
Моніторинг засобів масової інформації 
державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області 

за  2012 рік 
 

№
 з/
п 

Назва ЗМІ 

дата публі-
кації (№ ви-
пуску друко-
ваних ЗМІ) 

назва публікації, рубрика 
та автор зміст публікації Задіяні посадові 

особи 

1 2 3 4 5 7 
1. Газета „Рівне 

Експрес” 
12.01.2012,
№ 2 (772) 

Експрес- новини, „Дівоча 
гора” у Здолбунівському 
районі зросте (за 
повідомленням 
rivnepost.rv.ua) 

Мережа об’єктів природно – заповідного фонду на 
Рівненщині поступово розширюється. Погодили збільшення 
території ботанічного заказника „Заповідне урочище „Дівоча 
гора ” у Здолбунівського району. Його площа зросте з 146,7 
до 266,7 га. 

- 

2. Газета „7 
днів”  

12. 01.2012 
№ 3 (941)   

Спільно з мером  
шукатимуть шлях 
вирішення збору 
небезпечних побутових 
відходів від населення 
вихованці ПДМ, Ірина 
Куроченко 

А висловити свої пропозиції на традиційному прийомі в 
Рівненському ПДМ активісти учнівського самоврядування 
та обдарованої молоді шкіл міст, які зустрілися тут із 
міським  головою Володимиром Хомком та начальником 
управління освіти Василем Харковцем. 

 

3. Газета „7 
днів”  

12. 01.2012 
№ 3 (941)   

Не встигли перейти до 
нових порядків, як 
довелося повертатися до 
старих, Ксенія Бойко 

Міськвиконком скасував своє листопадове рішення про 
виділення окрему комунальну послугу вивезення твердих 
побутових відходів. Причина – зміни в законодавстві. Тож 
сміття поки що платитимемо  по старому – разом із 
квартплатою.  

 

4. Інтер’ю для 
телеканала 
„РТБ” 

18.01.2012 Вплив будівництва та 
експлуатації АЗС в 
житловому масиві на 
навколишнє природне 
середовище та здоров’я 
населення 

Вплив будівництва та експлуатації АЗС в житловому масиві 
на навколишнє природне середовище та здоров’я населення 

Заступник 
начальника 

держуправління 
Курильчик О.І. 

5. Газета 
„Літопис 
заходу ” 

19.01.2012 
№ 3 (13) 

Хомко не задоволений 
„тарифним хаосом”, 
Світлана Калько 

Окремих платежів за вивіз та на по будинкову квартплату 
найближчим часом Рівняни не отримають.  Бо постанови 
Кабміну про це ухвалив, а от механізми їх втілення до кінця 
не придумав. Відтак і рішення Рівненського міськвиконкому 
про виведення тарифів на вивіз сміття з квартирної плати та 
обчислення останньої окремо по кожному будинку, поки що 
залишається лише на папері. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


6. Газета „ Вісті 
Рівненщини”  

27.01.2012 
№ 5 

Навігатори на ... 
сміттєвозах, Анастасія 
В’юн 

Компанія „Самком  - Рівне” продемонструвала унікальну  
систему GPS – моніторингу роботи комунального 
транспорту. За словами власника компанії С. Євтушенка, 
дана розробка – єдина на території країн СНД. 

 

7. Газета „ Вісті 
Рівненщини”  

27.01.2012 
№ 5 

Більше лісу – більше 
кисню (за повідомленням 
прес – служби 
Держлісагенство) 

І  надалі збільшувати лісові площі в Україні планує голова 
Державного агентства лісових ресурсів України Віктор 
Сівець 

 

8. Газета „ Вісті 
Рівненщини”  

27.01.2012 
№ 5 

Непридатних пестицидів 
ще вистачає  (вільна 
інформація) 

Понад 61 тонна непридатних до використання та 
заборонених до застосування хімічних засобів захисту 
рослин залишилася  на Рівненщині. 

 

9. Газета 
„Літопис 
заходу ” 

2.02.2012 № 
5 (15) 

Конфлікт довкола АЗС 
наближається до 
критичної точки, Світлана 
Калько 

Мешканці Басового кута погрожують перекрити дорогу. До 
таких радикальних дій вони обіцяють вдатися у разі, якщо 
депутати міської ради не дослухаються до їхніх вимог щодо 
припинення будівництва у гущі житлового масиву 
автозаправної станції. Обурення людей викликало 
ігнорування їхньої думки щодо правомірності розміщення 
цього об’єкту поруч з їхнім житлом. 

 

10. Газета „7 
днів” 

16.02.2012 
№ 8 (946) 

А басівкутці проти, 
Наталія Коркош 

Рівненська міська рада продовжила повноваження 
спеціальної комісії, яка вивчає законність будівництва АЗС 
на вулиці Басівкутській. Це скандальне будівництво досі під 
питанням. 

 

11. Телеканал 
„РТБ” 

06.03.2012 Рівне — у п’ятірці міст з 
найбруднішим повітрям 

Центральна геофізична обсерваторія Міністерства з 
надзвичайних ситуацій оприлюднила рейтинг міст з 
найбільш забрудненим повітрям. Ця державна установа 
відстежує стан повітря у 53 українських містах. На заході 
України до числа дуже забруднених міст віднесли Ужгород. 
Спеціалісти називають причини забруднення: значні 
концентрації формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, 
бензапірену, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих 
речовин. 

 

12. Газета „7 
днів” 

08.03.2012 
№ 11 (949) 

Збір сміття й gprs- 
навігатор зацікавили 
комунальників із сусідніх 
міст у Рівному найбільше 

Минулого тижня в нашому місті побували керівники 
житлово-комунальної галузі з кількох українських міст. 
Вони вивчали зміни в законодавстві щодо розвитку галузі, а 
також переймали досвід рівненських комунальників. 
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13. Телеканал 
„РТБ” 

7.03.2012 За національним 
природним парком 
«Дермансько-Острозький» 
закріплять землю 

Це понад 245 гектарів, з яких 100 гектарів розташовані на 
території Кутянківської сільської ради Острозького району, 
решта — на території Будеразької сільської ради 
Здолбунівського району. Землю відведуть у постійне 
користування для збереження та використання 
національного природного парку. Голова 
облдержадміністрації Василь Берташ розпорядився 
дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 
парку землі. 

 

14. Телеканал 
„Сфера ТВ” 

12.03.2012 Рівне у п’ятірці 
найзабрудненіших міст 
Західної України 

Рівне у п’ятірці найзабрудненіших міст Західної України. 
Таку, дещо невтішну статистику оприлюднила Центральна 
геофізична обсерваторія Міністерства з надзвичайних 
ситуацій. Цей рейтинг вираховувався регулярно за індексом 
забруднення атмосфери. У Рівному такий показник 
становить 14, 25 і оцінюється спеціалістами як дуже високий 
рівень забрудненості повітря.  

 

15. Телеканал 
„Рівне – 1” 

13.03.2012 Рівне — серед лідерів 
найзабрудненіших міст, 
Ольга Міхньов 

Рівняни можуть затамувати подих. Місто опинилося в 
п’ятірці із найпотужнішими промисловими містами України. 
Втім про гордість тут не йдеться. Бо ця п’ятірка – міст із 
найбільш забрудненим атмосферним повітрям. У 
рівненському спеціалісти обласного центру з 
гідрометеорології зафіксували перевищення вмісту 
формальдегіду, фенолу та оксиду вуглецю. 

 

16. Телеканал 
„РТБ” 

13.03.2012 В Клесівському лісгоспі, 
що в Сарненському 
районі, самовільно 
використовували землі 
заповідника 

Як повідомили у Держекоінспекції області, у межах 
заповідного урочища «Дубовий гай», виявлено факт 
самовільного використання земель природо-заповідного 
фонду. Як виявили інспектори, в лісництві велося 
будівництво лісової дороги. Розмір шкоди, заподіяної 
природним ресурсам внаслідок самовільного використання 
земель на території природно-заповідного фонду, становить 
58 тисяч гривень. 

 

17. Телеканал 
„РТБ” 

13.02.2012 Рівненщина ввійшла у 
трійку областей, в яких 
зафіксовано найбільший 
рівень підйому води у 
річках 

Зокрема з берегів вийшли річки Горинь та Стир. Про це на 
брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного 
захисту МНС України Василь ей . 
 За його словами, найбільші підйоми рівнів води у річках 
станом на 12 березня зафіксовані у Волинській, Рівненській 
та Одеській областях. Зокрема у нас на річці Горинь біля 
Дубровиці вода вийшла на заплаву на 20 сантиметрів, а на 
річці Стир біля села Млинок Зарічненського району вода 
піднялася на 25 сантиметрів. 
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18. Телеканал 
„Сфера ТВ” 

13.03.2012 „Рівнеоблводоканал” та 
КП „Березневодоканал” 
скидали недостатньо 
очищені стічні води у 
річку Устя 

У результаті проведених спеціалістами екологічної інспекції 
перевірок: РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, КП 
„Березневодоканал” було зафіксовано порушення ей.44, 
ей.70 Водного кодексу України та ей. 51 Закону України 

„Про охорону навколишнього природного середовища „. 
Про це повідомила прес-служба Державної екологічної 
інспекції у Рівненській області. 

 

19. Телеканал 
„Сфера ТВ” 

14.03.2012 Знову скандал навколо 
будівництва АЗС на 
водогоні Горбаків-Рівне 

Рівненська обласна прокуратура висловила свій протест 
проти рішення Білокриницької сільської ради щодо 
корегуванню генплану і відповідно будівництва АЗС на 
водогоні Рівне-Горбаків. Проте, депутатський корпус селища 
Біла Криниця з таким висновком прокуратури не погодився і 
відхилив протест на черговому засіданні сесії.   

 

20. Телеканал 
„РТБ” 

14.03.2012 У Шубкові почали 
заготовляти саджанці 
енергетичної верби, 
Оксана Жужельська 

Посадковий матеріал для промислових плантацій мав би 
бути лише весною 2013 року. Втім, завдяки інтенсивним 
технологіям вирощування перший врожай збирають уже 
нині. 

 

20. Газета „7 
днів”  

15.03.2012 
№ 12(950) 

Чим дихаємо?, Мирослава 
Шершень 

З’ясувати, чому рівне опинилося на 5 місці в державі за 
рівнем забруднення повітря, доручили у вівторок головному 
лікарю міської санепідемстанції Ю.Ромцю міський голова 
В.Хомко 

 

21. Газета „7 
днів”  

15.03.2012 
№ 12(950) 

Труднощів не має той, хто 
нічого не робить, 
(Святослав Євтушенко), 
Надія Андрієвська 

Проблеми збору і утилізації сміття актуальна для всіх країн 
світу. Одні держави вирішують її сучасно й успішно, інші 
лише шукають свій шлях до цивілізованого збору і 
переробки відходів. Майже три роки у Рівному працює 
компанія зі збору та утилізації сміття – „Самком – Рівне”. 
Про сьогодення та перспективи цього підприємства 
спілкуємося з директором  Святославом Євтушенко 

 

22. Телеканал 
„Сфера ТВ” 

15.03.2012 Рівненщині потрібно 140 
мільйонів гривень, щоб 
повністю захист від повені 

Чи загрожують Рівненщині цієї весни паводки і повені? Та 
чи готова наша область до сезонних небезпек? Відповіді на 
ці питання шукали сьогодні під час круглого столу у стінах 
Національного університету водного господарства та 
природокористування в рамках відзначення Міжнародного 
дня води. В обговоренні взяли участь представники 
обласного управління водних ресурсів, головного 
управління МНС та науковці НУВГП. 

Науковці 
НУВГП, 
начальник 
обласного 
центру 

гідрометрії, 
представник 
обласного 
управління 

водних ресурсів 
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23. Телеканал 
„РТБ” 

15.03.2012 У Володимирецькому 
районі триває реалізація 
проекту розвитку 
радіаційно забруднених 
районів 

Напередодні учасники проекту, а це 10 сільських і селищних 
рад, обговорили з організаторами проекту, представниками 
програми TACIS умови останнього етапу використання 
міжнародної технічної допомоги. В рамках співпраці 
учасники проекту вже отримали: саджанці фруктових та 
ягідних рослин, спеціальні садові інструменти, 8 
чотириколісних мінітракторів з навісним обладнанням. На 
даний час триває інсталяція горизонтального автоклаву на 
виробничому заготівельно-збутовому комбінаті обласної 
спілки споживчих товариств. Про це повідомили у прес-
службі Рівненської обласної ради. 

 

24. Телеканал 
„Сфера ТВ” 

15.03.2012 У лісах Рівненщини 
бігають скажені лисиці 

На полюванні, яке проводилося з метою зменшення 
чисельності червоної лисиці поблизу села ей янин, на 
території мисливських угідь РРГО МРК „Стрепет”, 
Радивилівського району, відстріляли дві лисиці.  Як 
повідомила прес-служба УМНС в Рівненській області, 
спеціалісти райдержветлікарні направили голови лисиць в 
Рівненську регіональну державну лабораторію ветеринарної 
медицини де експертизою в однієї з лисиць встановлено 
захворювання на сказ. 

 

25. Газета „Вісті 
Рівненщини” 

16.03.2012 
№ 12(1771) 

Брудне, але інвестиційно 
привабливе, Роман 
Вістенко 

Рівне „посіло” п’яте місце серед найзабрудненіших міст 
Ураїни. Обласний центр склав компанію, зокрема 
Маріуполю, Ужгороду, Горлівці. Таку невтішну статистику 
оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія 
Міністерства надзвичайних ситуацій. Цей рейтинг 
вираховується регулярно за індексом забруднення 
атмосфери 

 

26. Телеканал 
„РТБ” 

16.03.2012 Прокуратура області 
перевіряє факти щодо 
забрудненого повітря у 
Рівному, викладені у ЗМІ 

Засоби масової інформації, повідомляючи про те, що Рівне 
увійшло в десятку міст з високим рівнем забруднення, 
посилалися на Центральну геофізичну обсерваторію МНС 
України. Тож прокуратура області вимагає від екологів, 
синоптиків та санстанції відзвітуватися про стан 
забруднення повітря за минулий та поточний роки, а також 
надати перелік підприємств, які можуть здійснювати 
шкідливі викиди в атмосферу. 
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27. Телеканал 
„РТБ” 

16.03.2012 Державне підприємство 
«Сарненський лісгосп» 
одне з провідних в Україні 
по будівництві лісових 
доріг 

Минулого року тут ввели в експлуатацію понад 17 
кілометрів лісошляхів. У справах ефективного ведення 
лісового господарства і будівництва лісових доріг цей 
лісгосп займає передові позиції, - зазначив заступник 
генерального директора «Укрдержліспроекту» Олексій 
Пристай. Якісні лісошляхи, на його думку, дозволять 
використовувати європейську техніку. «Для прикладу: наші 
ЗІЛи перевозять по п’ять тон деревини, в той час як фінські 
колеги на новітніх авто – по 70 тонн, – наголосив Олексій 
Пристай. 

 

28. Телеканал 
„1+1” 

19.03.2012 Сказ на Рівненщині , 
Наталі Мосійчук 

Хворий на сказ собака покусав 4 дітей у Здолбунівському 
районі. Пса застрелили. Аналізи хворого пса підтвердили. 
Зараз школярі перебувають у лікарні. 

 

29. Телеканал 
„1+1” 

19.03.2012 Чисте повітря, Наталія 
Мосійчук 

Рівне потрапило в 5 найзабруднюючих міст України.  

30. Телеканал 
„РТБ” 

19.03.2012 На Рівненщині жертвами 
скаженого пса стали троє 
дітей 

Собака покусав їх у селі Кунин Здолбунівського району,- 
повідомили в центрі пропаганди управління МНС в області. 
Його жертвами стали учні 5-го, 7-го і 9-го класу місцевої 
школи. Потерпілі були госпіталізовані в районну лікарню. Їх 
стан середньої важкості. Експертизою встановлено 
захворювання собаки на сказ. Проводиться вивчення 
контактів хворого собаки з іншими людьми та тваринами. 

 

31. Телеканал 
„Рівне-1” 

19.03.2012 Скажені собаки вийшли на 
полювання, Олександр 
Курсик Олександр 
Ковтунец 

Чотирьох дітей покусав хворий на сказ собака на 
Здолбунівщині. Пса застрелили, аналізи хворобу 
підтвердили. Покусані школярі нині у лікарні, а село Кунин 
під наглядом працівників ветеринарної служби. 

 

32. Телеканал 
„Рівне-1” 

19.03.2012 Прокуратура перевіряє 
достовірність інформації 
місцевих ЗМІ про 
забрудненість повітря у 
Рівному 

Прокуратурою Рівненської області розпочато перевірку 
фактів, викладених у публікаціях засобів масової інформації 
щодо високого рівня забруднення у Рівному атмосферного 
повітря.  
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33. Телеканал 
„РТБ” 

20.03.2012 Рівненські рятувальники 
радять щорічно 
доставляти на щеплення 
проти сказу домашніх та 
сторожових собак 

Свійські тварини та люди заражаються на сказ від лисиць, 
борсуків, єнотів, куниць, тхорів, ласк та вовків. Небезпечні 
також укуси кажані. Рівненські МНСники радять 
утримуватись від контактів з дикими та безпритульними 
тваринами; укушені рани, подряпини, місця ей янину, 
потрібно негайно ретельно промити під проточною водою з 
господарським милом, обробити краї пошкоджень йодом, 
накласти асептичну пов’язку. Не варто зупиняти кровотечу. 
В цей же день слід звернутися до травматологічного пункту, 
який працює цілодобово. 

 

34. Газета 
„Вільне 
Слово ” 

20.03.2012 
№ 
23(14621) 

Наскільки чисте повітря в 
Рівному 

Розповсюджена деякими виданнями з посиланням на 
Центральну геофізичну обсерваторію МНС України 
інформацію про те, що Рівне ввійшло в першу десятку міст із 
високим рівнем забруднення, спонукала прокуратуру області 
до перевірки оприлюднених фактів. 

 

35. Телеканал 
„РТБ” 

21.03.2012 Як одне із найчистіших і 
найзеленіших міст в 
Україні стало одним із 
найбільш забруднених? 

Захворювання шкіри, легень і шлунково-кишкового тракту. 
Ці хвороби вже незабаром можуть почастішати у рівнян, 
адже саме до них призводить забруднене повітря. Щодо 
останнього, то згідно з дослідженнями Центральної 
геофізичної обсерваторії Міністерства надзвичайних 
ситуацій, Рівне за підсумками минулого року увійшло до 
п’ятірки міст України з найзабрудненішою атмосферою, 
хоча у 2010-му мало 12-ту позицію. Згадана установа 
виявила у повітрі нашого обласного центру надлишок 
фенолу, формальдегіду та діоксиду азоту. Причини такої 
ситуації нині вже з’ясовує прокуратура. 

 

36. Телеканал 
„Сфера” 

21.03.2012 На Рівненщині за два дні 
скажена собака покусала 
чотирьох дітей 

На Здолбунівщині за два дні скажена собака покусала 
чотирьох дітей. Тепер постраждалі на лікарняних ліжках. 
Собаку хвору на сказ уже застрелили, а працівники 
ветеринарної служби проводять заходи із локалізації і 
ліквідації захворювання.   

 

37. Телеканал 
„РТБ” 

21.03.2012 Володимир Хомко 
повідомив, що міський 
притулок для бездомних 
тварин запрацює до кінця 
весни 

До відкриття вже практично все готове. Наразі вирішується 
питання про утримання закладу. За словами міського голови, 
існує попередня домовленість із зоозахисною громадською 
організацією щодо ей янину режен. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


38. Телеканал 
„Рівне -1” 

21.03.2012 Громадська рада взялася 
поліпшувати екологічний 
стан краю 

У Рівному відбулося чергове засідання громадської ради при 
рівненській обласній державній адміністрації. Громадські 
активісти перейнялися забрудненням річки Горинь та 
будівництвом ей янину р в Білій Криниці, а ще 
говорили про культурний розвиток молоді. 

 

39. Газета „Рівне 
Експрес” 

22.03.2012 
№ 12 

Скажений пес кусав 
школярів, Зоряна Дудко 

Троє школярів з село Кунин Здолбунівського району 
опинилися в лікарні через напад собак. Дітей покусав пес, у 
якого виявили сказ 

 

40. Газета 
„Літопис 
заходу” 

22.03.2012 
№ 

Скажений пес покусав 
трьох дітей, Василь Бусько 

Про те, що пес який жив у дворі господарки з села Кунин 
Здолбунівського району, захворів на сказ, ніхто не 
підозрював. Зрештою, також ніхто не очікував, що собака, 
який часто самостійно гуляв вулицею та й гавкати толком не 
вмів.  

 

41. Телеканал 
„РТБ” 

22.03.2012 На Рівненщині через 
незаконні вирубки лісів 
прокуратура намагається 
стягнути майже 380 тисяч 
гривень 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, цього року 
порушено 6 кримінальних справ, до відповідальності 
притягнуто 178 посадових особи. Останній випадок трапився 
у Дубровицькому районі. 

 

42. Телеканал 
„Рівне – 1” 

22.03.2012 У Рівненській області 
лисиця покусала дівчинку 

Жертвою лисиці стала п‘ятирічна мешканка села Зелений 
Дуб Здолбунівського району. Лисиця забігла на подвір’я та 
почала гратися з дитиною. Закінчилося це тим, що тварина 
покусала та подряпала дитину та втекла з двору. Лікарі 
встановили в потерпілої множинні вкушені рани та 
подряпини. Її госпіталізовано. Стан дівчинки середньої 
важкості, повідомили у центрі пропаганди управління МНС 
у Рівненській області 

 

43. Телеканал 
„Сфера” 

23.03.2012 „Свобода” засудила дії 
керівника Громадської 
ради на Рівненщині 

Послухати позицію Громадської ради, яка створена 
Рівненською облдержадміністрацією, стосовно будівництва 
автозаправних станцій у Білій Криниці та на Басовому Куті 
прийшли депутати обласної ради від Всеукраїнського 
об’єднання „Свобода” 
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44. Телеканал 
„РТБ” 

26.03.2012 ей  тисяч гектарів лісу 
заплановано висадити на 
Рівненщині цієї весни 
 

Таку цифру озвучив головний лісничий області Сергій 
Івашинюта. За його словами, лісові господарства краю до 
відновлення лісових масивів повністю готові і посадку буде 
завершено упродовж двох найближчих тижнів. Натомість, 
головною проблемою лісівників залишається збереження 
лісів від вогню у посушливі періоди. Аби звести ризик 
виникнення пожеж, в області продовжиться процес 
встановлення на спостережних вежах у лісах відеокамер. 
Вже готуються до пожежо – небезпечного періоду і 
працівники лісгоспів 

 

45. Телеканал 
„РТБ” 

26.03.2012 Традиційно першими 
весняну посадку лісу 
розпочинають лісівники 
північних районів області 

Стовідсоткова готовність колективу ДП „Сарненське лісове 
господарство” дозволила вже в перший день створити 10 
гектарів нових лісових насаджень. Активно проходила 
робота зі створення лісових культур в Кричильському, 
Немовицькому, Тинненському та Костянтинівському 
лісництвах. В садінні лісу взяли участь майже дві сотні 
чоловік, з них – 46 учнів. Найактивнішими в перший день 
акції були юні лісоводи з Тинненського шкільного лісництва 

 

46. Телеканал 
„РТБ” 

27.03.2011 Будівництво 
сміттєпереробного заводу 
завершено, обладнання з 
Німеччини поки не 
привезли 
 

Будівництво сміттєпереробного заводу завершено, 
обладнання з Німеччини поки не привезли 
Проте, чиновники кажуть, що вже влітку завод запрацює. 
Міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив 
порталу OGO.ua, що обладнання закупили найсучасніше, 
навіть краще, ніж у Німеччині. Нагадаємо, сміттєпереробний 
завод на Рівненщині стане першим в Україні заводом такого 
типу. Коли він запрацює, на сміттєзвалищі розміщатимуть 
лише 5-6 відсотків сміття, решту – сортуватимуть та 
перероблятимуть у пальне. 

 

47. Телеканал 
„РТБ” 

27.03.2011 Майже сто кілограмів 
неякісної риби виявили 
співробітники 
ветеринарної міліції 
 

Правоохоронці перевіряли один з рибопереробних цехів у 
Володимирецькому районі та виявили рибу без будь-яких 
документів. Крім того, розморожування продукту 
здійснювалося на брудних дерев’яних стелажах, 
засолювання – у нечистій пластмасовій тарі, а камера для 
приготування риби була вкрита ей янину реження  
шаром кіптяви. 
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48. Телеканал  
„Рівне – 1” 

27.03.2012 В області вже є перший 
врожай енергетичної 
верби 
 

У розсаднику, який заклали на торік, почали заготовляти 
саджанці. Посадковий матеріал для промислових плантацій 
мав би бути лише навесні 2013 року. 
Утім завдяки інтенсивним технологіям вирощування перший 
врожай збирають уже сьогодні. Ними планують засадити 30 
гектарів малородючих і заболочених ґрунтів рівненського 
Полісся. 
 

 

49. Радіо „FM” 30.03.2012 Інтерн’ю Щодо забруднення атмосферного повітря  Начальник 
відділу 

Шавурський А. 
50. Телеканал 

„РТБ” 
28.03.2012 Вдихати рівненське 

повітря для здоров’я не 
шкідливіше, ніж в інших 
непромислових містах 

Про це заявили фахівці в рамках круглого столу на тему 
екології, який зініціювала громадська рада при 
облдержадміністрації. Впевнено говорити про чистоту 
повітря обласного центру можна і без додаткових 
досліджень, кажуть санепідеміологи 

 

51. Телеканал 
„Рівне-1” 

28.03.2012 У центрі Рівного зрізають 
вікові дерева, Тетяна 
Коваль, Артем Лаговський 
 

Музейне подвір’я розчищають від дерев. Захисники природи 
проти вирубки рослин. Кажуть: спиляли чотири, а слідом за 
ними зріжуть решту. Робити цього не можна, бо є дерева 
яким і понад сто, і понад двісті років. Їх поки не слухають, 
комісія нарахувала 22 аварійні дерева. Їх зріжуть протягом 
тижня. 
Зрізати дерева комунальників просив директор музею. 
Пояснює: у парку є рослини із наростами й дуплами. Вони 
небезпечні, при сильному вітрі могли завалитися. 
Комісія із комунальників та спеціалістів управління охорони 
навколишнього природного середовища нарахувала 22 
дерева, які потрібно зрізати. Однак проти цього завідувачка 
відділу природи Рівненського краєзнавчого музею. 

 

52. Телеканал 
„РТБ” 

29.03.2012 На Рівненщині виявлено 
тринадцять випадків сказу 
та лейкозу тварин 

Співробітники сектору ветеринарної міліції УМВС спільно з 
Рівненською державною ветеринарною службою проводять 
на території області комплекс заходів щодо боротьби зі 
сказом та лейкозом у тварин. 
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53. Телеканал 
„РТБ” 

29.03.2012 Громадська приймальня, 
Савчук 

Заступник начальника державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Рівненській 
області та в.о. начальника державної екологічної інспекції у 
Рівненській області прийняли участь в програмі „Громадська 
приймальна”, щодо вирішення гострих проблем регіону на 
телеканалі РТБ. Під час розмови у прямому ефірі глядачі 
телефонували  безпосередньо до студії і запитували про 
проблеми, які турбують населення регіону.  

В.о начальника 
ДЕІ Чабанюк О. 
Та  заступник 
начальника ДУ 

ОНПС  
Курильчик О. 

54 Радіо „FM” 30.03.2012 „Година Землі” Проблеми екології в Рівненській області начальник 
відділу  

Лебедюк А. 
55. Телеканал 

„РТБ” 
03.04.2012 Попри мінливу весняну 

погоду, на Рівненщині 
активно проходить Акція 
«Майбутнє лісу в твоїх 
руках» 

Адже ей янин у планах лісівників виконати роботи з 
посадки лісових культур на землях державного лісового 
фонду на площі 3200гектарів, в тому числі посадити 70 
гектарів нових лісів. Лісівникам активно допомагають 
вихованці шкільних лісництв, учні та школярі, громадські 
активісти і просто небайдужих громадян. 

 

56. Телеканал 
„РТБ” 

03.04.2012 У Рівненському зоопарку 
поповнилася колекція 
приматів 
 

Нашому звіринцю польські колеги з міста Лодзь подарували 
пару ігрунок звичайних та чотири самки тамарина ей 
янин. Це надзвичайно цікаві та рухливі тварини з 

довжиною тіла 20-22 см, вагою близько 420 грам. Мешкають 
вони у вологих тропічних лісах Колумбії та Південної 
Бразилії. Прокидаються зі сходом сонця, вдень зазвичай не 
сплять, а на ніч укладаються ще до заходу сонця. Сплять у 
розвилках гілок дерев і у сплетеннях ліан. Нині нові тварини 
знаходяться на карантині, під наглядом спеціалістів. 

 

57. Телеканал 
„РТБ” 

04.04.2012 Дослідну ділянку із дуба 
червоного та звичайного 
створили члени шкільного 
лісництва «Вікова 
діброва» 

Школярі села Оженин Острозького району беруть участь в 
акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Про це повідомляє 
прес-служба Рівненського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. За її інформацією, хлопчики й 
дівчатка доглядатимуть різні сорти дуба, привезені із всіх 
областей України та висаджені тут з метою акліматизації і 
подальшого поширення у зелених кварталах області. 

 

58. Газета 
„Вільне 
Слово”, 
Телеканал 
„РТБ” 

05.04.2012, 
№ 28 
(14626), 
06.04.2012 

Біля дев’ятнадцятої школи 
створять міні-парк, 
Валентина Погонська 

Завершився конкурс „За  життя у чистому довкіллі!”, який 
організував Міжнародний фонд „Відродження”. Перемогу 
здобув проект „Озеленення та благоустрій пришкільної 
території навчально-виховного комплексу”. 
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59. Газета 
„Вільне 
Слово” 

05.04.2012, 
№ 28 
(14626) 

Школярі зібрали гроші для 
бездомних собак  

У Рівненському Пді відбувся благодійний концерт 
переможців та фіналістів IV загальноміського конкурсу 
„Моя хвилина слави – 2012” Громадські активісти 
реалізували 494 квитки на захід і зібрали 2,470 тис.грн. 

 

60. Газети 
„вільне 
слово” і 
„Літопис 
Заходу” 

05.04.2012, 
№ 28 
(14626) та 
№ 14(24) 

Акція „Посади дерево” Останнім часом громадськість області стурбована вирубкою 
дерев біля житлових масивів та офісів. А тому є потреба у 
нових насадженнях. І свою стурбованість екологічним 
станом ми можемо всі разом матеріалізувати, посадивши 
дерева біля власних будинків, на пустирях, неподалік офісів, 
заправ очних станцій, на схилах річок чи водойм. Подивіться 
і знайдіть у своїх садках чи посадках обабіч доріг, де дерева 
ростуть надто щільно одні від одних. Їх пізніше ви змушені  
будете знищити. А так дайте деревцям інше життя. Гадаємо 
не треба переконувати, що кожне дерево та кущ – це наша 
можливість дихати на повні груди. 

 

61. Газета 
„Літопис 
Заходу” 

05.04.2012, 
№ 14 (24) 

ей янину  
купатиметься в цвіті 
сакури, Оксана Слободзян 

До свого 39-го дня народження Кузнецовьк, місто – 
супутник Рівненської атомної станції, отримав оригінальний 
подарунок – 39 саджанців сакури. Подарувати енергетикам 
алею з японської красуні вирішив благодійний фонд Василя 
Яніцьког „ Наш край” 

 

62. Газета 
„Вільне 
Слово” 

05.04.2012, 
№ 28 
(14626) 

Покликані примножувати 
ліси, Оксана Слободзян 

Посадкова кампанія у ДП „Висоцький лісгосп”, що у 
Дубровицькому районні , стартувала дружно й злагоджено.  

 

63. Газета 
„Літопис 
Заходу” 

05.04.2012, 
№ 15 (25) 

21 квітня –День Довкілля, 
держуправління ОНПС в 
Рівненській області 

Шановні краяни! Цього року 21 квітня по всій країні 
відзначатиметься „День довкілля”, в рамках якого будуть 
проводитись заходи, спрямовані на поліпшення стану 
довкілля, зокрема щодо озеленення, благоустрою населених 
пунктів та прилеглих до них територій, очищення берегів 
річок, озер від сміття, розчищення та упорядкування джерел, 
збереження природо–заповідних та інших особливо цінних 
територій, поширення екологічних знань тощо 

 

64. Телеканал 
„РТБ” 

06.04.2012 На Рівненщині пожежа 
знищила 36 гектарів 
насаджень смородини 
 

Поблизу села Хрінники Демидівського району вогнем було 
знищено землі, що належать одному з товариств із 
обмеженою відповідальністю.Як повідомив начальник 
центру пропаганди управління МНС в області Микола 
Прокопчук, поки що причина займання невідома. 
Спеціалісти проводять розслідування. За інформацією 
фахівців, це перший факт польової пожежі в області на такій 
великій площі. 
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65. Телеканал 
„Сфера” 

07.04.2012 Близько трьохсот дерев 
посадили рівненські 
чиновники та активісти у 
Пересопниці 

Весняна толока триває. Представники обласної, районної 
влади разом з місцевими активістами садили дерева на 
території культурно-археологічного центру „ ей 
янину ”.  

Замість елегантних костюмів та краваток – камуфляж, кепки 
та зручне взуття. Саме у такому вигляді до ей янину  
приїхали обласні чиновники. І одразу взялися до роботи – 
садити дерева. Вони розповіли, що для них це не вперше. 
Технологію добре знають й інших завзято повчають. 

 

66. Газета, 
„Вільне 
Слово ” 

10.04.2012, 
№ 29 
(14627) 

АЕС бореться з птахами, 
Сергій Новак 

Протягом тривалого часу гніздування птахів створювало 
проблеми для Рівненської атомної електростанції. 
Переважно мова йде про граків, які влаштували свої 
„домівки” на електроопорах пристанційних вузлів 
енергоблоків РАЕС. 

 

67. Газета „Рівне 
Експрес” 

12.04.2012 
№ 15 (785) 

Притулок не приймає, 
Мирослава Шершень 

Обіцяний комунальний притулок для тварин на ей . 
Київській у Рівному таки створили. Але поки що він у 
повноцінному режимі не працює 

 

68. Телеканал 
„Рівне-1” 

13.04.2012 У Рівному з’явився 
притулок для бездомних 
тварин? Анна Махно, 
Артем Лаговськ 

Невдовзі у Рівному запрацює притулок для тварин. 
Принаймні так кажуть в житлово-комунальному 
господарстві. Там, разом з організацією захисту тварин 
займаються зведенням звіринця. ей янину на будівництво 
притулку з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, 
однак цих коштів вистачило не надовго. 
 

 

69. Телеканал 
„ICTV” 

17.04.2012 Космічний моніторинг 
доводить свою 
ефективність 

Тестова експлуатація системи космічного моніторингу 
Мінприроди дозволила виявити приховані незаконні 
вирубки лісів практично на всій території України За 
словами Міністра, лише за останній місяць за допомогою 
супутникових знімків виявлено економічну шкоду від 
прихованих вирубок на 65 мільйонів гривень. 

Міністр екології 
та природних 

ресурсів 
Микола 

Злочевський 

70 Газета 
„Вільне 
Слово” 

19.04.2012, 
№ 31 
(14629) 

Ви не сміття палите, а 
природу, Петро Колодич 

Навесні часто бачимо, як в парках і скверах під час 
прибирання території спалюється листя, залишки 
рослинності тощо. Після відпочинку в лісі громадяни 
залишають після себе непогашені вогнища та побутове 
сміття та побутове сміття. Вогонь із тліючих і залишених без 
нагляду згарищ перекидається на дерева, споруди і часто 
стає причиною виникнення пожеж, особливо у лісах.  
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71 Газета „Рівне 
експрес” 

19.04.2012 
№ 16(786) 

Двадцять мільйонів 
гривень – на притулок для 
собак 

Міністр екології та природних ресурсів України 
М.Злочевський ініціював розробку загальнонаціональної 
програми будівництва в містах та країнах сучасних 
притулків для собак 

 

72 Телеканал  
Рівне-1 

23.04.2012 
Новини 
Рівного 

Місцеві екологи та 
науковці врятували 
сторічного клена,  
Олена Семенович, 
Володимир Захаров 

Врятуймо вікові дерева, закликають місцеві екологи. До 
Міжнародного дня довкілля вони разом із ей янину  
вирішили підлікувати сторічний клен на території 
краєзнавчого музею. Дерево пережило вже дві війни, відтак 
науковці вважають своїм обов’язком зберегти унікальну 
рослину та інші, подібні до нього. 
Сторічний клен росте у найстарішому парку Рівного, на 
території обласного краєзнавчого музею. Науковці кажуть, 
оскільки дерево прихворіло, його слід підтримати та 
полікувати.  
Для цього озброїлися відрами, піском, цементом та 
інструментом. Напередодні дерево почистили, та звільнили 
від сторонніх предметів. А вже сьогодні спочатку залили 
рідким цементом, аби закрити ей янину р, і лише 
потім заливають густіший розчин.  
Фахівці розповідають лікувати дерева необхідно, аби вони 
не завдали шкоди здоров’ю людей. Та й молодому 
поколінню буде, що передати. Тому нагадують – у Європі за 
вирубку старих дерев платять штраф, а у нас і такі дії 
залишаються безкарними.  
Парк – це унікальна екосистема, адже тут живе понад 15 
видів птахів – дятел, дрізд, соловейко, корольок. І звичайно 
білки. Робота завершується, робочі влили понад чотири 
виварки цементу, за кілька хвилин дупло повністю закриють. 
А екологи встановлюють інформаційні таблички вже біля 
трьохсотлітньої липи. 

Заступник 
начальника 
відділу ДУ 
ОНПС  Худоба 
І.П. 

73 Газета 
„Вільне 
Слово” 

26.04.2012 
№ 33 
(14631) 

Полікований, а значить – 
ростиме далі, Сніжана 
Твардовська 

Нещодавно на території Рівненського краєзнавчого музею 
зрізали старі дерева. Керівництво музею в управління 
екології взяло дозвіл на акцію. Бо відомо: немає нічого 
вічного, тож і зелений друг тут не виняток. Від сильних 
вітрів гілки ламалися і падали на паркани, огорожі, 
автомобілі. На щастя, люди не постраждали.  

Начальник ДУ 
П. Колодич та  
головний 
спеціаліст 
В.Столярчук 
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74 Газета 
„Життя і 
Слово” 

Добрі 
справи, 
31.03.2012 
№ 25-26 
(8579-8580) 

„Алея – 2012” – краса, і 
затишок, Ольга Птах 

Весна – пора оновлення і пробудження природи, яка не 
тільки дарує нові надії, сподівання на нові врожаїв у новому 
році, а й з першими подихами тепла кличе до роботи. 
Розпочинається процес прибирання свої домівок., прилеглих 
територій, садіння дерев і квітів на присадибних ділянках. 
Так, 23.03.2012 року на Острож чині був проведений 
суботник, зініційований головою Острозької РДА 

 

75 Газета 
„Життя і 
Слово” 

До Дня 
довкілля, 
28.04.2012 
№ 33-34 
(8587-8588)  

Отже прийшла Весна!, 
Віктор Наумович 

Хоч і немає ще справжнього тепла, але набубнявілі бруньки 
на бузках та зелена прорізь листків на березі свідчать на 
користь приходу такої жаданої пори року, як весна.  

 

76 Газета 
„Сарненські 
новини” 

До Дня 
довкілля, 
19.04.2012 

Ми – діти однієї 
планети..., Василь Шевчук 

Шановні жителі Сарненщини! Щороку навесні триваю 
заходи з підготовки та проведення Дня довкілля, а саме: 
створення нових лісових насаджень, газонів, квітників, 
упорядкування територій парків, скверів, алей, очищення від 
сміття берегів річок, озер, ставків, розчищення й 
упорядкування джерел. 

 

77 Газета 
„Замок”  

День 
навколишнь
ого 
середовища
19.04.2012 
№ 17(256) 

Нехай розцвітає наша 
Земля, М.Мороз 

День довкілля для України – свято порівняно нове адже 
почали його відзначати з 1998 року, згідно з Указом 
Президента України „Про День довкілля” № 855/98. Адже 
сьогодні ці питання вимагають  від нас почуття загальної 
відповідальності. Не проходьте повз людей, які саме в цей 
час упорядковують парки, озеленяють сквери – долучіться 
до збереження довкілля у нашому містя. 

 

78 Телеканал 
„РТБ” 16.05.2012 

 
Вивезення побутових 
відходів відтепер буде 
окремою комунальною 
послугою 
 

Рішення про це сьогодні прийняв міськвиконком ей 
янину. Жодних жеків та посередників – обидва 

підприємства з вивозу сміття – КАТП-1728 та „Санком” – 
працюватимуть напряму з жителями міста. Відтак останні 
тепер до стосу інших ей яни поштою отримуватимуть ще 
одну. Комунальники переконують – вивіз сміття, від 
паперових змін, не зросте у ціні.  
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79 Телеканал 
„РТБ” 15.05.2012 

 
П’ять нових видів тварин 
з’явилося у рівненському 
зоопарку 

 

Проте під час відкриття ювілейного 30-го сезону відвідувачі 
звіринця побачили лише представників трьох. Екзотичні 
примати з Південної Америки — трійня тамаринів ей яни 
і пара ігрунок звичайних, яких подарував польський зоопарк 
з міста Лодзь, поки чекають на нові вольєри. Мініатюрним 
приматам необхідні спеціальні кліматичні умови. У вольєрі 
слід постійно підтримувати певну температуру та вологість 
повітря. Тому тамарини та ігрунки поки на карантині. Зі 
звірів, яких подарував польський зоопарк, відвідувачі вже 
можуть побачити трьох жовтих мангустів — самця з двома 
партнерками. 

 

80 Телеканал 
„РТБ” 16.05.2012 Вивезення побутових 

відходів відтепер буде 
окремою комунальною 
послугою 

 

Рішення про це сьогодні прийняв міськвиконком ей 
янину. Жодних жеків та посередників – обидва 

підприємства з вивозу сміття – КАТП-1728 та „Санком” – 
працюватимуть напряму з жителями міста. Відтак останні 
тепер до стосу інших ей яни поштою отримуватимуть ще 
одну. Комунальники переконують – вивіз сміття, від 
паперових змін, не зросте у ціні.  

 

81 Газета 
„Вільне 
Слово” і 
„Літопис 
Заходу” 

День 
довкілля – 
2012 від 
17.05.2012
№ 38 
(14636),         
№ 20 

Любов до природи – не на 
словах,  

Завдяки широкій підтримці громадських організацій, 
представників органів влади, небайдужих громадян 
відзначення Дня довкілля стало днем активних практичних 
дій на захист навколишнього середовища. За період 
проведення „Дня довкілля” та Всеукраїнської акції „За чисте 
довкілля” в області  посаджено 2001,1 га лісових насаджень, 
упорядковано 755,76 га територій парків, скверів та алей, 
створено 9 нових парків загальною площею 2,02 га, 
посаджено близько 229 тис. саджанців дерев, 43 тис. кущів, 
створено 32,7 га нових газонів та квітників, ліквідовано 923 
стихійних сміттєзвалищ, прибрано  1843,3 га при 
будинкових територій та 410 упорядковано, очищено 438,7 
км берегів річок, розчищено та упорядковано 233 джерела. У 
заходах всього взяло участь понад 84 тис. осіб і витрачено 
1344,155 тис. грн.  

Петро Колодич 
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82 Телеканал 
„РТБ” 

22.05.2012 
ей  25-ти найкращих 

лісгоспів України вісім 
належать управлінню 
лісового господарства 
Рівненщини 
 

Уже традиційно у лідерах Сарненський, Клесівский та 
Дубенський лісгоспи, повідомили у прес-службі обласного 
управління лісового ей янину реж господарства. Саме 
клесівські лісівники стали переможцями і третій раз поспіль 
отримали булаву переможців, які відтепер у них у 
залишиться. Друге місце розділили трудові колективи ДП 
«Висоцький лісгосп» і ДП «Дубенський лісгосп», які 
стабільно тримаються в лідерах.  

 

83 Телеканал 
„РТБ” 

22.05.2012 
У державних мисливських 
угіддях планують 
збудувати вольєри для 
розведення диких 
мисливських тварин, Алла 
ей . 

 

Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства. 
Величезні конструкції площею понад 200 гектарів зведуть за 
гроші лісомисливських господарств. Вирощених у вольєрах 
тварин пізніше відпускатимуть на волю. Це необхідно, 
кажуть лісівники, для підвищення продуктивності 
мисливських угідь та збільшення популяції диких тварин. 
Окрім Рівненщини подібні загорожі цього року з’являться і у 
п’яти інших регіонах: Волинській, Житомирській, Київській, 
Сумській областях та Автономній республіці Крим. 

 

84 Телеканал 
„РТБ” 

23.05.2012 
Меліоративні канали 
мають слугувати 
резервуарами води на 
випадок літніх пожеж 
 

На цьому акцентував заступник голови облдержадміністрації 
Володимир Новак. Відтак, доручив розробити програму 
очистки меліоративних каналів. На це райони отримали 
місяць. Нині в комунальній власності перебуває понад 12 
тисяч кілометрів каналів, які необхідно утримувати за кошти 
місцевих бюджетів. До очистки каналів можна залучати на 
оплачувані громадські роботи безробітних, зауважив 
Володимир Новак. Таку практику вже апробували торік. 

 

85 Телеканал 
„Рівне – 1” 

25.05.2012 
В річку Устя зливають 
нечистоти, Ольга Міхньов, 
Володимир Захаров 

Рівненська Устя потерпає від нечистот. Сьогодні 
правоохоронці на гарячому спіймали автомобіль „Камаз”, 
водій якого зливав вміст вантажівки просто у парковій зоні, 
поблизу річки. Риба в Усті й так гине, б’ють на сполох у ей 
янину реже прокуратурі, кілька тижнів тому тут стався 

масовий мор риби. Тож питання несанкціонованого 
скидання нечистот – на ей янину контролі. 

 

86 Телеканал 
„РТБ” 29.05.2012  

 
Торік у повітря 
Рівненщини потрапило 
понад 17 тисяч тонн 
забруднюючих речовин 

 

Це на 32% більше, ніж у 2010 році. Джерела забруднення — 
викиди 216 підприємств, які найбільше впливають на стан 
атмосфери. Основні забруднюючі речовини — викиди 
оксиду азоту та метану, які належать до парникових газів, а 
також діоксид вуглецю. Обсяги викидів на одного мешканця 
області — 15 кілограм, що на 4 кілограми більше, ніж у 2010 
році. Таку інформацію оприлюднило головне управління 
статистики у Рівненській області. 
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87. Телеканал 
„Рівне-1” 31.05.2012 

Порушників, які зливали 
нечистоти в Устю, 
оштрафували 

 

Порушників, які минулої п’ятниці зливали нечистоти у 
рекреаційній зоні поблизу Усті, вже покарали. 
Нагадаємо, автомобіль КАМАЗ киїської фірми, яка 
виступила субпідрядником міськШЕУ в очищенні дощової 
каналізації міста, затримали інспектори ДАІ. Автомобіль 
поставили на штарфмайданчик, а на водіїв склади 
адмінпротоколи. Крім того, екологи відібрали зразки грунту, 
щоб провести лабораторне дослідження. Якщо у них 
виявлять залишки паливно-мастильних матеріалів, 
порушникам загрожує штраф у десятки тисяч гривень. 
Наразі водій ей я уже притягнений до адміністративної 
відповідальності. 

 

88. Телеканал 
„РТБ” 04.06.2012 Чутки про аварію на 

Хмельницькій АЕС, які 
лунали останні кілька 
днів, безпідставні 

Про це заявили в ей янину ре МНС у Рівненській 
області. За інформацією надзвичайників два дні тому 
„Енергоатом” проводив на станції планові навчання. 
Можливо, через це й поповзли чутки про аварію. 

 

89. Телеканал 
„РТБ” 5.06.2012  

 

Сім контейнерів для 
сміття передасть 
комунальному 
підприємству 
«Дубноводоканал» міська 
рада Дубна 

Сім контейнерів для сміття передасть комунальному 
підприємству «Дубноводоканал» міська рада Дубна 
Їхня вартість – 17 з половиною тисяч гривень.Рішення про 
передачу контейнерів прийняла міська рада райцентру. 

 

90. Телеканал 
„Рівне-1” 07.06.2012 

У Рівному хулігани 
вчинили погром в урочищі 
“Сосонки” 

 

На місці масового поховання євреїв, а в роки війни тут 
розстріляли 17 з половиною тисяч людей, нині панує безлад. 
Невідомі пошкодили вісім ліхтарів, спаплюжили місце 
покладання квітів та розкидали лампадки. 
Оперативники вже мають певні напрацювання, і обіцяють – 
затримання зловмисників, то справа часу. Уже сьогодні за 
фактом хуліганства правоохоронці порушили кримінальну 
справу за частиною другою статті 296 Кримінального 
кодексу України. Зараз тривають заходи по встановленню 
осіб, причетних до вчинення злочину. Хуліганів можуть на 
чотири роки позбавити волі. 
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91. Телеканал 
„РТБ” 11.06.2012 

 

„ ей янину” нарощує 
потужності. 

 

Завдяки новому цеху підприємство щороку зможе випускати 
майже на 200 тисяч тонн більше вапняно-аміачної селітри. А 
енергозберігаюча модернізація, зокрема, нова парова 
турбіна, дозволить економити на електроенергії більше 50-ти 
мільйонів гривень у рік. Відкрив новий цех власник „ ей 
янину ”, голова Федерації роботодавців України Дмитро 

Фірташ, котрий входить до десятки найбагатших людей 
України. 

 

92. Телеканал 
„РТБ”, 
„Рівне-1” 

14.06.2012,1
9.06.2012 

У Рівненському зоопарку 
вперше в Україні 
народилися полярні вовки 

У Рівненському зоопарку вперше в Україні народилися 
полярні вовки. Вовча родина дуже ретельно охороняє свою 
територію та вхід до нори від працівників, а вовченята 
ховаються в нору коли відчувають небезпеку. Тому наразі не 
можна визначити кількість народжених малюків, повідомили 
у Рівненському зоопарку. 

 

93. Телеканал 
„РТБ” 

22.06.2012 
Понад 60 тонн 
непридатних пестицидів, 
які залишилися на 
Рівненщині з часів 
радянських колгоспів, 
ізраїльська фірма вивезе в 
Європу до кінця цього 
року. 

 

Понад 60 тонн непридатних пестицидів, які залишилися на 
Рівненщині з часів радянських колгоспів, ізраїльська фірма 
вивезе в Європу до кінця цього року. Торік ця ж фірма за 2,5 
мільйона гривень забрала з області 111 тонн пестицидів з 
Корецького, Сарненського, Зарічненського, Млинівського і 
Дубенського районів.—Всі роботи проводитимуться за 
кошти державного бюджету у четвертому кварталі цього 
року, — розповідає Олександр Курильчик, заступник 
начальника управління охорони навколишнього природного 
середовища в Рівненській області. В Європі ці 
отрутохімікати утилізують — там мають відповідні 
технології і ліцензії на цей вид робіт. В Україні структур, які 
мають дозволи на утилізацію таких хімікатів, немає. 

Курильчик О.І. 
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94. Телеканал 
„РТБ” 

22.06.2012 
Рівненський „Екоклуб” 
провів прес-тур навколо 
трьох АЕС, аби 
переконати громадськість 
у небезпечності атомної 
енергії. 

 

Метою туру, за інформацією прес-служби „ ей ян”, було 
поширення серед місцевого населення інформації про стан 
атомної енергетики в Україні та розповісти про можливі 
альтернативи. „Абсолютна більшість наших громадян не 
хочуть бачити в нашій державі ні нових, ні старих 
прострочених атомних реакторів” — говорить координатор 
туру Тарас Грицюк з ей ян. „Люди цілком закономірно 
турбуються про власну безпеку та безпеку прийдешніх 
поколінь. Адже шкода від атомної енергетики у багато разів 
перевищує шкоду від працюючої у нормальному режиму 
АЕС”,- зазначив еколог. 

 

95. Телеканал 
„Рівне-1” 

26.06.2012 Чому у рівненській Усті 
знову масово гине риба? 

 

На вихідних місцеві рибалки помітили безліч мертвої риби 
поблизу берега. Подібна ситуація вже була минулого року. 
До приїзду знімальної групи „Першого місцевого” на місце 
події — мертвої риби вже не було. Чи то комунальники 
визбирали, чи чайки, а може й течією віднесло далі, гадає 
Причин мору риби безліч, кажуть місцеві. Міський голова 
Рівного про проблему знає, але нічим допомогти не може. 
Мовляв, в міському бюджеті як завжди немає грошей.         
В. Хомко сподівається на фінансову допомогу з Києва, 
Однак, коли вона прийде – поки невідомо. Між тим, риба в 
Усті продовжує вмирати. Журналісти „Першого місцевого” 
будуть стежити за ситуацію навколо мору риби в Усті. І 
обов’язково проінформуємо наших глядачів про коментарі 
правоохоронців та екологів, щодо гибелі риби. 

 

96. Телеканал 
„Сфера” 

05.07.2012 Святкування Дня 
працівника заповідної 
справи 

З нагоди відзначення Дня працівника заповідної справи Курильчик О.І. 
– в.о. 
начальника 
держуправління 

97. Рівне„FM” 07.07.2012 „ Капучіно шоу” День працівника заповідної справи В.Верейко- 
начальник 
відділу, 
А.Шавурський – 
начальник 
відділу 
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98. Газета 
„Вільне 
Слово”, 
„Літопис 
заходу” 

17.07.2012 
№ 53 
(14651), 
19.07.2012 
№ 29 

Усе списали на мор. Устя 
знову встелилася дохлою 
рибою, Василь Герус 
 Устя знову встелилася 
дохлою рибою, Іван 
Віднічук 

Скільки насправді в усті цими днями загинуло риби і з якої 
причини , нині ніхто достеменно сказати не може. Все – на 
рівні здогадів та чуток. 

 

99. Телеканал 
Рівне-1, РТБ 

23.07.2012 Чи знають рівняни про 
небезпеку, що водиться у 
Басівкутському озері? 
Анна Махно, Юрій Кобів 

На Рівненщині знову стає спекотніше, і відпочивальники вже 
поспішають до водойм – рівняни не виняток. 
Найпопулярніше місце для літнього відпочинку у Рівному є 
Басів Кут. Однак там кількість кишкової палички перевищує 
норму майже в 5 разів. Через це в міській санепідемстанції 
заборонили купатися в озері. Сьогодні спеціалісти знову 
відібрали зразки води на дослідження. 

 

100 Телеканал 
Рівне-1, РТБ 

26.07.2012 Залишки непридатних 
пестицидів вивезуть з 
області 

В області до кінця року планується вивезти залишки 
непридатних пестицидів в кількості 62 т. Розпочнуться 
роботи вже наприкінці серпня 

О.Курильчик – 
заступник 
начальника  
управління 

101 Телеканал 
Рівне-1, РТБ 

26.07.2012 На ей янину ре 
Рівненський 
сміттєпереробний завод 
вже прибуло обладнання із 
Німеччини 

Нині його розмитнюють і розвантажують. 
Вже наступного тижня на підприємство прибудуть німецькі 
фахівці, щоб допомогти із монтажем устаткування. Про це 
повідомив директор „Санком-Рівне” Святослав Євтушенко. 

 

102 Телеканал 
Рівне-1 

26.07.2012 На Рівненщині скажений 
кіт покусав двох дітей 

Тварина накинулася на дітей – 15-ти та 3-ьох років у 
приватному господарстві в місті Костопіль. 
Після цього кіт помер, а спеціалісти ветеринарної медицини 
відібрали патологічний матеріал на експертизу, яка й 
встановила, що тварина хворіла на сказ. Тим часом діти 
перебувають у травматологічному відділенні Костопільської 
центральної районної лікарні. Спеціалісти проводять заходи, 
аби ліквідувати осередок захворювання. До слова, це вже 11-
ий випадок нападу хворих сказом тварин на мешканців 
Рівненщини з початку року. Семеро чоловік, з яких троє – 
діти, отримали травми. 
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103 Телеканал 
Рівне-1 

30.07.2012 В Басівкутському озері і 
досі купатися заборонено 
 

Минулого тижня в міській санепідемстанції знову відібрали 
аналізи з водойми. За їхніми результатами вміст ей 
янину реженн кишкової палички так і перевищує норму 

майже в 5 разів. 
Причиною такого, за словами спеціалістів, можуть бути 
нещодавні дощі. Тож поки в фахівці купатися в Басовому 
Куті не радять. Взяли воду з озера на аналізи і в обласній 
санепідемстанції. Чи зменшилась кількість кишкової 
палички буде відомо вже завтра. 

 

104 Телеканал 
Рівне-1 

30.07.2012 Нове обладнання для 
сміттєпереробного заводу 
вже прибуло на 
Рівненщину 

Директор ТЗОВ „Санком-Рівне” Святослав Євтушенко 
запевняє, воно найкраще в Україні. 
Тому й монтуватимуть його не наші земляки. Нагадаємо, 
будівництво новозбудованого сміттєпереробного заводу 
завершилося іще наприкінці березня. Аби підприємство 
запрацювало, чекали на обладнання. Як запевнив Святослав 
Євтушенко, техніку закупили найсучаснішу, навіть кращу, 
ніж Німеччині. Можливо, саме тому й розпаковуватимуть 
контейнери саме німецькі спеціалісти. 

 

105 Телеканал 
Рівне-1 

30.07.2012 Рівне проблемне. Що 
робити, коли заважають 
смітники? 
Новини Рівного 
Олександр Туз, Юрій 
Кобів, Володимир Захаров 

Це питання турбує мешканців будинку на вулиці Майдан 
Незалежності, 5. Поряд з дитячим майданчиком знаходиться 
декілька сміттєвих баків ТЗОВ „Санком-Рівне” і переносити їх 
ніхто не збирається 

 

106 Телеканал 
Рівне-1 

30.07.2012 Коли ж нарешті 
добудують притулок для 
тварин в Рівному? 
Новини Рівного 
Анна Махно, Артем 
Лаговський 

Ще минулого року на його будівництво виділили 200 тисяч 
гривень. ей янин на це також передбачено майже триста 
тисяч. Однак, донині притулок не функціонує, попри те, що 
там вже мешкають тварини. Та й зоозахисна організація, яка 
займалася звіринцем, тепер відповідає хіба що за 
волонтерську допомогу. 

 

107 Телеканал 
Рівне-1 

31.07.2012 У рівному в населення 
збиратимуть енергоощадні 
лампи 
 Новини Рівного 
Тетяна Коваль, Володимир 
Захаров 

Заощаджують електроенергію, але вкрай небезпечні. 
Енергоощадні лампи у Рівному збиратимуть громадські 
активісти. Уже заручилися підтримкою фірми, яка 
відвозитими їх на утилізацію. Втілення проекту обійдеться у 
170 тисяч гривень, які місцеві активісти „вибили” у Європі 
та Америці. 
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108 Телеканал 
РТБ 

31.07.2012 У цю п’ятницю ей 
янину реже скажуть, 

чи безпечно купатись у 
Басівкутському озері,  
Іван Марчук 

Нагадаємо, досі фахівці радили утриматись від плавання у 
цій водоймі, оскільки останні проби води показали, що 
кількість небезпечної для людини кишкової палички 
перевищує норму майже у 5 разів. 
 За словами заввідділом Рівненської міської СЕС Ірини 
Бондарчук, водойми мають здатність самоочищуватись під 
впливом різних природних факторів, тому цілком імовірно, 
що найближчим часом Басівкутське озеро знову стане 
безпечним для купання. Журналісти програми „День” 
слідкують за цією ситуацією. Радісну чи навпаки невтішну 
інформацію від ей янину режен ми повідомимо 
напередодні вихідних. 

 

109 Телеканал 
Рівне-1 

01.08.2012 Найстаріша тополя в 
Європі росте на 
Рівненщині 
Новини Рівного 
Тетяна Коваль, Володимир 
Захаров 

Дерево заввишки 27 метрів та майже 10 метрів в обхваті 
стовбура, росте у Гощанському районі у селі Угільці. Ця біла 
тополя найстаріша з усіх, що ростуть на території Європи. Їй 
орієнтовно 450 років. Дерево включили до реєстру ей 
янину реження фонду України й визнали ботанічною 

пам’яткою природи. Віднедавна її обгородили парканом й 
встановили щит з інформацією. Тепер до дерева 
з’їжджаються туристи з усіх околиць та наречені. 

 

110 Газета 
Вільне слово 

02.08.2012 
№58 
(14656) 

Півтора мільйона – на 
ліквідацію залишків 
пестицидів, Ігор Копач 

На території області досі зберігається майже 62 тонни 
непридатних до використання хімічних засобів захисту 
рослин. Такі обсяги пестицидів виявили під час 
інвентаризації. Яку провели на початку року.  
Нещодавно на Рівненщині побували представники фірми, 
яка. Вигравши тендер Мінекології, має вивезти пестициди на 
утилізацію за межі України. Роботи з ліквідації непридатних 
хімічних засобів захисту рослин. Які обійдуться державній 
казні у півтора мільйона гривень, планують розпочати вже у 
середині серпня. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


111 Газети 
Вільне слово  
 
 
Літопис 
Заходу 
 
7 днів 

 
02.08.2012 
№58 
(14656)  
02.08.2012 
№31 (41) 
 
02.08.2012 
№32 (970) 
 

Чотири дні – у полоні 
„Аквасфери”, Євген 
Цимбалюк 

Чотири дні у полоні Всеукраїнського екологічного 
молодіжного фестивалю перебував санаторій „Хрінники”, 
що в Демидівському районі, натхненниками якого стали 
відомі особистості Кузьма Скрябін і Сергій Костючко. 
Місцем проведення фестивалю село Хрінники стало не 
випадково , адже тут  - просто райський ландшафт із 
дивовижним водоймищем; своєрідне відпочинкове 
паломництво і водночас наочна реальність того, як варто 
берегти природу. Власне ,  екологічний оберіг якраз і став 
головною метою організованого фестивалю – головним 
чином через акцію „Чистий берег”. Її умови передбачали 
очищення рекреаційної зони санаторію. Загалом учасники 
фестивалю зібрали 20 кубів сміття. За це отримали 
відповідні стимули: пакет сміття – на пляшку мінеральної 
води „Природне джерело”. Як зазначив організатор проекту 
Роман Яв орський. Такий масовий екологічний суботник у 
майбутньому дасть поштовх для постійної організації 
проектів із очищення природних ресурсів. 

 

112 Газета 
Літопис 
Заходу 

02.08.2012 
№31 (41)  

Рейдерську атаку на 
джерело 
здійснили...бобри,  
Євген Млин 

Поблизу села Малі Дорогостаї Млинівського району обабіч 
автошляху Луцьк-Дубно є доволі приваблива місцина із 
назвою „Джерело”. Ця місцина останнім часом зазнає 
справжнього нашестя бобрів. Люди з добротою та ласкою 
ставляться до тварин – підкидають їм усілякі їстівності, 
намагаються сфотографувати...Коли люди йдуть, то бобри 
беруться за своє – гризуть стовбури дерев, будують греблю. 
Тим самим завдають подвійної шкоди – бо  нищать природу 
і затоплюють місцину біля джерела, не даючи людям 
набрати води із витоку. 
Що переможе – любов до тварин чи до деревини? – 
роздумують природолюби. Втім виселити їх з водойми конче 
необхідно, але в будь-якому випадку вони обіцяють, що 
бобри від їхнього рішення не постраждають. 
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113 Газета 
Рівне-
Експрес 

02.08.2012 
№31 (801)  

Притулок для собак 
віддадуть комунальникам 
Мирослава Шершень 

Представники громадської зоозахисної організації „Під 
егідою” не справляться з організацією роботи притулку для 
собак. Тож за їхньою пропозицією притулок передадуть на 
обслуговування комунальному автотранспортному під-
приємству 1728, працівники якого раніше собак у місті 
відстрілювали. Його обслуговуватимуть 5-6 працівників. 
Служба міськвиконкому 1553 прийматиме телефонні дзвінки 
від рівняй, в яких вони повідомлятимуть про наявність собак 
на вулицях міста. У притулку буде свій сайт з інформацією 
про собак, щоб знайти їм господарів. Після стерилізації та 
лікування псів випускатимуть назад на вулиці міста, 
позначивши спеціальною кліпсою вухо. 
Міська рада також до ей ян передбачила кошти на 
нелегальний притулок на вулиці Млинівській (поблизу 
митниці), який організували на власні кошти пенсіонерки. 
Зокрема, 25 тисяч гривень їм нададуть на стерилізацію 
собак. Позитивно голова міської ради Володимир Хомко 
сприйняв і створення за власний кошт приватного притулку 
рівнянином Андрієм Прокопчуком.  

 

114 Газета  
Рівне-
Експрес 

02.08.2012 
№31 (801)  

Люмінесцентні лампи 
небезпечні й у смітнику 
Алла Садовник 

У кожній з використаних енергоощадних ламп є від 4 до 150 
мг ртуті, тому викидати у смітник та зберігати вдома їх 
небезпечно. Лампочки потрібно нести або у магазини, де їх 
купували, або на спеціальні пункти збору. Один такий пункт 
у Рівному діє, ще один планує відкрити Рівненська мо-
лодіжна організація „ЕКО-клуб”. 
ТзОВ „ЕКО-ХЕЛП” Іван Ковальчук – єдине підприємство 

в області, яке санкціоновано займається збором таких 
лампочок; лампочки від підприємств. Від населення готові 
лампочки приймати безкоштовно. Пункт збору 
розташований на вулиці Чернишова,7. Товариство лише 
збирає лампочки, а утилізацією займається Микитівський 
ей янину режен завод, куди вони раз або двічі на 

місяць відправляють партією із шести тисяч ламп. 
За кілька років рівняни купили понад 350 тис. таких 
енергоощадних лампочок. За опитуванням, проведеним 
Інститутом соціологічного дослідження НУ „Острозька 
академія”, серед тих, кому доводилося позбуватися старої 
лампочки, 37% викинули ті на смітник, 5% повернули у 
магазин, 2,8% принесли до пункту збору таких лампочок, а 
12% зберігає їх удома 
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115 Телеканал 
Рівне-1 

02.08.2012 
Новини 
Рівного  

Усті влаштували кисневу 
профілактику 
Тетяна Коваль, Юрій 
Кобів 

Збагатити воду у річці киснем рятувальників просили 
місцеві чиновники. Вони побоюються чергового мору риби, 
який стається щораз після зливи у спеку. Кисневі ін’єкції 
головній водній артерії міста робили у районі стадіону 
„Авангард”. 
Це рятувальники узялися за порятунок риби в Усті. Замість 
вогню воюють із прогрітою річковою водою.  
Про кисневі ін’єкції водойми рятувальників попросила 
міська влада. Рівно три тижні тому в Усті черевом доверху 
спливло 40 тисяч рибин. Одна із причини масового мору: 
недостатність кисню у надмірно прогрітій воді. Тепер, коли 
на термометрі +29 риба не задихнеться, кисню там вдосталь, 
переконують рятувальники. Водні процедури для річки вони 
проводили упродовж шести годин. Хоча, кажуть, це не їхня 
робота. Рятувати рибу повинні комунальники.  

 

116 Газета 
Вісті 
Рівненщини 

03.08.2012 
№32 

Інновації на РАЕС 
 

Нові системи безпеки та контролю атомних станцій 
презентували рівнен ей  атомникам спеціалісти „ЗАО 
НПК ЕЛЛІРОН” (Росія) – представника групи АКЕУА у 
СНД. У складі делегації, яка перебувала на Рівненській АЕС 
ЗО липня, були виконавчий директор „ЗАО НПК ЕЛЛІРОН” 
Роман ей ян, керуючий проектами систем безпеки АЕС 
(СБ АЕС) Олександр Трошенков, начальник відділу облад-
нання СБ АЕС Яна Вечканова, головний технолог Євген 
Тараканов. Презентація розробок АКЕУА дозволить 
спеціалістам Рівненської АЕС бути в тренді розвитку 
технологій у сфері підвищення безпеки атомних станцій та 
більш раціонально планувати проведення заходів з 
підвищення безпеки – головного пріоритету атомної 
енергетики. 

 

117 Телеканал 
Рівне-1 

03.08.2012 У Рівненському зоопарку, 
зважаючи на спеку, 
відновили водні 
процедури тваринам 

Через спеку їм знову двічі на день влаштовують 
прохолодний душ. 
Ванни пропонують тим звірям, які люблять воду. Це 
переважно копитні: 20-ро представників із 60-ти. Є любителі 
душу і серед котячих: леопарди, пума, тигри. Зволожують 
також і підлогу вольєрів та дахи будиночків. Душ тваринам 
влаштовуватимуть доти, поки триматиметься аномальна 
спека. 
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118 Телеканал 
Рівне-1 

03.08.2012 Через спекотну погоду в 
Україні оголошено 
надзвичайний рівень 
пожежної небезпеки 

Тому фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення, звертається до усіх громадян 
та мешканців області з проханням на цей період всіляко 
обмежити відвідування лісів та бути вкрай обережними при 
поводженні з вогнем. 
Крім цього, дотримуватися правил елементарної пожежної 
безпеки під час відпочинку на природі та під час проведення 
сільськогосподарських робіт, зокрема не проводити 
випалювання стерні та інших рослинних решток. 

 

119 Телеканал 
РТБ 

06.08.2012 Обладнання РАЕС 
розраховане на роботу при 
підвищених температурах 
повітря 

Про це повідомив головний диспетчер РАЕС Володимир 
Леонов. 
 У зв’язку зі спекою на Рівненській АЕС вийшло спеціальне 
розпорядження головного інженера, відповідно до якого 
посилюється контроль за системами та окремими видами 
обладнання, які потребують обов’язкового охолодження; 
вводиться в роботу резервне обладнання систем вентиляції 
та кондиціонування. Окрім того, у спекотний період на 
атомній електростанції вводиться спеціальний розпорядок 
роботи персоналу, при якому збільшується тривалість перерв 
на відпочинок. Повідомляє прес-служба станції. 

 

120 Телеканал 
РТБ 

06.08.2012 На Рівненщині тимчасово 
заборонено відвідувати 
ліси через спеку, 
новини 

У зв’язку підвищеною пожежною небезпекою відповідне 
розпорядження підписав голова облдержадміністрації. Ліси 
області заборонено відвідувати населенню та в’їжджати до 
них транспортними засобами.  
 Лісівники Рівненщини сподіваються на розуміння 
громадянами ситуації, що склалася. 

 

121 Телеканал 
Рівне-1 

06.08.2012 Як зменшити кількість 
лісових пожеж? 
Новини Рівного 

Цим питанням перейнялися рятувальники Рівненщини, які 
спільно з співробітниками лісового та мисливського 
господарства, Держтехногенбезпеки та міліції проводять 
рейди в місцях масового відпочинку людей. 
Під час таких патрулювань мнсники розповсюджують серед 
населення листівки та пам’ятки, а також наголошують про 
небезпеку залишеного розпаленого багаття та роз’яснюють 
правила безпеки під час виявлення лісової пожежі. Дані 
рейди проводяться у всіх лісових масивах області. 
Рятувальники закликають населення дотримуватися всіх 
правил пожежної безпеки, прислухатися до порад фахівців і 
відмовитися від прогулянок в ліс. Адже відомо, що фактично 
будь-яка лісова пожежа – це людський фактор. 
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122 Телеканал 
Рівне-1 

06.08.2012 Чи довго буде дозволено 
купатися в Басовому куті? 
Новини Рівного 

В озері Басів кут купатися вже можна. 
В міські санепідемстанції кажуть, нині вміст кишкової 
палички в озері в межах норми. Це показали результати 
аналізів води, котру спеціалісти відібрали минулого тижня. 
Тож любителі похлюпатись у водичці за своє здоров’я 
можуть не хвилюватися. Принаймні поки що. Лікарі 
прогнозують, кількість ей янину реженн кишкової 
палички невдовзі знову може збільшитися через спеку. 
Завтра в санстанції знову візьмуть пробу води з 
Басівкутського озера, результати аналізів повідомлять за 
кілька днів 

 

123 Газета „Сім 
днів” 

06.08.2012 Рівне зменшить викиди 
вуглекислого газу в 
атмосферу 
Бізнес новини 

Такий пункт передбачений у європейській „Угоді мерів”, яку 
днями підписав очільник нашого міста. 
До 2020 року викиди мають зменшитися на 20%. А кожні 
два роки місцева влада буде звітувати про план виконання 
програми. Також відповідно до «Угоди мерів» місцева влада, 
співпрацюючи з Європейською комісією та іншими 
зацікавленими сторонами, повинна організувати Дні енергії 
або Дні участі міста в Угоді. Такі заходи допоможуть 
рівнянам більше дізнатися про можливості та переваги 
продуманого використання енергії. 

 

124 Газета 
Рівненський 
експрес” 

09.08.2012 
№32(802) 

На озері Басів Кут вже 
можна купатися 

Рівненська міська санітарно-епідеміологічна станція зняла 
заборону на купання у озері Басів Кут. Показник вмісту 
кишкової палички – у нормі. 
- Загалом хімічні та бактеріологічні показники хороші – 
говорить завідувач санітарно-гігієнічного відділу міської 
СЕС Ірина Бондарчук.- Якщо буде продовжуватись спека, 
активність кишкової палички може знову зрости. 
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125 Телеканал 
Рівне-1 

14.08.2012 
Новини 
Рівного 

У своїх домівках рівняни 
тримають небезпечні 
відходи 
Анна Яцук, Володимир 
Захаров 

Відпрацьовані енергозберігаючі лампи містять шкідливі для 
здоров’я пари ртуті. Тому зберігати їх вдома чи викидати у 
сміття не можна. Куди дівати небезпечні відходи намагають-
ся з’ясувати громадські активісти. Для цього запросили й 
закордонних експертів. 
Енергозберігаючі лампи щодня освітлюють наші домівки та 
офіси. Де їх придбати кожен знає, а от куди подіти викорис-
тані – ні. Викидати у смітники не можна, а ще гірше розби-
вати. Бо пари ртуті забруднюють довкілля.  
Використані лампи потрібно утилізовувати, впевнені гро-
мадські діячі. Для прикладу, як це роблять за кордоном.  
І додає, знищення використаних ламп на ей янину  – 
це великі кошти. А от екологи впевнені, потрібно починати з 
малого. Для початку навчити людей сортувати сміття. Але як 
свідчить досвід – це проблематично.  
До свідомості людей громадські активісти збираються досту-
катись завдяки рекламній кампанії. На це фонд „Східна Єв-
ропа” дає 170 тисяч гривень. Адреси, куди відносити відпра-
цьовані енергоощадні лампи ще мають з’явитися на сіті-
лайтах й білбордах.  

 

126 Телеканал 
Сфера ТВ 

15.08.2012 На Рівненщині вирішували 
питання утилізації 
люмінесцентних ламп 

Смертельне штучне світило. На Рівненщині вирішували 
питання утилізації небезпечних відходів. Безневинне 
приладдя – люмінесцентні лампи, якими користуються у 
побуті, можуть завдати шкоди не лише здоров`ю, а й в 
подальшому стати причиною справжньої екологічної 
катастрофи.  
Поблизу села Шубків, що в Рівненському районі, у 
складському приміщені зберігається більше 200 тисяч 
відпрацьованих люмінесцентних ламп. Це реальна загроза 
для населення, - кажуть фахівці, адже використаний 
непотріб містить у собі смертельно небезпечну ртуть. Як 
врятувати обласний центр від так званої ртутної бомби, на 
яку можуть перетворитися відпрацьовані лампи, задумалися 
і місцеві управлінці. Для цього зібралися за круглим столом. 
На підтримку столиці рівнянам розраховувати не доведеться. 
Відповідальність за утилізацію відходів такого типу несуть 
органи місцевого самоврядування. 
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127 Газета 7 днів 16.08.2012 
 №34 (972) 

Небезпека на ім’я лампоч-
ка. Саме споживач 
відповідає за використану 
енергозберігаючу 
лампочку. Але здавати 
такі небезпечні відходи 
нікуди. Марина Фурц 

До яких відходів відносити відпрацьовані енергозберігаючі 
лампи, хто і яким чином відповідає за їх збір від населення, 
хто повинен платити за їх утилізацію згідно з чинним 
українським законодавством? Ці та інші проблеми 
обговорювали учасники круглого столу в рамках реалізації 
проекту «Впровадження системи утилізації ртутовмісних 
ламп у Рівному» 

 

128 Газета 7 днів 16.08.2012 
 №34 (972) 

Свіже повітря – легке 
дихання 
Валентина Веремко 

Відомо, що люди йдуть на свідомі голодування і без шкоди 
для здоров’я голодують до 40 і більше днів. Скільки часу 
можна прожити без води? У нашій місцевості – 7-8 днів. Але 
затисніть собі рот і ніс. Без повітря ви зможете прожити 
лише трохи менше ніж 5 хвилин 

 

129 Телеканал 
Сфера ТВ 

18.08.2012 Сміттепереробний завод у 
Рівному запрацює 
наприкінці вересня 

Для Рівного в останні роки проблема вивозу та утилізації 
твердих побутових відходів була справжньою драмою. Але є 
сподівання, що вже наприкінці вересня ситуація зміниться 
на краще, оскільки запрацює сміттєпереробний завод.  
Нагадаємо, його почали будувати у вересні минулого року, а 
вже нині там монтують та встановлюють ей 
янину реж німецьке обладнання. Планується, що це 

підприємство буде щороку спалювати до 60 тисяч тонн 
побутових відходів. Святослав Євтушенко зазначив, що 
подібних заводів в Україні ще не існує. Додав, що коли він 
запрацює, на сміттєвалищі буде лише 5-6 % сміття, решту – 
сортуватимуть та перероблятимуть у паливо. 
Святослав Євтушенко, директор ТзоВ „Санком”: 
- Суха фракція: ящики, коробки, папір, деревина та пластик, 
саме з цих горючих елементів буде робитися сурогатне па-
ливо, яке і має постачатися на цементну фабрику „Дігер-
гофф”, ей  здолбунівську і там відповідно воно піде як до-
бавка в печі для спалювання вугілля на якому працює завод 
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130 Телеканал 
Рівне-1 

21.08.2012 
Новини 
Рівного 

Що робити, щоб не гинула 
риба в Усті? 
Олександр Туз. 
Володимир Захаров 

Над цим питанням сьогодні міркували члени екологічної 
комісії рівненської обласної ради. Ціна питання п’ятдесят 
тисяч гривень. Саме стільки коштів попросили в депутатів 
представники управління держрибохорони в Рівненській 
області. 
Вже кілька разів цього року в рівненській Усті масово 
гинула риба. Працівники обласного управління 
держрибохорони кажуть, причин такого мору риби багато. 
Але основна через водорості, які через високу температуру 
повітря поглинали кисень. Тому пропонують депутатам 
обласної ради профінансувати закупівлю та вселення 
рослиноїдних риб.  
Андрій Орел переконує, такі заходи дозволять покращити 
рибо-господарський фонд Усті та збільшить 
рибопродуктивність. Хоча іхтіолог стверджує, є й інші 
вагомі причини загибелі великої кількості риби.  
Члени екологічної комісії обласної ради одноголосно 
прийняли рішення звернутися до усіх колег-депутатів, аби ті 
підтримали пропозицію про виділення коштів. Лише тоді 
вдасться врятувати рибу в Усті. 

 

131 Телеканал 
Рівне-1 

21.08.2012 
 Програма 
„Патруль” 

Майже півкілограма ртуті 
знайшли посеред вулиці у 
Рівному 

Отруйний метал виявили перехожі поблизу пункту прийому 
склотари. Збирати сріблясту речовину виїхали ей 
янину р. 

Територію, де виявили речовину демеркуризували, а 
небезпечний метал віддали місцевому підприємству для 
утилізацію. Правоохоронці поки встановлюють, як ртуть 
потрапила на вулицю.  
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132 Телеканал 
РТБ 

23.08.2012 
На 20% зменшити викиди 
міста вуглекислого газу до 
2020 року зобов’язався 
Володимир Хомко 
 

Для цього від імені громади він підпише відповідну угоду і 
представлятиме інтереси міста в асоціації „Енергоефективні 
міста України”. За вступ до асоціації з бюджету заплатять 
ей янин 9 тис. грн., а в наступні — по 20 тис. грн. 

членських внесків. Зініціювала угоду мерів Європейська 
комісія, щоб боротися з глобальним потеплінням, — пояснив 
начальник міського управління економіки Микола Кирея. — 
Це означає, що учасники угоди зменшуватимуть викиди 
вуглекислого газу в атмосферу за рахунок енергозбереження 
та запровадження нових альтернативних видів енергії. В 
Європі до угоди мерів приєдналося близько 2000 міст з 20 
держав. В Україні таких міст вже майже 30. Найактивнішим 
учасникам угоди мерів та асоціації допомагають в отриманні 
іноземних кредитів на енергозбереження. 

 

133 Газета „7 
днів” 

23.08.2012 
№ 35 (973) 

Дозвіл не означає 
вседозволеність . 
Зіпсувати повітря легко, а 
ось зробити його чистим – 
проблема..., Валентина 
Веремко 

Дозволи на викиди забруднюючих речовин дають з умовою, 
що підприємства-забруднювачі будуть скорочувати їх 
негативний вплив на здоров’я населення та й саму кількість 
викидів. 

 

134 Телеканал 
Рівне-1 
 
Телеканал 
1+1 
 

27.08.2012  Негода цієї ночі завдала 
чимало клопоту жителям 
Рівненщини 
 

Штормовий вітер повалив десятки дерев та пошкодив лінії 
електропередач. Знеструмленими виявилися близько 100 
населених пунктів у 9-ти районах області. 
У деяких пошкоджені житлові будинки, а також дитячі 
садочки та школи. Найбільше постраждали Зарічненський, 
Дубровицький та Володимирецький райони, а також 
Костопільський та Рівненський. Вже до обіду аварійним 
бригадам „АЕС Рівнеобленерго” вдалося підключити майже 
третину населених пунктів. Упродовж дня в постраждалих 
районах разом із енергетиками працювали також 
рятувальники. Створені оперативні групи для визначення 
розміру заподіяної шкоди. Між тим, в „АЕС Рівнеобленерго” 
сподіваються відновити електропостачання усіх населених 
пунктів області вже до кінця дня, якщо не завадить нестійка 
погода. 
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135 Телеканал 
РТБ 

27.08.2012 
Тим часом 
«Березнекомунсервіс» 
зловживало монопольним 
становищем під час 
вивезення сміття 
 

За це Рівненське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету оштрафувало підприємство на 7 
тис. грн. Як встановили ей янину реже, 
«Березнекомунсервіс» укладало договори на вивезення 
побутових відходів з порушенням вимог типового договору, 
що призвело до ущемлення інтересів 
споживачів. Підприємство визнало порушення, припинило 
неправомірні дії та зобов’язалося сплатити штраф до 
державного бюджету. 

 

136 Телеканал 
„РТБ” 

29.08.2012 
Негода, яка у ніч з неділі 
на понеділок пронеслась 
Рівненщиною, пошкодила 
220 житлових будинків 

 

А також сім об’єктів соціальної сфери. Такі цифри 
оприлюднив заступник голови обласної адміністрації 
Володимир Новак з посиланням на дані спеціальних комісій, 
що працювали у постраждалих районах. 
Найбільше лиха зазнали Рівненський, Костопільський та 
Сарненський райони. Нині наслідки буревію майже 
повністю ліквідовані. При цьому влада закликає людей 
дбати про свої оселі, і зокрема страхувати майно від негоди. 
Володимир Новак, заступник голови ОДА: „На даний час 
відновлено повністю електропостачання населених пунктів. 
Майже всі дороги розчищені від дерев, життєдіяльність 
забезпечена в повному обсязі. „ 

 

137 Телеканал 
„Сфера” 

05.09.2012 
На одному із підприємств 
Рівного вивели формулу 
збереження довкілля 

Врятуймо планету разом! Корпорація „Інтелект-сервіс” 
проводить широкомасштабну акцію „Зелена бухгалтерія” 
направлену на захист нашого довкілля. Природа з кожним 
роком все бурхливіше реагує на техногенний вплив людини 
– перепади температур, урагани, смерчі, затоплення. Однією 
з причин такої реакції є вирубка лісів, легенів планети. 
Українські екологи підрахували: середньому підприємству 
для забезпечення документообігу необхідно в рік 5 – 7 дерев. 

 

138 Телеканал 
„РТБ” 

06.09.2012 
Відбулось третє засідання 
проекту „Впровадження 
системи утилізації ртутних 
ламп” 

Його організувала Міська молодіжна громадська організація 
„Екоклуб” за фінансової підтримки Фонду Східна Європа. 
Учасники вирішили звернутися до голів міської та обласної 
рад, з проханням включення вартості вивезення небезпечних 
відходів (люмінесцентних ламп, батарейок) у тариф на 
вивезення побутових відходів. 
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139 Газета 
„Літопис 
заходу” 

06.09.2012 
№ 36(46) За літо горіли чотири 

торфовища, Ірина Довга 

На меліоративних системах Рівненської області нараховують 
103, 2 тис. га осушених торфовищ, з них 12,6 гектарів шаром 
торфу 1 метр і більше. В літній період 2012 року виникали 
осередки згоряння осушених торфовищ на меліоративних 
системах Зарічненського, Сарненського та Рокитнівського 
районів. 

 

140 Газета  
„7 Днів” 

06.09.2012 
37 (975) Сьогоднішня катастрофа 

завтра може обернутися 
надією на відродження. 
Таку долю пророчать 
нашій багатостраждальній 
Усті дослідники стану 
річки з водного 
університету, М.Клименко 

На нашу думку загибель риби  у  2011-2012 роках 
спричинили, в основному, високі температури повітря та 
випаровування інтенсивних опадів, які обумовили 
надходження в річку великих обсягів хімічних речовин з 
урбанізованої території. 

 

141 Телеканал 
„Сфера” 

08.09.2012 
У Рівному шукають вихід 
куди викидати та як 
утилізувати ртутовмісні 
лампи 

Куди викидати та як утилізувати небезпечні відходи до яких 
відносяться ртутовмісні лампочки та батарейки, нині вже 
втретє обговорили члени діалогової групи в рамках проекту 
„Впровадження системи утилізації ртутовмістних ламп у 
Рівному”. Для багатьох держав в тому числі і України 
проблема утилізації небезпечних відходів стоїть дуже 
гостро. Хоча на законодавчому рівні даний механізм давно 
прописаний, проте на практиці він не працює. Адже для 
того, аби утилізувати небезпечні відходи їх спочатку 
необхідно відсортувати від звичайного сміття. Робити ж це 
повинні самі громадяни. Ось тут і постає вже соціальна 
проблема. Аби її вирішити, окрім просвітницької роботи, 
члени засідання запропонували і доплачувати людям за 
здачу люмінесцентних ламп. 
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142 Телеканал 
„ТРБ” 

11.09.2012 
Державна інспекція 
обстежила Рівненську 
атомну електростанцію 

 

Перевірка виконувалась у відповідності до планів сезонної 
перевірки електроенергетичних об’єктів і стосувалась 
виконання Рівненською АЕС заходів з підготовки до 
осінньо-зимового періоду. Держінспектори 
проконтролювали виконання попередніх приписів, виданих з 
метою підвищення ефективності підготовки до зими, 
перевірили організацію роботи з персоналом та техніку 
безпеки на робочих місцях. За підсумками роботи комісії акт 
складений із зауваженнями. За ей янину реженн 
служби відомчого нагляду РАЕС Анатолія Хухра, із 
запланованих заходів повністю виконані 30%. Решту буде 
виконано до 1 жовтня. 

 

143 Газета „7 
Днів” 

13.09.2012 
№ 38 Хто винен, і що робити, 

аби довкілля рівнян, на яке 
справляють згубний вплив 
електронні відходи, було 
безпечним?, Олена Пінчук 

Це й справді нелегко собі уявити, але лишень одна викинута 
звичайна батарейка „пальчик” із телевізійного пульту 
забруднює 400 літрів води та 20 квадратних метрів грунту. А 
все тому, що батарейки й акумулятори, як і енергоощадні 
ртутовмісні лампи містять небезпечні для людей і 
навколишнього природного середовища метали та хімічні 
речовини. 

 

144 Телеканал 
„Рівне 1” 

 
Телеканал 
„Сфера” 

 

16.09.2012 
 
 
18.09.2012 

Відкриття вольєру тигрів у 
Рівненському зоопарку 

 

У Рівненському зоологічному парку відбулось урочисте 
відкриття вольєру амурських тигрів. В результаті 
проведених робіт протягом 2011-2012 років територію 
вольєру тигрів було розширено з 20 до 960 квадратних 
метрів. Сучасний вольєр побудовано напіввідкритого типу, 
ей янину р електропастухами, зі зручними оглядовими 

площадками. На даний природоохоронний захід спрямовані 
кошти обласного природоохоронного фонду (200 тис. грн.) 
та власні кошти зоопарку (понад 100 тис. грн.). На відкритті 
були присутні міський голова Рівного, представники 
держуправління охорони навколишнього природного 
середовища, місцеві мас-медіа тощо. 
     Нині пара амурських тигрів з колекції тварин 
Рівненського зоопарку досягла репродуктивного віку. Тому, 
завдяки оптимальним умовам утримання тигрів у новому 
вольєрі працівники зоопарку очікують отримання від них 
життєздатного та повноцінного потомства.     
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145 Телеканал 
РТБ 

17.09.2012 
57 ставків на зиму 
спустять. Саме стільки 
погоджень надало обласне 
управління водних 
ресурсів 

 

Проте орендарі ще можуть продовжувати звертатися за 
дозволами. Для отримання погодження на спуск води з 
водного об’єкту необхідно надати відповідну заяву від 
орендаря на ей’я начальника Рівненського обласного 
управління водних ресурсів, гідрохімічні аналізи проб води, 
зроблених акредитованою лабораторією.При цьому у 
орендаря повинен бути чинний договір оренди водного 
об’єкта та дозвіл на спеціальне водокористування. Після 
отримання зазначеного погодження орендар повинен 
звернутися за погодженням до Державного управління 
охорони навколишнього природного середовища у 
Рівненській області. 

 

146 Телеканал 
РТБ 

17.09.2012 
Експерти з усієї України 
аналізуватимуть 
будівництво рівненського 
сміттєпереробного заводу 

 

Це відбуватиметься у рамках круглого столу проведеного 
інформаційним агентством «Україна Комунальна» спільно з 
Рівненською міською радою. Тема та місце проведення 
заходу було визначено невипадково, оскільки Рівне – поки 
що єдине українське місто, де, застосовуючи механізми 
публічно-приватного партнерства, вдалося реалізувати 
проект з будівництва сміттєпереробного заводу. Під час 
заходу будуть обговорюватись етапи реалізації проекту 
будівництва та запуску сміттєперебного комплексу в 
Рівненський області. Захід відбудеться 18 вересня об 11:00 
годині у конференц-залі готелю «Мир». 

 

147 Телеканал 
РТБ 

19.09.2012 
Рівненський 
сміттєпереробний завод 
вже до кінця року 
розпочне свою роботу 

 

Німецькі інвестори кажуть, запустити його влітку, як 
планувалось, не змогли через паперову тяганину. Втім, нині 
все майже готово. Нагадаємо, за задумом ініціаторів 
проекту, левову частину сміття, що продукує Рівне, мають 
намір перетворити на паливо для цементного комбінату. 
Перероблятиме завод окремо тверді побутові відходи та 
вторинну сировину. Для цього вже найближчим часом у 
місті з’являться контейнери для роздільного збору сміття. 
Плата за вивезення сміття не збільшиться, переконує 
міський голова Рівного. Якщо й відбуватимуться певні 
зміни, то лише в рамках підписаних договорів. 
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148 Телеканал 
РТБ 

19.09.2012 
Пожежі у лісових масивах 
Рівненщини ей янин 
завдали шкоди на площах 
у два рази менших, ніж 
торік 
  

 

У цьому є заслуга камер ей янину реження, які 
допомагають вчасно виявити загорання,- повідомив 
начальник обласного управління лісового та мисливського 
господарства Володимир Грицайчук. За його словами, нині 
половина північних районів області охоплена 
відеокамерами, які встановлюють на вежах операторів 
мобільного зв’язку. Уже наступного року область буде 
повністю забезпечена такими технологіями,- запевнив 
очільник лісової галузі. Щодо здобутків, то 
ВолодимирГрицайчук відмітив зростання середньої 
заробітної плати у лісогосподарських підприємствах краю, 
яка нині становить 3360 гривен. 

 

149 Телеканал 
„Сфера” 

19.09.2012 
Рівне єдине в Україні 
місто, де активно 
впроваджують механізми 
публічно-приватного 
партнерства 

Рівне – поки що єдине в Україні місто, де нині активно 
впроваджуються механізми публічно-приватного 
партнерства. Практичним прикладом цьому є будівництво 
сміттєперобного заводу із залученням іноземних інвестицій. 
Чи зможуть подібні ініціативи врятувати таку нині ей 
янину  житлово-комунальну сферу в країні – обговорили 

під час круглого столу міська влада Рівного, представники 
інформаційного агентства „Україна комунальна”, експерти у 
сфері публічно-приватного партнерства. В Україні потрібно 
створювати сприятливе середовище для розвитку публічно-
приватного партнерства в комунальній сфері, - зійшлись на 
думці учасники круглого столу. ЖКГ нині по вуха погрузли 
в боргах і підприємствам дедалі важче виконувати свої прямі 
обов’язки, - констатували представники інформаційного 
агентства „Україна комунальна”. Рівне ж є чудовим 
прикладом міста в якому почало розвиватись публічно-
приватне партнерство, - вважають експерти. Доказом цьому 
є будівництво сміттєперобного заводу, аналогів якому досі 
немає в Україні. 
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150 Телеканал 
„РТБ” 
 
Телеканал 
„Сфера” 

20.09.2012 
 
 
20.09.2012 

Володимир Новак: „На 
Рівненщині 
збільшуватимуть площі 
енергетичної верби” 

 

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак 
доручив профільним заступникам північних районів 
Рівненщини проаналізувати ділянки, на яких можна 
вирощувати енергетичні верби. Це мають бути землі запасу, 
які селяни не обробляють і не використовують через 
надмірну вологість. Фахівці Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами України 
розробили стратегічний проект, який розрахований на три 
роки. За цей час на болотистих закинутих ґрунтах 
Рівненщини мають висадити енергетичні верби, а в районах, 
де закладуть найбільші плантації біорослин, будуватимуть 
ТЕС. Результатом її діяльності буде не лише електроенергія, 
а й дешеве тепло, яким можна обігрівати помешкання 
жителів райцентрів. 

 

151 Газета „Рівне 
експрес” 

20.09.2012 
№38 (808) У тигрів – новосілля, 

Зоряна Дудко 

Минулої неділі у Рівненському зоопарку пара рідкісних 
хижаків відсвяткувала новосілля – амурських тигрів 
Аполлона та Дафну пересилили до нового вольєра площою 
960 квадратних метрів. Звичні грати під дахом замінили 
зелена трава, дерева та чисте небо. 

 

152 Газета „Рівне 
експрес” 

20.09.2012 
№38 (808) Притулок діє, але собак не 

приймають, Мирослава 
Шершень 

Тут є тільки металева огорожа, 14 вольєрів для собак і 
вагончик для сторожів. Через малу кількість вольєрів у 
притулку не можуть реагувати на всі повідомлення громадян 
про зграї бродячих собак на вулицях міста. Адже 
найбільший притулок може містити до 40 псів, якщо 
розміщувати їх по троє. 

 

153 Телеканал 
„Рівне-1”  

20.09.2012 Здолбунівщина за крок 
дохімічної катастрофи,  
 
Тетяна Коваль, Артем 
Лаговський 

 

Поблизу Дерманя 2 просто неба лежать 23 тонни хімічних 
відходів. Тиждень селяни стережуть небезпечні бочки й 
дихають випарами їхнього вмісту. Небезпечний вантаж мав 
опинитися у Польщі. За збір та переробку цих гербіцидів 
відповідає ізраїльська фірма «S.I. Group Consort Ltd». 
Утилізація однієї тонни державному бюджету коштує 22 з 
половиною тисячі гривень. Місцеві обурюються: роботу 
виконавець проводить неякісно. 
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154 Газета „Вісті 
Рівненщини” 

21.09.2012 
№ 39 

Енергетичної верби 
вирощуватимуть більше, 
Роман ей яни  

Заступник голови облдержадміністрації В.Новак доручив 
профільним заступникам голів райдержадміністрації 
північних районів Рівненщини проаналізувати, на яких 
ділянках можна вирощувати енергетичну вербу. Це маю 
бути землі запасу, які селяни не обробляють і не 
використовують через надмірну вологість. 

 

155 Телеканал 
„Рівне -1” 

24.09.2012 Куди ей янину подіти 
відпрацьовану 
енергозберігаючу 
лампочку ? Олена 
Семенович, Артем 
Лаговський 
 
 

Цим питанням стурбовані не лише екологи , а й 
сміттєзбиральні підприємства Рівного. Нині на державному 
рівні пропонують мешканцям самим оплачувати їх 
утилізацію, а плату за це включити в тариф за послуги з 
вивезення сміття. 
У використанні енергозберігаючих ламп вже давно з'явились 
підводні камені. Головна проблема – куди споживачам 
подіти відпрацьовану. Викинути у смітник не можна, а тепер 
виявилось, що за її утилізацію ей  платити повинен 
споживач. Відтак, вартість заклали у тариф з вивезення та 
переробки сміття. Однак, запевняють сміттєзбирачі – не всі 
мешканці використовують енергозберігаючі лампи, та за їх 
утилізацію платити доведеться усім. 

 

156 Телеканал 
„Сфера” 

24.09.2012 Рівняни викидають 
люмінесцентні лампочки у 
звичайні смітники 

Економна поки світить, але небезпечна коли згасне. У 
Рівному знову говорили про те, що робити з 
люмінесцентними лампочками, які своє вже відпрацювали. В 
кожній із компактних люмінесцентних ламп міститься до 4 
мг парів ртуті, тому викидати їх у звичайний смітник 
категорично заборонено. Відтак, останнім часом не лише в 
Рівному, а й і у всіх українських містах гостро стоїть 
питання щодо утилізації енергозберігаючих ламп. Аби 
вирішити цю проблему, громадські активісти нашого міста 
спільно з компетентними органами уже вкотре збираються 
за круглим столом. Сьогодні вони прийняли рішення подати 
відповідне звернення до депутатів Верховної Ради України 
про те, аби вартість утилізації ртутних лампочок включили у 
ціну самих ламп. 
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157 Телеканал 
„РТБ” 
 
Телеканал 
„Рівне-1” 

25.09.2012 
 
 
24.09.2012 

Прокуратура Рівненської 
області проведе перевірку 
на території 
Здолбунівського району 

Здолбунівчани скаржаться на випари там хімікатів, 
повідомила прес-служба прокуратури області. У зв’язку із 
зверненням громадян через засоби масової інформації про 
поширення у селі Дермань неприємного запаху від випарів 
хімічних відходів, прокуратурою Рівненської області із 
залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції в 
області організовано перевірки додержання вимог 
екологічного законодавства на території району. Особливу 
увагу під час перевірки буде звернуто на стан додержання 
вимог Закону України „Про відходи”. Після завершення 
перевірки, за наявності підстав, будуть вжиті відповідні 
заходи реагування. 

 

158 Телеканал 
„РТБ” 

28.09.2012 
Ізраїльська фірма очистить 
територію Рівненщини від 
пестицидів 
 

Упродовж двох місяців заплановано вивезення відходів із 
дванадцяти районів області. Про це повідомили з управління 
охорони навколишнього природного середовища 
Рівненщини. Всього за результатами комплексної 
інвентаризації з’ясувалося, що в краї зберігається 61 тонна 
відходів. Для їх вивезення виділено 1 млн. 350 тис. грн. з 
коштів державного природоохоронного фонду. Їх отримає 
Ізраїльська фірми, яка виграла конкурсні торги Мінприроди 
України для проведення даного виду робіт. Контроль за 
вивезенням здійснює обласна комісія при головуванні 
Державної екологічної інспекції у Рівненській області. 

Веб – сайт ДУ 
ОНПС в 
Рівненській 
області 

159 Телеканал 
„РТБ” 

2.10.2012 
У Радивилівському районі 
починає працювати новий 
елеваторний комплекс 

 

У його відкритті взяв участь голова обласної ради Юрій 
Кічатий. За його словами, цей сучасний елеватор дасть змогу 
забезпечувати сушку, обробку, зберігання і відгрузку зерна 
підприємств, організацій, агрофірм, що здійснюють 
вирощування сільськогосподарської продукції на території 
чотирьох областей: Рівненської, Львівської, Тернопільської, 
Волинської. Основними видами зернових, які оброблятиме 
елеватор є ріпак, ячмінь, пшениця, жито, соняшник, 
кукурудза, соя, та ін. Річний пропускзернових елеватора 
складатиме 100 тис. тон в рік. 
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160 Телеканал 
„РТБ” 

3.10.2012 
У Рівному 
вирішуватимуть, як 
адаптуватися до змін 
клімату 

 

Державне агентство екологічних інвестицій України і 
Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України проведе міжрегіональний семінар 
„Сприяння розробленню ефективного Національного та 
регіональних планів дій з адаптації до змін клімату", що 
відбудеться 10-11 жовтня 2012 року в Рівному. Учасниками 
заходу стануть представники Рівненської, Волинської, 
Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей. Мета 
семінару - розроблення пропозицій до Національного плану 
дій з адаптації до зміни клімату.  

 

161 Газета „7 
днів” 

04.10.2012 
№ 41 Скільки людина живе, 

стільки утворюється 
відходи,, Валентина 
Веремко 

В Україні за 2011 рік утворилося 52 мільйони кубометрів 
твердих побутових відходів (ТПБ), що дорівнює 13 
мільйонам тонн, які захороненні на 6 тисячах сміттєзвалищ 
та полігонів, загальною площею понад 9 тисяч гектарів. 

 

162 Телеканал 
„Сфера” 

04.10.2012 
4 жовтня увесь світ 
відзначає День тварин. 
Наші журналісти 
вирішили поцікавитися на 
якому етапі перебуває 
будівництво у Рівному 
притулку для собак. 
Депутати Рівнеради під 
житло для чотирилапих 
виділили ділянку землі на 
вулиці Київській. 

Вулицями Рівного блукає від двох до трьох тисяч 
безпритульних собак. Аби вирішити цю проблему 
громадські активісти протягом 4 років оббивали пороги 
адмінустанов та приватних підприємств. 
Утримання притулку – справа не з дешевих. Проте активісти 
налаштовані оптимістично. Депутати Рівнеради виділили 
для будівництва ділянку землі на вулиці Київській та 200 
тисяч гривень, які передбачалися для щорічної стерилізації. 
З дня на день у місті розпочнуться будівельні роботи. 
 

 

163 Телеканал 
„РТБ” 

04.10.2012 
Учасники програми 
«Канада. Світ. Молодь» на 
території Острозької 
академії посадили кленову 
алею 

 

Оскільки це сімнадцятий обмін, то і кількість посаджених 
кленів була відповідною, хоча побагатшав академічний 
дворик й багатьма іншими деревами. Працюють волонтери у 
напрямку «Екологія», і акція «Зелений університет» була 
їхнім першим потужним кроком для реалізації спільної мети. 
Як зазначив керівник відділу міжнародного співробітництва 
Національного університету Острозька академія Едуард 
Балашов, цього ж дня волонтери виготовили велику 
кількість пакетів з паперових відходів і розповсюдили їх 
острозькими магазинами, аби продавці замінили ними 
шкідливий поліетилен. 
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164 Телеканал 
„РТБ” 

04.10.2012 
На Рівненщині 
збільшуватимуть площі 
енергетичної верби 

 

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак 
доручив профільним заступникам голів 
райдержадміністрацій північних районів Рівненщини 
проаналізувати ділянки, на яких можна вирощувати 
енергетичні верби. Це мають бути землі запасу, які селяни не 
обробляють і не використовують через надмірну вологість. 
Водночас високий рівень ґрунтових вод не є перешкодою 
для вирощування біомаси, яка слугуватиме для виробництва 
електроенергії. Так, фахівці Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами України 
розробили стратегічний проект, який розрахований на три 
роки. За цей час на болотистих закинутих ґрунтах 
Рівненщини мають рости енергетичні верби, а в районах, де 
висадять найбільші плантації біорослин, будуватимуть ТЕС. 
Вони генеруватимуть не лише електроенергія, а й дешеве 
тепло, яким можна обігрівати помешкання жителів 
райцентрів. 

 

165 Газета „Рівне 
вечірнє” 
 
Телеканал 
„РТБ” 

05.10.2012 
 
 
05.10.2012 

Два райони вже без 
пестицидів 

На території Рівненської області завершили роботи із 
забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перезатарення, зберігання та знешкодження непридатних до 
використання пестицидів, які виконувало ТзОВ «С.І. Груп 
Консорт Лтд» відповідно до договору, укладеного з 
Міністерством екології та природних ресурсів України. 
Загальна кількість вивезених відходів з території Рівненської 
області згідно з умовами вищезазначеного договору складає 
61,163 тонн. На сьогодні повністю очищено від 
отрутохімікатів територію Гощанського району (села Синів, 
Горбаків, Симонів, Липки, Малятин, Федорівка, Чудниця). 
Загальна вага вивезених з території району пестицидів та 
отрутохімікатів склала 37,513 т. Окрім того, на території 
Здолбунівського району з населених пунктів Гільча та 
Дермань-2 вивезли 23,673 т . Відповідно до програми 
очищення території Рівненської області протягом поточного 
року зібрано, перезатарено та вивезено непридатних до 
використання, загальною вагою 61,186 т. 
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166 Газета „7 
Днів” 

11.10.2012 
№ 42 На нас наступають 

електронні відходи 

У процесі своєї життєдіяльності людина утворює, крім 
твердих побутових відходів (ТПВ), інші значно небезпечні 
відходи споживання. 

 

167 Телеканал 
„Сфера” 

11.10.2012 
У Рівному науковці 
міркували над тим, як 
запобігти глобальному 
потеплінню 

Як скоро Земля зможе перетворитися на гарячу планету на 
кшталт Венери, які зміни у всіх галузях можуть виникнути у 
зв’язку із зростанням середньорічної температури повітря та 
кількістю опадів у нашій країні та що робити, аби 
пристосуватись до так званого всесвітнього потепління? 
Саме такі питання піднімали науковці у стінах 
Національного університету водного господарства та 
природокористування на Міжрегіональному семінарі для 
п’яти областей на тему: "Сприяння розробленню 
ефективного національного та регіонального планів дій з 
адаптації до зміни клімату".  Що спричинило глобальні 
зміни у кліматі достеменно науковці не знають. Однак, ясна 
річ, що тут не обійшлося без діяльності людини. У наш час 
велике занепокоєння викликає можливість того, що 
внаслідок людської діяльності парниковий ефект може 
сильно збільшитися й призвести до глобального потепління. 
Адже парникові гази, які поглинають теплове 
випромінювання поверхні Землі і хмар відбивають його 
назад до Землі. А це, в свою чергу, може призвести до 
непоправних наслідків. 

 

168 Телеканал 
„Сфера” 

12.10.2012 
На Рівненщині 
почастішали випадки 
нападів скажених котів на 
людей 

Безпритульний кіт наніс подряпини та укуси жителю села 
Великий Шпаків Рівненського району. Сусід потерпілого 
застрелив кота. Про це повідомила прес-служба УМНС 
України в Рівненській області. Вранці, отримавши 
повідомлення, спеціалісти ветмедицини району виїхали на 
місце події та направили труп в Рівненську регіональну 
держлабораторію ветмедицини для дослідження. 
Експертизою встановлено захворювання кота на сказ. Труп 
кота спалено. 
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169 Газета „7 
Днів” 

18.10.2012 
№  981 Тара, що вбиває 

У побуті використовуються різноманітні хімічні засоби для 
прання, миття посуду, виведення плям, догляд за меблями, 
дезинфекції, препарати для боротьби з комахами і тарганами 
засобами підгодівлі рослин тощо. Розглянемо відходи 
пестицидів (І клас небезпеки) як небезпечну складову 
твердих побутових відходів, основних джерел потрапляння 
яких у навколишнє природне середовище є використана 
тара. 

 

170 Телеканал 
„РТБ” 

19.10.2012 У Радивилівському районі 
витратять майже 300 тисяч 
гривень на сміття 
 
 

В районі презентували проект «Створення комплексної 
інноваційної системи збору, вивезення та первинної 
переробки побутових відходів в сільській місцевості». 
 Район виграв грант під реалізацію цього проекту. Для 
реалізації розроблені поетапні заходи, які передбачають, 
зокрема, виготовлення та розповсюдження пам’яток та іншої 
друкованої агітаційно-пропагандистської продукції на 
екологічну і природоохоронну тематику; виділення 
земельної ділянки для розміщення підприємства первинної 
сміттєпереробки; придбання спецавтотехніки. 

 

171 Газета „Рівне 
вечірнє” 
Телеканал 
„РТБ” 

23.10.2012 
 
24.10.2012 

На Дубровиччині – знову 
війна з бобрами. Голова 
Перебродівської сільської 
ради поскаржився голові 
Дубровицької РДА 
Олександру Шатову на… 
бобрів.  

«Дорогу до Будимля, що входить до сільради, руйнують 
бобри, - зазначено у повідомленні на сайті РДА. – Внаслідок 
провалюються машини, а в окремих місцях дорогу заливає 
вода і село залишається без підїзду». Члени районної 
делегації оглянули та оцінили проблеми та ціну питання у їх 
вирішені. Голова райдержадміністрації дав відповідні 
вказівки, доручення та встановив терміни виконання. 
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172 Телеканал 
„РТБ” 

26.10.2012 З приходом осені і перших 
холодів деякі клітки у 
Рівненському зоопарку 
спорожніли 
 

Найбільш теплолюбивих саймірі, тамаринів, ігрунок, а також 
капібар перевели у закриті приміщення з автономним 
опаленням. На відміну від приматів, більшість хижих тварин 
зоопарку експонується цілий рік. 
 Для амурських тигрів зовсім нещодавно побудували новий 
вольєр, леопарди та пума також комфортно почувають себе в 
умовах української зими. Загалом у зоопарку багато тварин, 
які не бояться холодної температури взагалі. Вони будуть 
знаходитись на відкритих експозиціях цілу зиму. Щоправда, 
для всіх зміниться режим і раціон харчування. З приходом 
зими і першогим снігом у повній красі відвідувачі зможуть 
оцінити експозиції ведмедів, які не впадають у сплячку, та 
сніжно-білих полярних вовків, що полюбляють «купатись» у 
снігу. 

 

173 Телеканал 
„РТБ” 

28.10.2012 Рівень безпеки на 
Рівненській АЕС 
перевірятимуть 
міжнародні експерти 
 
 

З 1 до 16 листопада на Рівненській атомній електростанції 
буде проведено планову партнерську перевірку. Його 
здійснить Московський центр Всесвітньої асоціації 
операторів АЕС.  
Мета перевірки - оцінити здатність Рівненської атомної 
електростанції працювати на якісно вищому рівні. Упродовж 
двох тижнів перевірячі обходитимуть приміщення, 
оцінюватимуть стан обладнання та дотримання персоналом 
вимог охорони праці, спостерігатимуть за проведенням 
експлуатаційного процесу, а також за ремонтними роботами 
на енергоблоці. Партнерські перевірки на РАЕС проходили 
уже двічі. Щоразу експерти відзначили високий рівень 
безпеки станції і кваліфікації персоналу 

 

174 Телеканал 
„РТБ” 

29.10.2012 З області продовжують 
вивозити непридатні до 
використання хімічні 
засоби захисту рослин 
 

Вони залишилися у спадок від колишніх колгоспів і 
завдавали шкоди навколишньому середовищу. З початку 
року з Рівненщини вже забрали 61 тонну 186 кілограмів 
пестицидів.  
Так, з сіл Синів, Горбаків, Симонів, Липки, Малятин, 
Федорівка, Чудниця Гощанського району на переробку та 
знищення експортували 37 з половиною тонн пестицидів. 
Решту вивезли з Гільчі та Дермані-другої Здолбунівського 
району. На це з державного бюджету виділили майже 
півтора мільйона гривень 
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175 Телеканал 
„Сфера” 

31.10.2012 З області продовжують 
вивозити непридатні до 
використання хімічні 
засоби захисту рослин. 
Вони залишилися у спадок 
від колишніх колгоспів і 
завдавали шкоди 
навколишньому 
середовищу. Про це 
повідомила прес-служба 
Рівненської ОДА 

З початку року з Рівненщини вже забрали 61 тонну 186 
кілограмів пестицидів. Так, з сіл Синів, Горбаків, Симонів, 
Липки, Малятин, Федорівка, Чудниця Гощанського району 
на переробку та знищення експортували 37 з половиною 
тонн пестицидів. Решту вивезли з Гільчі та Дермані-2 
Здолбунівського району. На це з державного бюджету 
виділили майже півтора мільйона гривень, повідомили в 
обласному управлінні охорони навколишнього середовища. 
Непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин 
вивозять за межі України (річ у тім, що не території держави 
нема спеціалізованого підприємства, яке займалося б їх 
утилізацією). 

 

176 Телеканал 
„РТБ” 

31.10.2012 Кабмін надав кільком 
водно-болотним угіддям, в 
тому числі й у області, 
міжнародний статус 

Зокрема, уряд вніс до списку водно-болотних угідь 
міжнародного значення Біле озеро й болото Коза-Березина 
(Володимирецький район), болотний масив Сира Погоня 
(Рокитнівський район) та болотний масив Соміно 
(Сарненський район). 

 

177 Телеканал 
„РТБ” 

31.10.2012 За 9 місяців в Рівному в 
результаті травм 
невиробничого характеру 
постраждало понад 14 
тисяч осіб 

З них майже 4 тисячі - діти віком до 14 років, що становить 
25 % потерпілих. Найчастіше рівняни травмувалися через 
падіння. Велика кількість травм рівнянам була завдана 
тваринами. 
Від них укусів постраждало 802 людини, в тому числі 364 
дитини. Про це повідомили з міськвиконкому Рівного. 

 

178 Телеканал 
„РТБ” 

31.10.2012 Вони оновлюють свої 
оселі, а будівельний брухт 
вивозять і викидають 
просто неба 
 

У Рівному, біля одного з під’їздів до Басівкутського озера 
охочі безкоштовно спекатись зайвого утворили 
несанкціоноване сміттєзвалище. Одразу біля грунтової 
дороги воно своїм виглядом супроводжує тих, хто 
намагається дістатись власним авто на відпочинок поблизу 
водойми. Що там вигляд, кажуть екологи. Будівельні та 
побутові рештки під дією різних температур та вологи 
забруднюють навколо і грунт, і повітря.  
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180 Телеканал 
„Сфера” 

1.11.2012 Заступник голови 
облдержадміністрації 
Володимир Новак доручив 
профільним заступникам 
північних районів 
Рівненщини 
проаналізувати ділянки, на 
яких можна вирощувати 
енергетичні верби. Це 
мають бути землі запасу, 
які селяни не обробляють і 
не використовують через 
надмірну вологість. Про 
це повідомила прес-
служба Рівненської ОДА. 
 

Водночас високий рівень ґрунтових вод не є перешкодою 
для вирощування біомаси, яка слугуватиме для виробництва 
електроенергії. Так, фахівці Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами України 
розробили стратегічний проект, який розрахований на три 
роки. За цей час на болотистих закинутих ґрунтах 
Рівненщини мають рости енергетичні верби, а в районах, де 
висадять найбільші плантації біорослин, будуватимуть ТЕС. 
Результатом її діяльності буде не лише електроенергія, а й 
дешеве тепло, яким можна обігрівати помешкання жителів 
райцентрів. Чи запрацює цей проект на Рівненщині, 
залежатиме від площі, яку місцеві громади готові відвести 
під енергокультури. Адже звозити щепу економічно вигідно 
лише на відстань до 200 кілометрів. Тож необхідно знайти 
компактні площі для висадження не менше 30-50 тисяч 
гектарів біорослин. 
Втім, доки в області не налагодили запроектовані 
Держінвестпроектом потужності, в шести районах вже 
вирощують енергетичну вербу для власних потреб. Адже всі 
новозбудовані соціальні об’єкти з ініціативи голови 
облдержадміністрації Василя Берташа обігрівають котли, які 
працюють на альтернативному паливі. Економія бюджетних 
коштів очевидна, тож популярність вирощування біомаси з 
кожним роком зростатиме. 

 

181 Телеканал 
„РТБ” 
 
Телеканал 
„Сфера” 

05.11.2012 
 
06.11.2012 

У Володимирецькому 
районі 
«оздоровлюватимуть» 
річку Вирка 
 

Додаткових 107 тисяч гривень просять виділити з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища на 
очищення річки Вирка на території Городецької сільради 
Володимирецького району. 
 За словами заступника голови облдержадміністрації 
Володимира Новака, цьогоріч на цей об’єкт вже спрямували 
50 тисяч гривень із природоохоронного фонду. На 
Володимиреччині планують розчистити береги та саму річку 
від повалених дерев, побутових відходів та сміття. А щоб 
Вирка мала ще й естетичний вигляд, районна влада подбає 
про озеленення прибережної смуги та схилів, посадивши, 
зокрема, хвойні дерева та декоративні кущі. Для цього 
залучатимуть різні джерела фінансування. Цьогоріч за кошти 
природоохоронного фонду також розчищали русло річки 
Устя, а ще модернізували захисні дамби і насосну станцію на 
території Миротинської сільради Здолбунівського району.  
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182 Телеканал 
„Сфера” 

06.11.2012 На Рівненщині оновлюють 
об’єкти водовідведення 

За кошти обласного природоохоронного фонду в Здолбунові 
та Корці збудували нові, а у Млинові та Рівному 
модернізували вже існуючі каналізаційні очисні споруди. 
Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА. 
Цьогоріч на це спрямували понад 1 мільйон 700 тисяч 
гривень. Такі інвестиції наразі актуальні, оскільки від цього 
залежить якість питної води, а отже й здоров’я краян, 
зауважив заступник голови облдержадміністрації Володимир 
Новак. 
Тож загалом в 2012 році на реалізацію природоохоронних 
заходів передбачили майже 6 мільйонів гривень. Окрім 
будівництва та реконструкції каналізаційно-насосних 
станцій та очисних об’єктів, кошти природоохоронного 
фонду також спрямують на розчищення русла річки Устя, 
захист населених пунктів від підтоплення та виготовлення 
проектно-кошторисної документації для модернізації інших 
соціально важливих об’єктів. 

 

183 Телеканал 
„Сфера” 

06.11.2012 Впродовж грудня рівняни 
зможуть здати 
люмінесцентні лампи та 
батарейки безкоштовно 

Увага, небезпечне штучне світло! Останнім часом в Україні 
все більшого поширення у побуті набувають 
енергозберігаючі люмінесцентні лампи, популярність яких 
зумовлена тривалішим терміном експлуатації. Проте, попри 
економічну вигоду, подібні лампи містять у своєму балоні 
пари ртуті, які становлять реальну загрозу для здоров’я 
людини та навколишнього середовища.  
Подбати про своє та здоров’я планети рівняни зможуть в 
грудні під час вуличних акцій зі збору відпрацьованих 
люмінесцентних ламп та батарейок. Забиратимуть 
небезпечні світила, в рамках екологічного проекту, на 
територіях трьох гіпермаркетів міста. 

 

184 Телеканал 
„РТБ” 

07.11.2012 У Квасилові буде два 
сміттєвози. Днями 
квасилівчани отримали ще 
один новий сміттєвоз 
 
 

Машину пригнали з Росії, правда, в Україні її обладнали під 
сучасну сміттєзбиральну машину, яка призначена для 
механізованого завантаження, розвантаження і 
транспортування побутових відходів. 
 Тепер квасилівські комунальники мають два нових 
сміттєвози, якими будуть обслуговувати і приватний сектор, 
і багатоповерхові будинки. 
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185 Телеканал 
„РТБ” 

07.11.2012 Рівненський притулок для 
бездомних тварин, що 
знаходиться на Київській, 
не готовий до зими 
 

За словами волонтерів, з настанням холодів тваринам 
доводиться мерзнути у літніх вольєрах, які заливає дощ і 
продуває холодний вітер. Як зазначають у притулку, 
дверцята і стінки старих шаф - чудовий матеріал для 
обшивки вольєрів. 
 Волонтери просять небайдужих рівнян, які мають подібні 
старі меблі, телефонувати та повідомити, де їх можна 
забрати. 

 

186 Телеканал 
„РТБ” 

09.11.2012 Продукція підприємства 
«Волинь-Цемент» 
подешевшає після запуску 
сміттєпереробного заводу 
 
 

Завдяки використанню альтернативного палива, а саме 
відсортованих твердих побутових відходів, собівартість 
цементу зменшиться майже на п’ятнадцять відсотків. 
 Окрім підвищення конкурентоспроможності продукції та 
зменшення енергозалежності, впровадження цього 
інвестпроекту дозволить також пожвавити внутрішній 
ринок, акцентує голова облдержадміністрації Василь 
Берташ. Будуть створені нові робочі місця, зростуть 
надходження до бюджетів усіх рівнів. Це вже другий етап 
проекту, який фінансують німецькі інвестори. 

 

187 Телеканал 
„Рівне-1” 

12.11.2012 Небезпека поруч з нами 
 

Кілька тисяч відпрацьованих ртутних ламп з підприємств 
Рівного зберігаються у необладнаному для цього вагончику 
у житловому районі поруч з будинками. Напів заіржавілий 
вагончик керівництво підприємства, що утилізує небезпечні 
лампи, хоче узаконити, натомість депутати – б’ють на 
сполох! 
Офіційно цей вагончи на території колишнього 
авторемзаводу – об’єкт підвищеної небезпеки. Тут 
зберігаються люмінесцентні лампи, що містять ртуть. Саме 
звідси вони відправляються в останню путь – на утилізацію. 
Б’є на сполох депутат Рівне ради Святослав Євтушенко. 
Лампи з вмістом ртуті, мовляв зберігаються в 03 метрах від 
людських жител і з порушенням технології. 
Наразі ж ведуться перемовини, аби перемістити пункт 
зберігання небезпечних ламп за межі Рівного – на 
сміттєзбиральний полігон. Але проблема утилізації ртутних 
ламп все ж лишиться, адже здають їх на переробку 
переважно підприємства області. 
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188 Телеканал 
„РТБ” 

13.11.2012 Після запуску 
сміттєпереробного заводу 
в Рівному виробництво 
продукції на "Волинь-
Цементі" подешевшає 
 

Завдяки використанню альтернативного палива, тобто 
відсортованих твердих побутових відходів, собівартість 
цементу зменшиться майже на 15%. 
 Нагадаємо, кілька років тому "Волинь-Цемент" вирішив 
зменшити споживання газу і перейшов на використання 
вугілля як палива. Сміттєпереробний завод мав почати 
видавати перші тонни продукції у червні, однак не 
запрацював і досі. 
 

 

189 Телеканал 
„РТБ” 

13.11.2012 Рівненські атомники 
отримали дозвіл на пуск 
блоку після планового 
ремонту 
 
 

Головний державний інспектор з ядерної безпеки України 
Михайло Гашев провів на Рівненській АЕС нараду, після 
чого атомка отримала дозвіл на виведення реакторної 
установки енергоблоку №2 на мінімальний контрольований 
рівень потужності. 
 Після завершення випробувань обладнання відбудеться 
запуск реактора. 

 

190 Телеканал 
„Сфера” 

15.11.2012 В Україні відкриють 
представництво 
Регіонального 
Екологічного Центру 
 

У рамках Генеральної Асамблеї Регіонального Екологічного 
Центру для Центральної та Східної Європи (РЕЦ ЦСЕ) 
відбулась офіційна церемонія підписання від імені Уряду 
України Статуту Регіонального екологічного Центру ЦСЄ та 
Угоди про правовий статус РЕЦ ЦСЄ. Про це повідомила 
прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів. 
Сьогодні РЕЦ діє на підставі Статуту, підписаного урядами 
31 країни і Європейською комісією. Окрім країн-донорів, 
активну участь у діяльності РЕЦ беруть десятки 
міжнародних організацій, серед них - Економічна комісія 
ООН для Європи, Програма розвитку ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, а також фінансові структури і фонди, такі як 
Світовий банк, Європейський банк реконструкції та 
розвитку, Глобальний екологічний фонд, Японський банк 
міжнародного співробітництва, Італійський трастовий фонд 
та інші. 
Приєднання України до РЕЦ дозволить не тільки покращити 
імідж країни, виконати взяті на себе зобов'язання в рамках 
Державної екологічної політики України до 2020 року та 
Національного плану дій з її впровадження, але і призведе до 
підвищення інтересу донорських організацій до збільшення 
кількості екологічних проектів в Україні та розморожування 
коштів бюджету Європейської комісії, призначених для 
здійснення проектів під егідою РЕЦ. 
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191 Газета „Рівне 
експрес” 

Від 
15.11.2012 
№46 (816) 

Хто прийме Кікі?, Оксана 
Матвіївна 

Напіврозвалений паркан, ями, грязюка і декілька десятків 
будок, у яких живуть понад двісті собак. Так виглядає 
собачий притулок на вулиці Млинівській, яким вже десять 
років опікується рівнянка Аліса Мамчур. Жінка бідкається, 
що люди все частіше підкидають сюди собак, а грошей на 
їхнє харчування обмаль. Тож тварин скоро не буде чим 
годувати. 

 

192 Газета „Рівне 
експрес” 

Від 
15.11.2012 
№46 (816) 

Озеро й болота отримали 
статус міжнародних  

Кабінет Міністрів надав кільком водно-болотним угіддям, в 
тому числі й у Рівненській області, міжнародний статус. 
Зокрема, уряд вніс до списку водно-болотних угідь 
міжнародного значення Біле озеро й болото Коза – береза 
(Володимирецький район), болотний масив Сира Погоня 
(Рокитнівський район) та болотний масив  Сомино 
(Сарненський район)  

 

193 Газета „Рівне 
експрес” 

Від 
15.11.2012 
№46 (816) Річку Вирку 

„оздоровлять” 

Додаткових 107 тисяч гривень просять виділити з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища на 
очищення річки Вирка на території Городецькогої сільської 
ради Володимирецького району. Цього річ на цей об’єкт вже 
спрямували 50 тисяч гривень із природоохоронного фонду. 
За ці кошти розроблять проектно – кошторисну 
документацію 

 

194 Телеканал 
„Сфера” 

19.11.2012 

З області продовжують 
вивозити непридатні до 
використання хімічні 
засоби захисту рослин. 
Вони залишилися у спадок 
від колишніх колгоспів і 
завдавали шкоди 
навколишньому 
середовищу. Про це 
повідомила прес-служба 
Рівненської ОДА 

З початку року з Рівненщини вже забрали 61 тонну 186 
кілограмів пестицидів. Так, з сіл Синів, Горбаків, Симонів, 
Липки, Малятин, Федорівка, Чудниця Гощанського району 
на переробку та знищення експортували 37 з половиною 
тонн пестицидів. Решту вивезли з Гільчі та Дермані-2 
Здолбунівського району. 
На це з державного бюджету виділили майже півтора 
мільйона гривень, повідомили в обласному управлінні 
охорони навколишнього середовища. Непридатні до 
використання хімічні засоби захисту рослин вивозять за 
межі України (річ у тім, що не території держави нема 
спеціалізованого підприємства, яке займалося б їх 
утилізацією) 
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195 Телеканал 
„РТБ” 
 
Телеканал 
„Рівне-1” 

20.11.2012 
 
 
21.11.2012 Міжнародні експерти 

позитивно оцінили рівень 
безпеки на Рівненській 
АЕС 
 

Спеціалісти із Угорщини, Росії, Індії, США, Вірменії та 
Великобританії перевірили рівень безпеки на станції. 
Моніторинг проводили впродовж двох тижнів за десятьма 
напрямами. 
 За результатами побаченого, експерти Всесвітньої асоціації 
операторів атомних електростанцій позитивно оцінили 
кваліфікацію персоналу, радіаційний та протипожежний 
захист, хімічні технології, а також безпеку та надійність 
експлуатації АЕС в цілому. Перед цим міжнародні фахівці 
перевіряли атомку двічі: у 2001 та у 2004 роках. 
 

 

196 Телеканал 
„Сфера” 

21.11.2012 

На Рівненщині вже 
готуються до весняних 
паводків 

Фахівців почали заздалегідь навчати, як діяти у випадку 
водопілля. Чергове тренування влаштували в Сарненському 
управлінні водного господарства. Там членам комісій з 
надзвичайних ситуацій влаштували максимально реалістичні 
умови, щоб перевірити їх готовність організовувати 
рятувальні роботи на випадок повені чи підтоплення. Про це 
повідомила прес-служба Рівненської ОДА. 
Окрім кадрової підготовки, до водопілля готуються й 
технічно, зауважив заступник голови облдержадміністрації 
Володимир Новак. За його словами, на Рівненщині цьогоріч 
відремонтували понад 6 кілометрів захисних дамб. Це 
зробили для того, щоб вберегти від шкідливої дії води села 
Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського та 
Рокитнівського районів. 
Крім того, щоб запобігти весняним підтопленням та 
дощовим паводкам, в області розчистили понад 60 
кілометрів водовідних каналів, відремонтували 622 
водопропускні споруди, 18 насосних станцій, 35 гідропостів 
та 20 насосно-силових агрегатів. 
Загалом на Рівненщині можливій повені протистоять 91 
насосна станція, 12 водосховищ, майже тисяча кілометрів 
захисних дамб, 3,5 тисячі гідроспоруд, 50 тисяч гектарів 
акумулюючих водойм, 18 тисяч кілометрів меліоративних 
каналів, а також майже 13 тисяч водопропускних споруд. 
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197 Телеканал 
„Сфера” 

23.11.2012 

Сміттєпереробний завод у 
Рівному запрацює до 
Нового року? 

Сміттєпереробний завод у Рівному запрацює до Нового 
року, - принаймі на це розраховують та сподіваються 
сміттярі. До підприємства вже прокладене нове, як 
запевняють фахівці, якісне асфальтне покриття.  
Також нині будується адміністративно-побутовий комплекс. 
Аби полегшити роботу заводу, рівняни з початком його 
експлуатації викидатимуть непотріб у два види смітників. 
Одні будуть призначені для так званої мокрої фракції, 
переважно це залишки їжі, інші - для твердих відходів. 
 

 

198 Телеканал 
„РТБ” 

27.11.2012 

Притулок для бездомних 
собак, створений 
рівнянкою Алісою 
Мамчур, потребує 
допомоги рівнян 
 

Десять років тому жінка взяла на утримання 35 собак і навіть 
не думала, що тепер їх буде понад 200. Прогодувати таку 
кількість важко. За словами Аліси Мамчур, люди спеціально 
приносять сюди собак та мішками скидають їх через паркан. 
 Вони не розуміють, каже пані Аліса, що гроші на утримання 
собак я шукаю сама. А потрібно приблизно сім тисяч 
гривень щомісяця — на харчування, опалення, солому для 
підстилки чи ліки. Зараз шукаємо гроші, аби відремонтувати 
паркан, яким обгороджений притулок, і хоч трохи замостити 
територію, адже через дощі тут суцільна грязюка,- 
розповідає жінка і просить усіх небайдужих допомогти. 

 

199 Телеканал 
„РТБ” 
 
Телеканал 
„Сфера” 

28.11.2012 
 
 
29.11.2012 

Риба в річці Устя у 
Рівному гинути більше не 
буде, кажуть експерти, 
Роман Свирида. 
 
 
 

Упродовж декількох останніх місяців спеціально створена 
комісія, до якої були залучені працівники прокуратури 
області, екоінспекції, рибнагляду, міської ради та 
правоохоронці провела детальну перевірку водних об'єктів 
міста. 
За її результатами було виявлено численні випадки 
незаконних викидів у воду забруднюючих речовин та 
порушення природоохоронного законодавства, стосовно 
належного утримання септиків. Нині усі витоки - перекрито, 
а винних притягнено до відповідальності. 
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200 Телеканал 
„РТБ” 
 
 
Телеканал 
„Сфера” 

28.11.2012 
 
 
28.11.2012  
 

Депутати Рівнеради 
хочуть просити Кабмін 
запровадити утилізаційний 
збір на енергозберігаючі 
лампочки, 
Іван Марчук  
 

Текст звернення вони підготували із фахівцями на 
узгоджувальній нараді. Його суть полягає у тому, що Кабмін 
своєю постановою має зобов'язти виробників закласти 
вартість утилізації енергоощадної лампочки у її ціну. 
  Відтак вона має здорожчати на певний відсоток. Крім того, 
депутати вважають, що Кабмін повинен вирішити, як 
збирати та утилізовувати відпрацьовані лампочки, які не 
можна просто викинути на загальний смітник. Депутати 
кажуть, що у ряді європейських країн таку практику вже 
давно запроваджено. Звернення до Кабміну мають ще 
погодити на найближчій сесії Рівнеради, яка відбудеться 6 
грудня. 
 Святослав Євтушенко, депутат Рівнеради: "В вартість 
лампочки має бути закладений утилізаційний збір, тобто, 
коли людина купує лампочку, то в її ціну має бути закладена 
утилізація цієї лампочки. І це правильно. Хочеш 
користуватись - плати, не хочеш, ну то є звичайні лампочки 
розжарювання, які потім не забруднюють навколишнє 
середовище. Лампочка, умовно кажучи, здорожчає на 5 
гривень, бо той, хто купує, той і має платити, а не всі 
жителі Рівного чи всієї України мають сплачувати за 
утилізацію цих лампочок". 
 

 

201 Телеканал 
„РТБ” 

03.12.2012 

На Рівненщині досі 
зберігаються залишки 
непридатних пестицидів 
 
 

На території одинадцяти районів за підрахунками фахівців їх 
налічується трохи менше 50-ти тонн. Вивезення на 
утилізацію їх залишків планують за рахунок Державного 
фонду охорони навколишнього природного середовища, для 
чого держуправлінням охорони навколишнього природного 
середовища в Рівненській області готується відповідний 
Запит на виділення коштів у 2013 році. 
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202 Телеканал 
„РТБ” 

04.12.2012 

У Рівному 8, 9, 15, 16 
грудня біля гіпермаркетів 
прийматимуть небезпечні 
відходи 
 

Коло "Епіцентру", "Фоззі" та торгово-розважального центру 
"Чайка" проходитимуть вуличні акції, де безкоштовно 
прийматимуть від населення відпрацьовані енергозберігаючі 
ртутьвмісні лампи, батарейки, акумулятори нестандартних 
розмірів, що використовуються в годинниках, мобільних 
телефонах, смартфонах, кишенькових та портативних 
комп`ютерах. 
 Акції організовані міською молодіжною організацією 
"Екоклуб" та проходитимуть з метою збору побутових 
відходів, що містять небезпечні речовини, та зменшити їх 
потрапляння у навколишнє середовище. 
 

 

203 Телеканал 
„РТБ” 

05.12.2012 

В Дубровицькому районі 
збудують теплову станцію, 
яка працюватиме на 
енергетичній вербі 
 
 

Для реалізації цього біоенергетичного проекту залучатимуть 
іноземні інвестиції. Їх спрямують на вирощування, збирання 
та переробку альтернативного палива. 
 За дорученням заступника голови облдержадміністрації 
Володимира Новака, в Дубровицькому районі вже підібрали 
понад три тисячі гектарів цілісного масиву, який готовий до 
вирощування енергокультур. До весни, а саме тоді необхідно 
висаджувати вербу, тут підшукають ще тисячу гектарів 
надмірно зволожених закинутих земель. Ще 8 тисяч гектарів 
малородючих ґрунтів підберуть у сусідніх районах, адже 
звозити щепу економічно вигідно лише на відстань до 200 
кілометрів. Тож місцеві громади шукають компактні площі 
під вербові плантації, врожаї яких стануть альтернативним 
паливом для виробництва дешевої електроенергії та тепла. 

 

204 Телеканал 
„Сфера” 

06.12.2012 

У Рівному розгортають 
рекламну кампанію щодо 
утилізації ртутовмісних 
ламп 

Вкотре розмірковували над реалізацією дієвого механізму 
збору та утилізації небезпечних відходів, до яких 
відносятьсяі ртутовмісні лампи та батарейки, члени 
діалогової групи проекту "Екоклуб". На своє чергове 
засідання вони знову винесли питання щодо встановлення 
окремого тарифу за збір небезпечних відходів.  

Над проблемою збору та утилізації ртутовмісних ламп і 
батарейок у Рівному вже тривалий час мізкують члени 
діалогової групи створеної в рамках проекту "Екоклуб". На 
черговому засіданні вони виокремили декілька шляхів 
реалізації цього механізму. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


205 Телеканал 
„РТБ” 

10.11.2012 

Рівненський та 
Миколаївський зоопарки 
помінялися верблюдами 
 

Відтепер у Рівному буде два двогорбих верблюди — дві 
самки. До цього була одна самка та одногорбий самець. Як 
пояснив директор зоопарку Олег Павлюк, поміняти тварин 
довелося через їхню рідкісність. 
 У Миколаєві була єдина в Україні одногорба самка, тож аби 
отримати потомство, рівняни погодилися віддати свого 
одногорбого верблюда. Обмінялися тваринами назавжди. 
Нині у Рівненському зоопарку думають, де знайти самця для 
однорічної верблюдихи. 

 

206 Телеканал 
„РТБ” 

10.11.2012 

На Рівненській атомній 
електростанції зупинено 
третій енергоблок, Галина 
Баранчук. 
 
 

Як повідомила прес-служба станції, через зниження рівня 
води у парогенераторах відбулося автоматичне відключення 
головних циркуляційних насосів. Що стало причиною 
зупинки, нині з’ясовують фахівці. 
 При цьому, порушень меж і умов безпечної експлуатації 
АЕС не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний 
стан на станції і прилеглій території не змінювався й 
перебуває у межах норм. Наразі у роботі перебувають три 
енергоблоки. Зауважень до роботи їх основного 
устаткування немає. 

 

207 Телеканал 
„РТБ” 

11.12.2012 У рівненському зоопарку 
поповнення. До нашого 
звіринця з Миколаєва 
прибула родина ланей, 
Алла Сищук 

Їх адаптація проходить добре, кажуть співробітники закладу. 
 

 

208 Телеканал 
„РТБ” 

12.12.2012 

Держатомрегулювання 
України дозволив знову 
запустити третій 
енергоблок Рівненської 
АЕС 
 

Держінспекція з ядерної безпеки розглянула надані 
матеріали щодо усунення причин зупинення реакторної 
установки енергоблоку спрацюванням автоматики захисту. 
 За результатами надано письмовий дозвіл на виведення 
реакторної установки на мінімально-контрольований режим 
потужності з наступним підвищенням потужності блоку 
відповідно до диспетчерського графіку навантаження. 
Нагадаємо, що на Рівненській АЕС у понеділок вранці 
спрацював аварійний захист енергоблоку №3, тому він був 
відключений 
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209 Телеканал 
„Сфера” 

12.12.2012 Нині рівняни сплачують за 
вивіз твердих побутових 
відходів та негабаритного 
сміття. Проте, з часом 
можливо і те, що у 
квитанціях за надання 
відповідної послуги 
з’явиться тариф вивезення 
небезпечних відходів до 
яких відносяться 
ртутовмісні лампи та 
батарейки.  
 

Таким чином у нашому місті намагаються розв’язати 
проблему збору та утилізації небезпечних відходів. Проте 
нині цей процес дещо загальмувався.  
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ "Санком-Рівне": 
- Для того, аби нам розробити тариф, або проект тарифу, 
то нам необхідно отримати від підприємства "ЕКО-ХЕЛП" 
калькуляцію їхніх витрат. В чому суть цього тарифу? 
Підприємство "ЕКО-ХЕЛП" дає свою частину, тобто все, 
що вони роблять, адже це єдине підприємство, яке має на 
Рівненщині ліцензію на вивезення небезпечних відходів. Ми до 
цього додамо свою рентабельність і вирахуємо тариф. 
Тобто вони нам мають подати свою документацію. Вони 
нам ще нічого не подали. 

 

210 Телеканал 
„Сфера” 

12.12.2012 
На Рівненщині браконьєри 
застрелили оленя 
благородного 

11 грудня правоохоронці спільно з лісниками затримали 
групу порушників, які проводили незаконне полювання на 
закріпленій території в мисливських угіддях державного 
резерву. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю 
УМВС України в Рівненській області. 

 

211 Газета „Рівне 
Експрес” 

13.12.2012
№ 50 

Гощанський район 
звільнили від пестицидів 

Протягом вересня-жовтня 2012 року за рахунок коштів з 
Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища (1,376 млн. грн.) з території області на 
утилізацію на заводах Польщі вивезено непридатні до 
використання пестициди в кількості 61,186 тонн, в тому 
числі з території Гощанського району (с. Синів, Горбаків, 
Симонів, Липки, Малятин, Федорівка, Чудниця) в кількості 
37,513 т та Здолбунівського району (с. Гільча та Дермань-2) 
в кількості 23,673 т. В результаті проведених робіт територія 
Гощанського району була повністю очищена від 
непридатних пестицидів. 
За результатами інвентаризації, проведеної у листопаді 2012 
року у області ще зберігаються залишки непридатних 
пестицидів в кількості 47,415 т на території області.  
 Вивезення на утилізацію залишків непридатних пестицидів 
планується за рахунок Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, для чого 
держуправлінням охорони навколишнього природного 
середовища в Рівненській області  
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211 Газета 
„Літопис 
заходу” 

від 
13.12.2012 
№ 50 

Меч – трава відтепер у 
заказнику, Євген Млин 

„ оло банки” -  під такою назвою на Рівненщині з’явився 
новий ботанічний заказник. Його площа становить 50 га і 
розташований він на землях запасу Копитківської сільської 
ради Здолбунівського району. Рішення про створення 
заказника продиктовано тим, що на цих площах росте 
чимало унікальних та рідкісних рослин, занесених до 
Червоної книги України. Серед них найбільш цінною є меч-
трава болотна  

 

212 Телеканал 
„РТБ” 

14.12.2012 

У Рівному зросла кількість 
скарг рівнян на бездомних 
собак 
 

Крім того, все більше людей звертаються до лікарів після 
укусів чотирилапих безхатченків. Рівненська влада 
переконує, що не може прибрати бездомних собак з вулиць. 
Міський голова Володимир Хомко наголошує - собак 
захищає закон. Навіть після стерилізації їх все одно 
відпускатимуть на вулиці. — Відповідно до нового 
законодавства, ми не маємо права відстрілювати чи 
присипляти бездомних тварин, — зауважив Володимир 
Хомко. — А в притулку собака може перебувати лише 
кілька тижнів після стерилізації. Далі ми маємо відвозити і 
відпускати її в місті. За новим законом рівняни будуть жити 
поруч з собаками. Ми й надалі будемо змушені виділяти 
кошти на утримання і розвиток притулку. Понад мільйон 
гривень щорічно. Це більше, ніж на міську дитячу лікарню. 

 

213 Телеканал 
„РТБ” 

18.12.2012 

На Рівненщині планують 
збільшити площі 
енергетичної верби 
 

 На території Дубровицького району нею зайнято 5 гектарів 
землі. Навесні площу збільшуватимуть до промислових 
масштабів, оскільки лоза верби має хорошу тепловіддачу. 
 З одного гектара насаджень можна одержати до 30 тонн 
деревини. Як повідомила начальник управління 
Держземагентства у Рівненській області Світлана 
Богатирчук-Кривко, звдяки збільшенню площ насаджень до 
промислових масштабів, виробництво тепла коштуватиме у 
4-5 разів менше для жителів цього району. 
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214 Телеканал       
„Сфера” 

26.12.2012 

Рівненщина готується до 
весняного водопілля 

У селах Залав'я та Блажово Рокитнівського району, а також у 
селі Мокре Дубенського району завершують комплекс 
протипаводкових заходів. Зокрема, у цих населених пунктах 
збудували нові та модернізували існуючі гідротехнічні 
споруди, захисні дамби, розчистили русла від замулення та 
зміцнили береги річок. Про це повідомила прес-служба 
Рівненської ОДА. 
Завдяки цьому від підтоплення будуть захищені майже сотня 
житлових будинків, а також 232 гектари присадибних 
ділянок і сільськогосподарських угідь. Водночас триває 
будівництво протипаводкових об’єктів у селах 
Костопільського, Демидівського та Дубенського районів. На 
програму захисту населених пунктів від шкідливої дії вод 
Рівненщина цьогоріч отримала майже 2 мільйони державних 
коштів, зазначив заступник голови облдержадміністрації 
Володимир Новак. 
Крім того, щоб запобігти можливій повені, в області вже 
відремонтували понад 6 кілометрів захисних дамб, 
розчистили більше 63 кілометрів водовідних каналів, 
відремонтували 622 водопропускні споруди, 18 насосних 
станцій, 35 гідропостів та 20 насосно-силових агрегатів. 
Адже від надійної роботи меліоративного комплексу області 
залежить безпека краян та захист їх майна. 

 

215 Телеканал 
„РТБ” 

27.12.2012 

Державна інспекція 
ядерного регулювання 
України не задоволена 
роботою РАЕС 
 
 

Так, на засіданні колегії Державної інспекції ядерного 
регулювання розглянули питання про виконання вимог 
ліцензії на експлуатацію енергоблоків № 1,2 Рівненської 
АЕС у понадпроектний термін і постановили, що в цілому 
діяльність «Енергоатом» щодо двох блоків є недостатньою. 
Окрім того, запропонували Міненерговугіллю України та 
експлуатуючій організації провести оцінку відповідності 
займаних посадам окремих осібкерівного складу дирекцій 
щодо бездіяльності та неналежного здійснення ними 
організаційно-розпорядчих функцій. 
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216 Телеканал 
„Сфера” 

29.12.2012 

У Рівному створили 
спеціальну комісію, щоб 
розв’язати проблеми збору 
та утилізації небезпечних 
відходів 

Аби розв’язати проблеми збору та утилізації небезпечних 
відходів у Рівному, нині створена спеціальна комісія, 
завдання якої розробити дієвий механізм цього процесу.  

Святослав Євтушенко, директор ТзОВ "Санком-Рівне":- 
Варіант перший - нічого не робити і відповідно ці лампочки 
будуть накопичуватися на полігоні. Другий варіант - зробити 
так, як в Черкасах, там збір відбувається за кошти місцевого 
бюджету. Ну, а третій варіант - введення тарифу. 
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