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ВСТУП 
 
Відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного 

середовища” громадяни України мають право на повну і достовірну інформацію про 
стан довкілля. 
З цією метою для забезпечення більш широкого доступу громадськості до 

екологічної інформації щороку видається Доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Рівненській області (надалі „Доповідь”). 
У пропонованій Доповіді приведені систематизовані дані про якісний стан 

довкілля області в 2012 році (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, 
рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних 
ресурсів, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, державну 
політику, контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження 
еколого-економічних реформ, виконання регіональних екологічних програм, 
екологічний моніторинг навколишнього середовища, вплив якісних складових 
довкілля на здоров’я населення і демографічну ситуацію, результати державної 
екологічної експертизи, діяльність громадських екологічних організацій і об’єднань, 
наукові дослідження в сфері екології, охарактеризовано ключові екологічні проблеми 
області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на майбутнє. 
При підготовці Доповіді використовувались матеріали ряду установ, підприємств 

та організацій області, зокрема обласних департаментів та управлінь: статистики, 
економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та промисловості, з питань будів-
ництва та архітектури, водних ресурсів, Держагенства по земельних ресурсах, агро-
промислового розвитку, житлово-комунального господарства, енергетики та енерго--
ефективності, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, Рівне-
рибоохорони, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 
освіти і науки, культури і туризму, Держгірпромнагляду; Держсанепідслужби, цент-
рів та державних установ: медичної статистики, з гідрометеорології, Рівненської філії 
ДУ „Держгрунтоохорона”, з організації радіологічного контролю; державних ін спек-
цій: екологічної, фітосанітарної, з ядерної та радіаційної безпеки; підприємств: 
ВП „Рівненська АЕС”, РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, КП „Дубноводоканал”, 
ДП „Рівнестандартметрологія”, природоохоронних установ: Рівненського природно-
го заповідника, Рівненського зоопарку, Національного природного парку „Дермань-
ко-Острозький”, Державного дендрологічного парку; наукових установ та 
громадських організацій області тощо. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості області 
 

Рівненська область розташована на північному заході України. Її площа – 
20051 км2, що становить 3,1 % від загальної території України. 

На території області розміщується 16 адміністративних районів та чотири міста 
обласного підпорядкування: Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог. Усього в області на-
раховується 1027 населених пунктів, з них 11 міст, 16 селищ міського типу, 
1000 сільських населених пунктів. Станом на 01.01.2013 р. в області мешкає 
1156,9 тис. осіб. 

Клімат помірно континентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, 
середньорічна кількість опадів - 600-700 мм. Зима настає наприкінці листопада, а 
стійкий сніговий покрив утворюється в останні дні грудня - першій декаді січня. 
Літо, що приходить наприкінці травня, триває до вересня. Це період найвищих 
температур повітря і ґрунту, опадів, дозрівання врожаю. Ясна, прохолодна 
ранньоосіння погода встановлюється на початку вересня. 

Область в геоморфологічному відношенні поділяється на три частини: Полісся, 
Волинське лесове плато і Мале Полісся, що розташоване на півдні, між Радивиловом 
і Острогом, де у нього вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 
300 м над рівнем моря. 

Розміщення Рівненщини на межі Східноєвропейської платформи і Карпатської 
геосинклінальної області зумовили бурхливий і неоднозначний перебіг геологічної 
історії, що відбилося у неоднорідності тектонічної структури і формуванні досить 
складного комплексу геологічних відкладів на більшій її частині. 

Територія області розташована у межах двох крупних платформенних структур 
– Українського щита та Волинсько-Подільської плити, і лише незначна ділянка на 
північно-східній окраїні Рівненщини лежить у межах Прип’ятського прогину. 

Мінерально-сировинна база області складається з корисних копалин паливно-
енергетичного напрямку (торф), що становить 20,1 % від загальних запасів України, 
дорогоцінного каменю (бурштин) – 100 % від запасів України, базальтової сировини 
для виробництва мінеральної вати та волокна – 100 % від запасів України, сировини 
для виробництва будівельних матеріалів (сировина цементна, скляна, крейда 
будівельна, камінь будівельний тощо) – 17,5 % від запасів України, прісні та 
мінеральні підземні води становлять 2,86 % та 2,25 % від запасів України. 

Гідрологічно Рівненщина знаходиться у районі трьох артезіанських басейнів 
підземних вод: Волино-Подільського, Прип’ятського та Українського басейну 
тріщинуватих вод. Прогнозні ресурси підземних вод області оцінюються 1314,9 млн. 
м3/рік. Затверджені запаси  підземних вод – 195,8 млд. м3/рік. 

Рівненська область, як і більшість областей західного і північного регіону 
України, багата на поверхневі води. Територією області протікає 171 річка довжиною 
понад 10 км, знаходиться 130 озер, 12 водосховищ, 1543 ставки. 

Річки області належать до басейну Прип’яті і живляться, в основному, за 
рахунок талих снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та атмосферних опадів. 
Найбільші з них – Стир з притокою Іква, Ствига з притокою Льва, Горинь та її 
притока Случ. Основний напрямок течії - з півдня на північ – зумовлений загальним 
зниженням території від Волинського лесового плато до Поліської низовини. 
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В області понад 500 озер різного походження (карстові, заплавні тощо). 
Найбільші серед них – Нобель (4,99 км2) та Біле (4,53 км2). У воді озера Біле 
міститься значна кількість гліцерину, його максимальна глибина 26 м, середня 
глибина – 4 м. Озеро Нобель розташоване в заплаві Прип’яті, його максимальна 
глибина 11,3 м. Озера використовуються для рекреації, риболовлі. Є також значна 
кількість озер у заплавах річок Горині, Стиру, Веселухи. 

Болота поширені на всій території області, більшість з них низинні, менш 
поширені – перехідні та верхові. 

Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найбільш поширені дерново-
підзолисті, опідзолені, дернові, торфові та торфоболотні ґрунти. Дерново-підзолисті, 
характерні для Полісся. Південь Полісся представляють дернові та торфоболотні 
ґрунти. На лесах Волинського плато сформувались світло-сірі ґрунти і опідзолені 
чорноземи, які майже всі розорані. 

Флора області нараховує понад 1,6 тис. видів вищих рослин. У рослинному 
покриві переважають ліси та інші лісовкриті площі. На Поліссі найбільш поширені 
соснові та сосново-дубові ліси, на Волинському лесовому плато – здебільшого 
листяні ліси, а в Малому Поліссі – дубово-соснові ліси з більш багатим, ніж на 
Поліссі, трав’яним покривом. 

Тваринний світ характерний для лісової зони. 
 

1.2. Соціальний та економічний розвиток області 
 

Головним програмним документом, що визначав завдання та заходи розвитку 
господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер була Програма 
економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік, яка 
розроблена відповідно до основних пріоритетів Стратегії економічного та 
соціального розвитку області на період до 2015 року . 

Завдяки активній роботі органів виконавчої влади області в реалізації заходів 
Програми було забезпечено стабільне функціонування та розвиток господарського 
комплексу області, про це свідчать підсумки соціально-економічного розвитку 
області за 2012 рік. 

Серед регіонів України Рівненська область виділяється виробництвом 
електроенергії (9,1 % загальнодержавного обсягу виробництва атомними електро-
станціями), мінеральних добрив (9,9 %), деревостружкових плит (19,7 %), 
високоякісної фанери (64,9 %), цементу (9,2 %), нетканих матеріалів (28,8 %), 
сірників (100 %). 

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшився випуск продукції на 
підприємствах легкої промисловості на 6,9 %, металургійного виробництва та 
виробництва готових металевих виробів на 56 %, виробництва та розподілення 
електроенергії, газу, води на 2 %. 

Частка області в промисловому комплексі України в обсязі реалізованої про-
дукції становить 1,3 % та складає 14,6 млрд. грн., що на 4,5 % більше рівня 2011 р. 

Обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одну особу склав 12,6 тис. грн., 
що на 547 грн. більше 2011 року. 

Разом з тим, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком загальний обсяг 
виробництва промислової продукції в області скоротився на 3,3 % (в Україні спад 
склав 1,8 %). 
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У структурі промислового комплексу області за обсягами реалізованої 
продукції найбільшу питому вагу має: електроенергетика – 36,8 %, виробництво 
будматеріалів та скловиробів – 11,2 %, хімічна та нафтохімічна промисловість – 
17,7 %, харчова промисловість – 14,4 % 

В сільському господарстві забезпечено стабільне нарощування обсягів 
виробництва валової продукції сільського господарства. У 2012 році всіма 
категоріями господарств вироблено валової сільгосппродукції на суму 6224,6 млн. 
грн., що на 231,5 млн. грн. або на 3,9 % більше ніж у 2011 році, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах ріст становив 10,4 %  

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу 
становить 5397 грн., що на 3,9 % більше ніж у 2011 році. (В середньому в Україні на 
одну особу вироблено валової продукції на суму 4882 грн.). За обсягами виробництва 
валової продукції на 1 особу область зайняла 14 місце в Україні. 

Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства склала 2,8 % (питома вага сільськогосподарських угідь 
області в загальноукраїнському показнику становить 2,3 %). 

За всіма категоріями господарств в порівнянні з 2011 роком збільшився обсяг 
виробництва продукції: 
 - сої – на 57 %; 
 - зерна – на 16 % 
 - м’яса – на 1,2 %; 
 - молока – на 5,4 %; 
 - яєць – на 9,8 %; 
 - нарощено поголів’я великої рогатої худоби – на 4,3 %; 
 - поголів’я свиней – на 1,9 %; 
 - птиці – на 4,4 %. 

Здійснюється модернізація молочної галузі. На даний час функціонує 5 
доїльних залів та 18 молокопроводів. 

З метою модернізації технологічних процесів годівлі та утримання тварин 
проводиться будівництво та реконструкція двох корівників, трьох приміщень для 
молодняку великої рогатої худоби та двох пташників (на 120 тис. голів птиці). 

Для нарощування поголів’я корів у поточному році закуплено 369 голів 
племінних нетелів та телиць, з яких 230 голів імпортовано з Німеччини.  

В області діє програма розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2009-2015 
роки. В рамках зазначеної програми  передбачено створення оптового ринку для 
зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування. У 2012 році розпочато роботи з його будівництва, завершити 
будівництво планується в кінці 2014 року. Загальна вартість всіх етапів проекту 
становить близько 19,5 млн. доларів США.  

Введено в експлуатацію сучасний комп’ютеризований елеваторний комплекс 
на ТОВ „Радивилівський елеватор” потужністю 50 тис. т зернових культур, загаль-
ною площею 49 тис. м2, обсяг інвестицій – 76 млн. грн. 

З метою сприяння фермерам у реалізації продукції за сприяння 
облдержадміністрації створено ТОВ „Волинський екологічний продукт”, 
засновниками якого є фермерські господарства області. 

Обсяг капітальних інвестицій за 2012 рік збільшився на 5,5 % в порівнянні з 
2011 роком і становив 2671,6 млн. грн.  
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За 2012 рік в область надійшло 38,4 млн. гривень коштів субвенції з 
державного бюджету на соціально-економічний розвиток. На фінансування заходів 
соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 
зони спостереження атомних станцій, спрямовано 18 млн. грн. субвенції з 
державного бюджету. 

На фінансування робіт з будівництва, реконструкції і ремонту доріг 
комунальної власності спрямовано 64,2 млн. грн. державних асигнувань. 

З бюджету розвитку обласного бюджету на будівництво та реконструкцію 
об’єктів першочергового соціального значення профінансовано 16,3 млн. грн. 

У 2012 році в галузі освіти завершено будівництво другої черги освітньо-
культурного комплексу в с. Мульчиці Володимирецького району та першої черги 
школи в с. Берестя Дубровицького району. Добудовано школу в с. Богданівка та 
проведено реконструкцію приміщення під дитячий садок в с. Іванівка Корецького 
району. Проведено реконструкцію даху школи в с. Хорупань та відновлено роботу 
дошкільного навчального закладу в с. Новоселівка Млинівського району.  

Всього у 2012 році в області відкрито 13 дошкільних навчальних закладів та 15 
груп у діючих дошкільних навчальних закладах на 200 місць. 

У галузі охорони здоров’я завершено реконструкцію з добудовою обласного 
перинатального центру в м. Рівне під заклад третинного рівня (в рамках реалізації 
Національного проекту „Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства”); 
проведено реконструкцію та здано в експлуатацію поліклініку Гощанської 
центральної районної лікарні на 140 відвідувань в зміну. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів, грантів та спонсорської допомоги 
побудовано ФАП у с. Зелена Діброва Зарічненського району; завершено реконструк-
цію лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Кутянка та 
ФАПу у с. Вельбівне Острозького району; переведено в нове приміщення лікарську 
амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Нова Українка Рівненського 
району; відкрито медпункт тимчасового базування у с. Брищі Млинівського району; 
поліпшено матеріально-технічну базу 40 ФАПів у районах області. 

За підтримки приватних інвесторів придбано сучасне медичне обладнання на 
суму 22,9 млн. грн.: 

- для створення міжрегіонального Центру променевої терапії на базі Рівненсь-
кого обласного онкологічного диспансеру в рамках проекту „Рак виліковний”, 
спрямовано 4,3 млн. грн. коштів з обласного бюджету та 4,5 млн. грн. коштів 
приватних інвесторів; 

- для Рівненського обласного перинатального центру за програмою „Колиска 
надії” в рамках національного проекту „Нове життя – нова якість охорони 
материнства та дитинства”, спрямовано 8,3 млн. грн. з обласного бюджету та 3,9 
млн. грн. коштів приватного інвестора; 

- для Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру в рамках 
проекту „Боротьба зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом 
„Туберкульоз”, спрямовано 1,9 млн. грн. коштів приватних інвесторів.  

Протягом січня – вересня 2012 року за рахунок усіх джерел фінансування 
введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 190 тис. м2 проти 
102,7 тис. м2 за відповідний період минулого року (ріст у 1,9 рази). 

Здійснюються заходи щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України 
стосовно виконання Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
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забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов. У 2012 році надано 24 іпотечних кредити на загальну суму 5,7 млн. грн. 

За 2012 рік будівельними підприємствами області виконано робіт на суму 
1525,2 млн. грн., що на 43,3 % більше в порівнянні з 2011 роком. За темпами 
зростання область посідає перше місце серед регіонів України. 

На будівництво, реконструкцію і ремонт доріг комунальної власності  
спрямовано 64,2 млн. грн. коштів субвенції з державного бюджету та 9,9 млн. грн. 
коштів спеціального дорожнього фонду обласного бюджету, відремонтовано близько 
400 км доріг та вулиць. 

Дорожніми будівельними організаціями області за рахунок всіх джерел 
фінансування виконано робіт на суму 162,5 млн. грн. Відремонтовано 45,8 км 
автомобільних доріг загального користування, введено в експлуатацію (після 
капітального ремонту) 412 погонних метрів мостів на автомобільній дорозі Київ – 
Ковель - Ягодин. 

Протяжність газових розподільчих мереж за 2012 рік зросла на 160 км, 
газифіковано природним газом 5455 квартир проти 3550 квартир у 2011 році. 

В області реалізовувались заходи щодо створення сприятливих умов для 
активізації інвестиційної діяльності, модернізації промислового виробництва та 
підвищення ефективності його потенціалу. Загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, залучених в економіку області, на 01.01.2013 становив 296,9 млн. дол. 
США і збільшився протягом 2012 р. на 5,9 %  

У 2012 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 14,4 млн. 
дол. США інвестицій, за рахунок яких на промислових підприємствах області 
реалізовано ряд проектів з технічного переоснащення, запровадження сучасних 
технологій, створення нових виробництв. 

Зокрема, на ПАТ „Рівнеазот” введено в експлуатацію агрегат азотної кислоти в 
цеху неконцентрованої азотної кислоти (вартість проекту - 72 млн. грн.); генераторну 
турбіну утилізації пари із агрегатів аміаку та азотної кислоти для виробництва 
власної електроенергії (вартість проекту - 46,4 млн. грн..); 

На ПАТ „Волинь-цемент” продовжується реалізація інвестиційного проекту 
„Технічне переоснащення помольного відділення”, вартістю 17,3 млн. грн. 

Завершено будівництво приміщення заводу з переробки побутових відходів в 
м. Рівне. Ведуться роботи із встановлення обладнання. Загальна вартість освоєних 
інвестицій – 16 млн. євро. Технологією виробництва передбачено переробку твердих 
побутових відходів на масу, яка використовуватиметься на ПАТ „Волинь-цемент” як 
альтернативне паливо. 

Створено ТзОВ „Морган Феніче” з виготовлення м’яких меблів. У червні 2012 
року розпочали роботу швейний та складальний цехи, працевлаштовано 360 осіб. 
Загальна сума інвестицій - 10,5 млн. євро. Підприємство орієнтоване на експорт. 

На ТзОВ „Т-Стиль” збільшено виробничі потужності та розширено асортимент 
випуску трикотажних полотен (освоєно виробництво ворсованої тканини, аналогів 
якій немає в Україні), введено в дію цех з пошиття трикотажних виробів. 

Загальний обсяг роздрібного товарообігу протягом 2012 року збільшився на 
14,8 % і на 01.01.2013 становить 14,6 млрд. грн.  

Індекс споживчих цін в області у 2012 р. склав 98,9 % проти 103,4 % у 2011 р. З 
метою забезпечення стабільності цінової ситуації на продовольчому ринку в області 
реалізовано в повній мірі повноваження, надані Кабінетом Міністрів України щодо 
регулювання цін на основні продовольчі товари; постійно здійснюється моніторинг 
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насичення споживчого ринку продуктами харчування; в населених пунктах впродовж 
року проведено 1192 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки, на яких реалізовано продукції на суму 89,1 млн. грн. 

В області реалізується комплекс заходів щодо забезпечення сприятливих умов 
для розвитку малого підприємництва. Близько 4,3 тис. малих підприємств та 43,2 тис. 
фізичних осіб – підприємців здійснюють господарську діяльність в регіоні. 

У сфері малого бізнесу працює понад 120 тис. осіб (з урахуванням 
фермерських господарств), тобто більше 25 % населення зайняте у господарському 
комплексі, соціальній та гуманітарній сферах Рівненщини. 

За 2012 рік до Зведеного бюджету області від діяльності суб’єктів малого під-
приємництва надійшло 470,3 млн. грн., що на 23,3 % більше ніж за  2011 рік. Над-
ходження до місцевих бюджетів збільшились на 44,2 % і склали 296,8 млн. грн. 

Питома вага надходжень до Зведеного бюджету від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва становить 20 %, місцевих – 20,2 % проти 18,1 % та 16,6 % за 
відповідний період минулого року. 

В області діє 20 дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності. За 2012 рік дозвільними центрами видано 19,5 тис. 
документів дозвільного характеру, що у 3,7 рази більше ніж за 2011 рік. 

У 2012 році забезпечено зростання надходжень платежів до бюджетів усіх рів-
нів. За 2012 рік до загального фонду Зведеного бюджету області надійшло 4352 млн. 
грн., що на 12,8 % більше рівня 2011 року. Надходження платежів до Державного 
бюджету склали 3028,2 млн. грн. і зросли на 12 %. Власні доходи місцевих бюджетів 
становили 1323,8 млн. грн., що на 14,5 % або на 167,8 млн. грн. більше ніж у 2011 
році. Завдання виконано на 101,9 %. До бюджету Пенсійного фонду у 2012 році 
надійшло 2696,6 млн. грн., що на 14,8 % більше рівня 2011 року. Виконання завдання 
становить 97,5 %. Податковий борг до Зведеного бюджету області зменшився у 2012 
році на 16,2 % або на 42,6 млн. грн. і на 01.01.2013 складав 219,5 млн. грн. 

Протягом 2012 року в області працевлаштовано 29,2 тис. безробітних громадян, 
що на 3,9 % більше рівня 2011 року. Шляхом надання дотації роботодавцям 
працевлаштовано 2 тис. осіб, що на 24,2 % більше ніж за 2011 рік. Одноразову 
допомогу із безробіття для організації підприємницької діяльності отримали 563 
особи. Професійним навчанням та перенавчанням охоплено 10 тис. осіб або на 4,5 % 
більше ніж у 2011 році. На новостворені робочі місця за 2012 рік в області 
працевлаштовано 22,3 тис. незайнятих громадян, річне завдання обласної програми 
зайнятості виконано на 100,2 %. Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2013 
становив 2,5 %, проти 2,6 % на 01.01.2012.  

Економічне зростання позитивно вплинуло на збільшення заробітної плати, 
пенсій та заощаджень населення. Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік стано-
вила 2545 грн. і зросла порівняно з 2011 року на 17,5 % і у 2,3 рази перевищила 
прожитковий мінімум для працездатних осіб. Середній розмір призначеної пенсії на 
01.01.2013 становив 1276,71 грн. і зріс протягом 2012 року на 18,2 % 

Зважаючи на тенденцію до збільшення обсягу випуску продукції в порівнянні 
до рівня 2011 року першочерговим завданням на наступний рік для всіх гілок влади 
області стане всебічна підтримка подальшого розвитку всіх напрямків промислової 
діяльності, покращення інвестиційного клімату та розвиток енерго- та ресурсозбері-
гаючих технологій, що стане запорукою невпинного зростання соціально-економіч-
ного стану області, підвищення загального авторитету та позитивного іміджу Рівнен-
щини в Україні. 
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2. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ  
 
2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
 
2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними 
джерелами 
 

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 
2012 р. від стаціонарних джерел 221 підприємства області склав 14,9 тис. т, що на 
2,2 тис. т менше ніж у 2011 р. 

Пересувними джерелами забруднення атмосфери у 2012 році викинуто 45,5 
тис. т забруднюючих речовин, що на 0,1 тис. т більше ніж у 2011 р. (табл. 2.1, рис. 
2.1). 
 
Таблиця 2.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т 

Роки 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення, тис. т, в т. ч. 52,7 56,2 62,5 60,4 

- від стаціонарних джерел забруднення, тис. т 10,0 12,9 17,1 14,9 
- від пересувних джерел забруднення, тис. т 42,7 43,3 45,4 45,5 
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Рис. 2.1. Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних та 
пересувних джерел 

 
Таблиця 2.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення (в розрізі адміністративних одиниць) 

Обсяги викидів всього, т Щільність викидів, кг/км2 У розрахунку на душу 
населення, кг Адміністративна одиниця 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 

Всього в області 17071,2 14900,0 851,3 743,1 14,8 12,9 
м. Рівне 5889,5 4692,5 101543,0 80904,3 23,6 18,8 
м. Дубно 596,4 730,7 31387,2 38456,5 15,7 19,2 
м. Кузнецовськ 32,7 40,1 10889,7 13361,3 0,8 1,0 
м. Острог 67,2 58,9 8399,4 7365,9 4,3 3,8 
Березнівський район 170,8 114,1 99,9 66,8 2,7 1,8 
Володимирецький район 289,5 235,1 148,9 120,9 4,7 3,8 
Гощанський район 493,4 321,2 713,0 464,1 13,8 9,0 
Демидівський район 0,5 1,0 1,2 2,7 0,0 0,1 
Дубенський район 520,6 600,4 431,3 497,5 11,4 13,1 
Дубровицький район 287,8 371,9 158,0 204,2 6,0 7,7 
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Продовження таблиці 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Зарічненський район 74,8 83,9 51,9 58,1 2,1 2,4 
Здолбунівський район 4828,4 4556,6 7304,7 6893,5 85,0 80,1 
Корецький район 0,5 0,3 0,7 0,4 0,0 0,0 
Костопільський район 1048,3 877,2 699,3 585,2 16,2 13,5 
Млинівський район 3,8 122,9 4,0 129,9 0,1 3,2 
Острозький район 93,2 76,0 133,9 109,2 3,2 2,6 
Радивилівський район 174,7 41,0 234,5 55,1 4,6 1,1 
Рівненський район 1408,5 1021,8 1198,8 869,6 15,8 11,5 
Рокитнівський район 501,4 339,8 213,0 144,4 9,4 6,3 
Сарненський район 589,2 614,6 298,4 311,2 5,9 6,1 

 
Збільшення викидів забруднюючих речовин спостерігалось в Дубенському, 

Дубровицькому, Зарічненському, Млинівському та в Сарненському районах, в містах 
Дубно та Кузнецовськ. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря у 2012 році були підприєм-
ства м. Рівне (4,7 тис. т), Здолбунівського (4,6 тис. т), Рівненського (1,0 тис. т), Кос-
топільського (0,8 тис. т) та Сарненського (0,6 тис. т) та Дубенського (0,6 тис. т) 
районів. 

Середня кількість забруднюючих речовин в перерахунку на одне підприємство 
області протягом року склала 67,4 т, що на 11,6 т менше ніж в 2011 р. 

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на один 
кілометр квадратний території склала 743,1 кг проти 851,3 кг у 2011 р., у розрахунку 
на одну особу населення — відповідно 12,9 проти 14,8 кг у 2011 р. 

Найбільш забрудненою є територія міст Рівного (80904,3 кг/км2), Дубно 
(38456,5 кг/км2), Кузнецовська (13361,3 кг/км2), Острога (7365,9 кг/км2), також 
Здолбунівського (6893,5 кг/км2), Рівненського (869,6 кг/км2) та Костопільського 
(585,2 кг/км2) районів. 
 
2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у містах області 

 
Основний вклад в забруднення атмосферного повітря області вносять 

найбільші  підприємства-забруднювачі (ПАТ „Рівнеазот”, ПАТ „Волинь-цемент”). 
Найбільше викидів пилу в атмосферне повітря спостерігалось в Здолбунівсь-

кому районі, м. Рівне, Сарненському, Костопільському та Рівненському районах; 
діоксиду сірки – в Дубровицькому, Дубенському, Сарненському, Володимирецькому 
районах та м. Рівне; діоксиду азоту – в Здолбунівському, Рівненському, 
Костопільському районах, в м. Рівне та м. Дубно; оксиду вуглецю – в м. Рівне, 
м. Дубно, Здолбунівському, Костопільському, Рівненському та Дубенському районах 
(табл. 2.3). 

Як і в попередні роки, основними забруднювачами атмосферного повітря обла-
сті залишаються пересувні засоби. В 2012 р. в атмосферу пересувними джерелами 
викинуто 45,5 тис. т забруднюючих речовин, що на 0,1 тис. т більше ніж в 2011 році. 

Найбільші концентрації забруднюючих речовин від пересувних джерел 
відмічаються у містах Рівне, Кузнецовськ, Дубно та в районних центрах області, де 
спостерігається найбільше скупчення автотранспорту. 
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Таблиця 2.3. Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі за найпоширенішими речовинами (пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому в області та в розрізі адміністративних одиниць, тис. т 

2011 р. 2012 р. (+/-) 2012 р. до 2011 р. 
в т. ч. в т. ч. в т. ч. 

стаціонарні джерела стаціонарні джерела стаціонарні джерела 
в т. ч. в т. ч. в т. ч. Адміністративні 

одиниці 
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м. Рівне 17,9 5,9 0,9 0,13 0,97 1,2 12,1 16,9 4,7 0,8 0,1 0,8 0,8 12,2 -1,0 -1,2 -0,1 -0,03 -0,17 -0,4 +0,1 
м. Дубно 1,9 0,6 0,015 0,02 0,13 0,4 1,3 2,2 0,7 0,02 0,01 0,1 0,5 1,4 +0,3 +0,1 +0,005 -0,01 -0,03 +0,1 +0,1 
м. Кузнецовськ 1,5 0,03 0,003 0,002 0,006 0,003 1,4 1,4 0,04 0,004 0,001 0,006 0,003 1,4 -0,1 +0,01 +0,001 -0,001 0 0 0 
м. Острог 0,6 0,07 0,015 0,03 0,005 0,02 0,6 0,5 0,06 0,014 0,03 0,005 0,01 0,5 -0,1 -0,01 -0,001 0 0 -0,01 -0,1 
Березнівський район 2,1 0,2 0,04 0,02 0,05 0,05 1,9 2,0 0,1 0,02 0,005 0,05 0,03 1,9 -0,1 -0,1 -0,02 -0,015 0 -0,02 0 
Володимирецький 
район 2,1 0,3 0,09 0,12 0,005 0,01 1,8 2,0 0,2 0,07 0,1 0,004 0,008 1,8 -0,1 -0,1 -0,02 -0,02 -0,046 -0,002 0 

Гощанський район 1,9 0,5 0,004 0,002 0,03 0,09 1,5 1,9 0,3 0,008 0,004 0,03 0,05 1,6 0 -0,2 +0,004 +0,002 0 -0,04 +0,1 
Демидівський район 0,5 0,0005 0,0002 – 0,0001 0,0002 0,5 0,4 0,001 0,0005 - 0,0002 0,0003 0,4 -0,1 +0,0005 +0,0003 - +0,0001 +0,0001 -0,1 
Дубенський район 2,4 0,5 0,143 0,13 0,04 0,02 1,9 2,4 0,6 0,1 0,2 0,004 0,1 1,8 0 +0,1 -0,043 +0,07 -0,036 +0,08 -0,1 
Дубровицький район 1,8 0,3 0,13 0,13 0,009 0,02 1,6 1,8 0,4 0,2 0,2 0,008 0,02 1,5 0 +0,1 +0,07 +0,07 -0,001 0 -0,1 
Зарічненський район 1,0 0,07 0,02 0,05 0,002 0,003 0,9 1,0 0,08 0,02 0,03 0,003 0,02 0,9 0 +0,01 0 -0,02 +0,001 +0,017 0 
Здолбунівський район 8,1 4,8 1,4 0,05 2,4 0,8 3,3 7,6 4,5 1,5 0,03 2,4 0,6 3,0 -0,5 -0,3 +0,1 -0,02 0 -0,2 -0,3 
Корецький район 1,0 0,5 – – 0,0004 0,0001 1,1 1,1 0,0003 - - 0,0002 0,0001 1,1 +0,1 -0,49 - - -0,0002 0 0 
Костопільський район 3,2 1,0 0,32 0,03 0,18 0,36 2,2 3,0 0,8 0,3 0,03 0,2 0,3 2,1 -0,2 -0,2 -0,2 0 +0,02 -0,06 -0,1 
Млинівський район 2,1 0,004 0,0 0,0 0,002 0,0006 2,1 2,4 0,1 0,004 0,0 0,005 0,001 1,1 +0,3 +0,096 +0,004 0 +0,003 +0,0004 -1,0 
Острозький район 1,2 0,09 0,001 0,001 0,0004 0,001 1,1 1,2 0,07 0,002 0,002 0,0001 0,001 1,1 0 -0,02 +0,001 +0,001 -0,0003 0 -0,1 
Рівненський район 4,6 1,4 0,33 0,03 0,3 0,4 3,2 4,2 1,0 0,2 0,02 0,2 0,3 3,1 -0,4 -0,4 -0,13 -0,01 -0,1 -0,1 -0,1 
Рокитнівський район 2,3 0,5 0,13 0,0001 0,1 0,3 1,8 2,2 0,3 0,1 0,0001 0,06 0,1 1,8 -0,1 -0,2 -0,03 0 -0,04 -0,2 0 
Сарненський район 4,3 0,6 0,38 0,13 0,03 0,03 3,7 4,3 0,6 0,4 0,1 0,03 0,04 3,7 0 0 +0,02 -0,28 0 +0,01 0 
Радивилівський район 1,7 0,2 0,01 0,0002 0,009 0,002 1,5 1,5 0,04 0,01 0,0 0,01 0,003 1,5 -0,2 -0,16 0 -0,0002 +0,001 +0,001 0 
Разом в області 62,5 17,1 3,9 0,86 4,3 3,8 45,4 60,4 14,9 3,7 0,8 4,0 2,9 45,5 -2,1 -2,2 -0,2 -0,06 -0,3 -0,9 +0,1 

 
 

14 
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2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки) 
 

До основних забруднювачів атмосферного повітря області відносяться 
підприємства ПАТ „Рівнеазот”, ТОВ „Свиспан Лімітед”, ТзОВ „Одек” Україна, 
ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”, ПАТ „Волинь-цемент” (табл. 2.4). 
 

Таблиця 2.4. Основні забруднювачі атмосферного повітря у 2012 р. 
Частка викидів забруднюючої 

речовини 
Заходи, спрямовані на 
зменшення викидів 

Зменшення 
викидів після 
впровадження 
заходу, т/рік*

№ 
з/п 

Назва 
об’єкту Назва забруднюючої речовини 
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Ф
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т
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Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) 

696,8 17,0 14,8 57,5 88,7 - - - - 

Сполуки азоту 2638,4 64,3 56,2 6,8 82,4 - - - - 
Діоксид та ін. сполуки сірки 0,0         
Вуглецю оксид 699,7 17,0 14,9 3,5 100 - - - - 

1 ПАТ 
„Рівнеазот” 

Всього 4106,1 100,0 87,5 - - 552,0 553,9 5,5 4,1 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) 

96,8 24,1 11,0 83,6 93,2 - - - - 

Сполуки азоту 60,0 14,9 6,8 - - - - - - 
Вуглецю оксид 194,6 48,4 22,1 - - - - - - 
НМЛОС 51,0 12,7 5,8 - - - - - - 

2 ТОВ „Свиспан 
Лімітед” 

Всього 402,4 100 45,8 - - - - - - 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) 

34,2 18,6 3,3 44,4 90,0 - - - - 

Сполуки азоту 67,5 31,2 6,6 - - - - - - 
Вуглецю оксид 76,6 41,7 7,5 - - - - - - 

3 ТзОВ „Одек” 
Україна 

Всього 183,8 100 17,9 - - - - - - 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) 

96,9 36,2 9,5 50 80,2 - - - - 

Сполуки азоту 104,7 39,1 10,24 - - - - - - 
Вуглецю оксид 24,8 9,3 2,4 - - - - - - 

4 
ПрАТ 
„Консюмерс-
Скло-Зоря” 

Всього 267,6 100 26,2 - - 30,2 30,2 22,1 22,1 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(мікрочастинки та волокна) 

1374,5 31,1 30,2 70,2 92,7 - - - - 

Сполуки азоту 2367,5 53,5 51,9 - - - - - - 
Діоксид та ін. сполуки сірки 17,6 0,4 0,38 - - - - - - 
Вуглецю оксид 624,6 14,1 13,7 - - - - - - 

5 ПАТ „Волинь-
цемент” 

Всього 4422,4 100 97,0 - - 7633,9 7633,9 - - 

 
2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

 

Інформація щодо існуючих та потенційних транскордонних техногенно-
екологічних загроз (обсяги викидів потенційно небезпечних об’єктів на суміжних 
прикордонних територіях) наведена в табл. 2.6.  

 

Таблиця 2.6. Обсяги викидів потенційно небезпечних об’єктів на суміжних 
прикордонних територіях 
№ 
з/п Назва об’єкта Розташування Потенційний об-

сяг викидів, т/рік 
1. ТзОВ „Дубровицямолоко” 34100, м. Дубровиця, вул. Залізнична, 10 6,270 
2. ТзОВ „Цегельний завод „Полісся” 34150, Дубровицький район, с. Трипутня, вул. Лісова, 3 20,725 
3. АЗС ТОВ „Ріф” 34000, смт Зарічне, вул. Аерофлотська, 5а 0,323 
4. ПАТ „Зарічненський молокозавод” 34000, смт Зарічне, вул. Центральна, 65 6,904 
5. ПАТ „Томашгородський щебеневий завод” 34246, Рокитнівський район, смт Томашгород, вул. Поліська, 7 81,095 
6. ПрАТ „Рокитнівський склозавод” 34200, смт Рокитне, вул. Пролетарська, 18 628,669 
7. ТзОВ „Нафтоком Оіл”  34240, Рокитнівський район, смт Томашгород, вул. Леніна, 22/2 4,172 
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2.3. Якість атмосферного повітря в населених пунктах області 
 

В області у 2012 р. спостереження за станом забруднення атмосферного 
повітря та промислових викидів в атмосферу здійснювали: 

- Рівненський обласний центр з гідрометеорології; 
- державна екологічна інспекція у Рівненській області; 
- ДУ „Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби 

України”, районні та міські відділи лабораторних досліджень. 
 
Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря в м. Рівне проводилась за 

матеріалами Рівненського обласного центру гідрометеорології, для чого на 3-х 
стаціонарних постах в м. Рівне відбирались проби атмосферного повітря, визначалась 
кислотність атмосферних опадів. 

В пробах вимірювались концентрації 11 пріоритетних забруднюючих речовин, 
які найбільше впливають на організм людини і навколишнє середовище: пилу, 
діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту, оксиду вуглецю, сірководню, фенолу, 
фтористого та хлористого водню, аміаку, формальдегіду, бенз(а)пірену, а також 
важких металів – заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому і цинку. 

Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Рівне 
наведено в табл. 2.7. 

 
Таблиця 2.7. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста 
Рівне 

Речовина Клас 
небезпеки 

Кількість міст, 
охоплених спо-
стереженнями 

Середньорічний 
вміст, мг/м3 

Середньодобові 
ГДК 

Макси-
мальний 

вміст, мг/м3 

Макси-
мально 

разові ГДК 
Пил 3 1 0,08 0,15 1,0 0,5 
Діоксид сірки 3 1 0,001 0,05 0,055 0,5 
Оксид вуглецю 4 1 1,8 3,0 12,0 5,0 
Діоксид азоту 3 1 0,017 0,04 0,175 0,2 
Оксид азоту 3 1 0,012 0,06 0,101 0,4 
Сірководень 2 1 0,005 Не реглам. 0,034 0,008 
Фенол 2 1 0,004 0,003 0,047 0,01 
Фтористий водень 2 1 0,007 0,005 0,066 0,02 
Хлористий водень 2 1 0,045 0,2 0,045 0,2 
Аміак 4 1 0,017 0,04 0,213 0,2 
Формальдегід 2 1 0,013 0,003 0,103 0,035 
Бенз(а)пірен 1 1 0,00 0,00001 0,00009 - 

 
Середньорічні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності 

ГДК) в атмосферному повітрі міста Рівне наведено в табл. 2.8 та на рис.2.2. 
 

Таблиця 2.8. Середньорічні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в 
кратності ГДК) в атмосферному повітрі міста Рівне 

Забруднююча речовина Середньорічна концентрація Максимальна з разових концентрацій 
Пил 0,5 2,0 
Діоксид сірки 0,03 0,1 
Діоксид азоту 0,4 0,9 
Оксид азоту 0,2 0,2 
Оксид вуглецю 0,6 2,4 
Сірководень  не регламентується 4,2 
Фенол 1,3 4,7 
Фтористий водень 1,4 3,3 
Хлористий водень 0,2 4,6 
Аміак 1,3 1,1 
Формальдегід 3,3 2,9 
Бенз(а)пірен 0,25 0,9 
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Рис. 2.2. Динаміка середньомісячних концентрацій (в кратності ГДК) забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі м. Рівне у 2012 р. 
 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин не перевищували ГДК, за 
винятком формальдегіду, фенолу та фтористого водню, концентрації яких становили 
4,3; 1,3 та 1,4 ГДК відповідно. 

В окремі дні, при несприятливих погодних умовах (штиль, дні без опадів, 
тумани) максимальні концентрації шкідливих домішок досягали за пилом 2 ГДК, 
оксидом вуглецю 2,4 ГДК, сірководнем 4,2 ГДК, фенолом 4,7 ГДК, фтористим 
воднем 3,3 ГДК, хлористим воднем 4,6 ГДК, аміаком 1,1 ГДК, формальдегідом 
2,9 ГДК. 

Протягом року спостерігається значне збільшення середньомісячних 
концентрацій формальдегіду у атмосферному повітрі міста Рівне, які були в межах 
2,3 – 5,3 ГДК, середньорічна концентрація формальдегіду збільшилась в порівнянні з 
2011 роком і дорівнює 4,3 ГДК. Максимальне значення спостерігалось у травні 
2012 р. – 5,3 ГДК за рахунок високої концентрації забруднюючих речовин в районі 
постів спостережень, що пов’язано з інтенсивним рухом автотранспорту. Збільши-
лась кількість випадків перевищення максимально-разових гранично-допустимих 
концентрацій формальдегіду. В річному ході спостерігається збільшення як серед-
ньомісячних, так і максимально-разових концентрацій у літній період, чому сприяли 
погодні умови – мала кількість днів з опадами та найбільша повторюваність штилів.  

В річному ході забруднення атмосферного повітря залишається підвищений 
рівень середньомісячних концентрацій фенолу. Максимальних значень середньо-
місячні концентрації фенолу досягали у березні та травні (2,0 ГДК та 2,1 ГДК 
відповідно), мінімального значення - у січні (1,0 ГДК). Проте значення середньо-
річної концентрації значно зменшилось в порівнянні з минулим роком: у 2012 р. 
середньорічна концентрація фенолу дорівнювала 1,3 ГДК, у 2011 р. - 3,3 ГДК. 
Максимально разові концентрації досягали 2,4 – 4,7 ГДК у березні. Найбільша кон-
центрація зафіксована у березні на посту спостережень на вул. Млинівська). Про-
тягом року зафіксовано 16,3 % від кількості спостережень випадків перевищення 
максимальної з разових ГДК фенолом, проти 37,5 % у 2011р. 

Спостерігається також підвищений вміст середньомісячних концентрацій 
фтористого водню 0,8 - 2,8 ГДК. Проте середньорічна концентрація фтористого 
водню зменшилась в порівнянні з минулим роком і дорівнювала 1,4 ГДК. Значення 
максимальних з разових концентрацій теж зменшились в порівнянні з минулим 
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роком і становили 1,1 - 3,3 ГДК. Зафіксовано 14,3 % від кількості спостережень 
випадків перевищення максимальної разової ГДК проти 24,8 % у 2011 р. 

На рівні минулого року залишилися середньомісячні значення оксиду вуглецю, 
які не перевищували ГДК і спостерігалися в межах 0,5 - 0,8 ГДК. Середньомісячні 
концентрації практично були стабільні протягом всього року. Середньорічна кон-
центрація оксиду вуглецю дорівнювала 0,6 ГДК. Максимальні з разових концентрації 
зазвичай спостерігались на посту спостережень на вул. Ак. Грушевського. Причиною 
цього є скупчення автотранспорту у даному районі міста і розміщення автостоянки 
торгового центру, та автостанції „Чайка”, що знаходяться на відстані 100 м від 
розташування посту. Значення максимальної з разових концентрацій зафіксовані в 
межах 1,0 - 2,4 ГДК. Відсоток перевищення ГДК максимальної з разових концен-
трації залишився практично на рівні минулого року і становив 0,7 %. Найбільші 
максимальні значення домішки зафіксовані у літній період року. 

Середньомісячні концентрації пилу залишились на рівні минулого року і спо-
стерігались в межах 0,1 – 0,9 ГДК. Середньорічна концентрація дорівнювала 0,5 ГДК. 
В річному ходу найменші середньомісячні концентрації спостерігалися у зимовий 
період, найбільші - у весняно - літній. Найбільші значення спостерігаються на посту 
спостережень на вул. Грушевського поблизу автостанції „Чайка”. Протягом року 
зафіксовано 0,6 % від кількості спостережень випадків перевищення максимальної 
разової ГДК. Значення максимальної з разових концентрації пилу практично 
залишилось на рівні минулого року (2,0 ГДК у 2012 р. проти 1,6 ГДК у 2011 р.) і 
спостерігалися у межах 0,4 - 2,0 ГДК. 

Середньомісячні концентрації діоксиду азоту дещо зменшились в порівнянні з 
минулим роком і спостерігались в межах 0,3 - 0,6 ГДК. Максимальні з разових кон-
центрації діоксиду азоту спостерігалися в межах 0,4 - 0,9 ГДК. Максимум спосте-
рігався у березні. Найменші максимальні концентрації зафіксовані у січні та липні. 

Середньомісячні концентрації сірководню спостерігались в межах 0,004-
0,007 мг/м3. Відсоток перевищення ГДК максимальної з разових концентрації стано-
вив 20,6 % від загальної кількості спостереження. Значення максимальних з разових 
концентрацій зафіксовані в межах 2,7 - 4,2 ГДК. Найбільші концентрації спосте-
рігались у літній період. 

Середньорічна концентрація аміаку в атмосферному повітрі залишилась на 
рівні минулого року і становила 0,4 ГДК. Протягом року середньомісячні концен-
трації зафіксовані в межах 0,1 - 1,1 ГДК, максимальні з разових в межах 0,2 -1,1 ГДК. 
Відсоток перевищення ГДК максимальної з разових концентрацій становить 0,1 %. 

Середньомісячні значення хлористого водню спостерігалися в межах 0,06 - 0,4 
ГДК. Середньорічна концентрація дорівнювала 0,2 ГДК. Значення максимальних з 
разових концентрацій зафіксовані в межах 0,9 - 4,6 ГДК. Відсоток перевищення 
максимально разової ГДК складає 3,4 %. Найбільші значення зафіксовані у лютому 
та березні. 

Протягом року середньомісячний вміст оксиду азоту не перевищував ГДК і 
спостерігався в межах 0,1 - 0,3 ГДК. Середньорічна концентрація оксиду азоту дорів-
нювала 0,2 ГДК. Максимальна концентрація становила 0,3 ГДК. 

Середньомісячні значення концентрації діоксиду сірки становили 0 - 0,1 ГДК. 
Середньорічна концентрація дорівнювала 0,03 ГДК. Максимальні з разових концен-
трації спостерігалися в межах 0,04 - 0,1 ГДК. 
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Середньорічна концентрація бенз(а)пірену становила 0,25 ГДК. Найбільші 
значення спостерігались у осінньо-зимовий період. Максимальні з разових концен-
трації досягали 0,9 ГДК. 

Середньорічні концентрації заліза та нікелю дещо збільшились порівняно з ми-
нулим роком, а концентрації міді та цинку зменшилися. У річному ходу підвищення 
рівня середньомісячних концентрацій важких металів спостерігається у зимово-
весняний період. 

За останні 5 років спостерігається тенденція до збільшення середньорічних 
концентрацій оксиду вуглецю, бенз(а)пірену, заліза та цинку та до зменшення серед-
ньорічних концентрацій пилу, діоксиду азоту та аміаку. 

Кислотність атмосферних опадів  протягом року була в межах 5,4-8,2 од. рН, 
що відповідає встановленим нормативам. 

За даними спостережень протягом 2012 р. екстремально високих рівнів забруд-
нення атмосферного повітря в м. Рівне не спостерігалось. Рівень забруднення атмо-
сферного повітря, згідно індексу забруднення (ІЗА), зменшився в порівнянні з 
минулими роками і у 2012 р. дорівнював 10,9 (у 2011 р. – 14,2, у 2010 р. – 11,8). 
Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в м. Рівне оцінюється як 
високий (табл. 2.9).  

 
Таблиця 2.9. Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА  

Рік Міста, (значення ІЗА) Забруднюючі речовини, які визначають високий рівень забруднення атмосферного 
повітря 

2008 Рівне (6,13) фенол, аміак, діоксид азоту, формальдегід і пил 
2009 Рівне (7,05) фенол, фтористий водень, формальдегід, пил 
2010 Рівне (11,8) фенол, фтористий водень, формальдегід, діоксид азоту, пил 
2011 Рівне (14,2) формальдегід, фенол, фтористий водень, пил, діоксид азоту 
2012 Рівне (10,9) формальдегід, фенол, фтористий водень, пил, оксид вуглецю 

 
У 2012 р. лабораторіями Держсанепідемслужби у області проведено 2284 до-

слідження забруднення атмосферного повітря. Перевищення ГДК зафіксовано в 26 
випадках, що становить 1,1 % відібраних проб. В міських населених пунктах області 
відібрано 1679 проб, з них перевищувало ГДК – 18 проб (1,1 %), в сільських 
населених пунктах відібрано 605 проб, перевищення виявлено у 8 пробах (1,3 %) в 
основному за рахунок пилу та оксиду вуглецю. 

Перевищення ГДК в атмосферному повітрі спостерігались за такими інгре-
дієнтами: пилом (2,5 %, в т.ч. в містах 2,0 %), сірчистим газом (0,3 %, в т. ч. в містах 
0,4 %), оксидом вуглецю (2,7 %, в т. ч. в містах 2,9 %), формальдегідом (0,8 %, в т. ч. 
в містах 1,1 %). Перевищень за іншими інгредієнтами не виявлено. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря і надалі залишаються пе-
ресувні джерела викидів та котельні, особливо ті, що використовують тверде паливо. 

Вивчення забруднення повітря, пов’язаного з рухом автотранспорту на 
вулицях, площах і автомагістралях показало перевищення ГДК в 13 пробах (2,1 %) з 
606 відібраних проб, в основному за рахунок оксиду вуглецю. 

Зменшення кількості перевищень за всіма інгредієнтами спостерігалось у 
містах Рівне, Дубно, Володимирець. В решти районів і міст області перевищень 
викидів забруднюючих речовин не спостерігалось. 

 
Спеціалістами державної екологічної інспекції у області протягом 2012 р. 

здійснено інструментально-лабораторний контроль 57 джерел викидів та 15 джерел 
утворення на 12 підприємствах області.  
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Проведені комплексні перевірки підприємств-забруднювачів атмосферного 
повітря, під час яких встановлено: 
− ПАТ „Рівнеазот” (м. Рівне) здійснено інструментально-лабораторний контроль 
дотримання нормативів викидів на 4 джерелах викидів за 4 забруднюючими 
речовинами. За результатами виконаних визначень перевищень не виявлено. 
Інструментально-лабораторний контроль проводився на базі атестованої 
санітарно-промислової лабораторії підприємства.  

− ТОВ „Ливарно-механічний завод „Ісполін” у м. Дубно - проведено 
інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 1 
джерелі викидів за 4 забруднюючими речовинами. На час проведення замірів 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря був відсутній.  

− ТОВ „ОДЕК-Україна” в смт Оржів - проведено інструментально-лабораторний 
контроль на 18 джерелах викидів за 2 забруднюючими речовинами. Перевищень 
нормативів ГДВ не виявлено.  

− МП ТОВ „ОЛІСМА” в смт Оржів – проведено інструментально-лабораторний 
контроль за дотриманням нормативів викидів на 3 джерелах викидів за 1 
забруднюючою речовиною. Перевищень нормативів ГДВ не виявлено.  

− ПрАТ „Волинь-цемент” в м. Здолбунів - проведено інструментально-
лабораторний контроль за дотриманням нормативів на 6 джерелах викидів та 9 
джерелах утворення за 4 забруднюючими речовинами. Перевищень нормативів 
ГДВ не виявлено. Інструментально-лабораторний контроль проводився три рази 
на базі атестованої санітарно-промислової лабораторії підприємства.  

− ПрАТ „Фабрика нетканих матеріалів” в м. Рівне – проведено інструментально-
лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 8 джерелах викидів 
за 1 забруднюючою речовиною. Перевищень нормативів ГДВ не виявлено.  

− ПрАТ „Костопільський завод скловиробів” в м. Костопіль – проведено 
інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 4 
джерелах викидів та 2 джерелах утворення за 3 забруднюючими речовинами. 
Виявлено перевищення на 1 джерелі викидів за оксидом вуглецю; при повторному 
проведенні замірів порушення було усунено.  

− ДП „Костопільський ветсанзавод” в м. Костопіль – проведено інструментально-
лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 2 джерелах викидів 
за 4 забруднюючими речовинами. Перевищень нормативів ГДВ не виявлено.  

− ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря” в с. Зоря – проведено інструментально-
лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 5 джерелах викидів 
та 3 джерелах утворення за 4 забруднюючими речовинами. Перевищень 
нормативів ГДВ не виявлено.  

− ТОВ РЗВА „ЕЛЕКТРИК” в м. Рівне – проведено інструментально-лабораторний 
контроль за дотриманням нормативів викидів на 1 джерелі викидів за 2 
забруднюючими речовинами. Перевищень нормативів ГДВ не виявлено.  

− Рівненська філія ПАТ „Укртелеком” в м. Рівне – проведено інструментально-
лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на 1 джерелі викидів 
та 1 джерелі утворення за 1 забруднюючою речовиною. На час проведення замірів 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин на дане джерело був відсутній. 

− ТОВ ВП „АКВАТОН” в м. Рівне – проведено інструментально-лабораторний 
контроль за дотриманням нормативів викидів на 4 джерелах викидів за 1 
забруднюючою речовиною. Перевищень нормативів ГДВ не виявлено. 
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З усіх перевірених підприємств області на 1 підприємстві ПрАТ „Косто-
пільський завод скловиробів” виявлено перевищення нормативів гранично-
допустимих викидів за оксидом вуглецю. На двох підприємствах ТОВ „Ливарно-
механічний завод „Ісполін”, м. Дубно та Рівненська філія ПАТ „Укртелеком”, 
м. Рівне виявлено невраховані викиди 4 забруднюючих речовин (оксид азоту, оксид 
вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок та діоксид сірки). 

 

Таблиця 2.10. Результати контролю стаціонарних джерел викидів на підприємствах 
області, що перевищують нормативи ГДВ у 2012 р. 

Виявлено перевищень нормативів ГДВ Назва забруднювальної 
речовини 

Перевірено всього джерел 
викидів всього в тому числі, раз кількість джерел викидів, на яких 

виявлено перевищення ГДВ 
ПрАТ „Костопільський завод скловиробів” 

вуглецю оксид 4 1 до 2-х 1 

 
2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 

 

В 2012 р. радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь з повітря 
проводився Рівненським обласним центром гідрометеорології в 19 пунктах 
спостережень 9 західних областей, з них два пункти знаходяться в межах Рівненської 
області – М Сарни, АМСЦ Рівне (табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11. Середньомісячна, максимально добова та місячна сумарна  бета-
активність атмосферних випадінь, Бк/м2

*добу 
АМСЦ  РІВНЕ М САРНИ Місяці Р сер. Р max. Сумарна Р сер. Р max. Сумарна 

Січень 1,7 3,9 53,8 1,7 3,6 53,4 
Лютий 1,7 3,2 49,6 1,8 3,6 50,8 
Березень 1,8 3,3 54,6 1,8 3,2 56,0 
Квітень 1,8 3,3 55,1 2,0 3,2 60,6 
Травень 1,9 3,7 59,6 1,7 3,2 54,1 
Червень 1,8 3,3 55,3 1,8 3,7 55,0 
Липень 1,8 2,9 55,2 1,8 2,8 57,3 
Серпень 1,9 3,5 57,7 1,8 3,0 57,2 
Вересень 1,7 2,6 51,2 1,8 3,7 55,3 
Жовтень 1,8 2,9 56,3 1,8 3,0 55,2 
Листопад 1,8 3,2 55,2 1,9 3,2 55,9 
Грудень 1,8 3,1 55,3 1,8 3,2 55,4 
Сума за 2011 рік - - 658,9 - - 666,2 

 
Протягом року різких коливань величини сумарної бета-активності не спосте-

рігалось. Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,5-2,3 рази. 
Річна сумарна бета-активність атмосферних випадінь в пунктах контролю перевищує 
доаварійні рівні приблизно в 1,1 рази (584 Бк/м2 – середнє у колишньому СРСР 
доаварійне значення річної сумарної бета-активності атмосферних випадінь). 
Випадків перевищення сумарної бета-активності значення 110 Бк/м2 за добу у даних 
пунктах спостереження не виявлено. 

Щомісячно проводився гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних 
випадінь на вміст 137Cs у пунктах спостережень АМСЦ Рівне та М Сарни. Випадків 
перевищення гранично допустимих рівнів концентрації 137Cs в пробах не виявлено. 
Результати гама-спектрометричного аналізу проб атмосферних випадінь у пунктах 
спостереження, що знаходяться на території області, наведено в табл. 2.12. 
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Таблиця 2.12. Результати гама-спектрометричного аналізу проб атмосферних 
випадінь, Бк/м2*добу 

Місяці За рік 
Назва метео-

станції 

сі
че
нь

 

лю
т
ий

 

бе
ре
зе
нь

 

кв
іт
ен
ь 

т
ра
ве
нь

 

че
рв
ен
ь 

ли
пе
нь

 

се
рп
ен
ь 

ве
ре
се
нь

 

ж
ов
т
ен
ь 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд
ен
ь 

m
in

. 

m
ax

. 

АМСЦ Рівне 0,16 0,15 0,13 0,09 0,13 0,10 0,05 0,09 0,12 0,09 0,06 0,05 0,05 0,16 
М Сарни 0,09 0,14 0,09 0,16 0,13 0,10 0,09 0,16 0,09 0,09 0,07 0,08 0,07 0,16 

 
Щоденні спостереження за потужністю експозиційної дози гама-

випромінювання проводились в 4 пунктах контролю: м. Рівне (радіологічна 
лабораторія), АМСЦ м. Рівне, М Сарни, М Дубно. Росту величини експозиційної 
дози гама-випромінювання в пунктах спостереження не встановлено, появу “свіжих” 
радіоактивних продуктів не зареєстровано. Детальний аналіз радіаційного стану у 
2012 р. в пунктах спостережень Рівненського центру гідрометеорології наведено в 
табл. 2.13 та на рис.2.3. 
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Рис. 2.3. Радіоактивне забруднення атмосферного повітря області у 2012 р. 
 

Таблиця 2.13. Потужність експозиційної дози гама-випромінювання, мкР/год  
Радіологічна лабораторія 

м. Рівне АМСЦ Рівне М Сарни М Дубно Місяці 
min max сеp. min max сер. min max сер. min max сер. 

Січень 11 14 13 11 14 12 10 12 11 10 13 12 
Лютий 12 15 13 11 14 12 10 12 11 10 13 12 
Березень 12 14 13 11 15 12 10 13 12 10 13 11 
Квітень 12 15 13 11 15 12 11 13 11 10 14 12 
Травень 11 14 13 10 17 13 9 13 11 11 14 12 
Червень 12 14 13 11 15 13 10 14 11 11 13 12 
Липень 11 14 13 10 14 12 9 13 11 11 13 12 
Серпень 12 14 13 11 14 12 9 12 11 10 13 12 
Вересень 11 14 13 11 14 12 9 12 11 10 13 12 
Жовтень 11 14 13 11 15 13 9 13 11 10 13 12 
Листопад 11 15 13 11 14 13 9 13 11 10 13 11 
Грудень 11 14 13 11 15 12 9 11 10 10 12 11 
За  рік   13   12   11   12 
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2.5. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття 
 

За даними Головного управління статистики в області станом на 01.01.2013 р. 
чисельність наявного населення в області становить 1156,9 тис. осіб, в т. ч. міське 
населення 553,1 тис. осіб, сільське – 603,8 тис. осіб.  

Спільна дія багатьох чинників (соціальних, екологічних, біологічних, способу 
життя та стану довкілля) значною мірою зумовлює стан здоров’я населення і 
захворюваність людського організму. Проблема антропогенного забруднення 
довкілля на сьогодні є особливо актуальною для країни в цілому та Рівненщини 
зокрема. Темпи індустріалізації та урбанізації з одночасним розвитком стресових 
ситуацій призвели до того, що протягом останніх років стан здоров’я населення став 
погіршуватись. 

Здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня тривалість 
життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна смертність та 
смертність дітей до одного року життя, захворюваність і функціональні відхилення, 
поширеність хвороб. 

Медико-демографічна ситуація в області за даними Рівненського обласного 
інформаційно-аналітичного центру медичної статистики протягом 2012 р. набула 
більш вираженої позитивної динаміки і характеризується наступними показниками: 

- природний приріст зріс з +3,2 до +3,7 на 1000 осіб; 
- - рівень народжуваності зріс до 15,9 дітей на 1000 осіб (у 2011 р. 15,4 дітей на 

1000 осіб). 
- зниження дитячої смертності до 8,05 дітей на 1000 народжених живими (в 

2011 р. 8,86 на 1000 народжених живими); 
- показник смертності залишився на рівні 2011 року і становив 12,2 на 1000 

осіб. 
 
Динаміка демографічних процесів в області за останні п’ять років наведена в 

табл. 2.15. 
 

Таблиця 2.15. Динаміка демографічних процесів в області  
Значення показників за роками Показники, на 1000 осіб 2008 2009 2010 2011 2012 

Зміни у 2012 р. 
 (+/-) у порівнянні з 2011 р. 

Народжуваність  14,8 15,2 14,8 15,4 15,9 + 0,5 
Загальна смертність 13,9 13,4 12,8 12,2 12,2 0 
Природний приріст (скорочення) +0,9 +1,8 +1,8 +3,2 +3,7 + 0,5 
Смертність дітей до 1 року на 1000 
народжених живими 

8,95 9,37 9,21 8,86 8,05 - 0,81 

 
Найвищі рівні народжуваності у Рокитнівському, Володимирецькому та 

Березнівському районах. Але поряд з цим спостерігається високий рівень смертності 
у Гощанському, Демидівському, Корецькому та Здолбунівському районах області. 

Слід відмітити, що збільшилась смертність населення працездатного віку на 
2,7 % і становить 43,8 на 10 тис. осіб. Смертність серед чоловіків в 3,5 рази 
перевищує смертність серед жінок. Структура смертності протягом останніх років 
залишається незмінною: на першому місці - хвороби системи кровообігу, на другому 
– новоутворення, на третьому – травми та отруєння. 

Середня тривалість життя в області дещо вища ніж в Україні в цілому і 
становить 71,4 роки (чоловіки – 66,2 роки, жінки – 76,6 роки). 

Захворюваність населення можна вважати найбільш чутливим показником, 
який характеризує вплив середовища на людину. При цьому первинна 
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захворюваність визначається на основі лише вперше зареєстрованих випадків 
хвороби протягом року, а загальна (поширеність) враховує усіх хворих, виявлених на 
момент обліку. 

В області рівень первинної захворюваності населення за останні три роки зни-
зився (з 759,2 у 2011 р. до 748,1 осіб на 1000 жителів у 2012 р.). Динаміка первинної 
захворюваності населення Рівненщини за останні 5 років наведена в табл. 2.16. 

 
Таблиця 2.16. Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед населення 
області (на 1000 осіб) 

Категорії населення 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Захворюваність всього населення області 775,9 791,1 789,4 759,2 748,1 
         в т. ч. – дорослі 608,2 605,8 593,8 570,5 5659,7 
                    - підлітки (15-17 років) 932,1 1149,1 1206,3 1256,3 1283,4 
                    - діти (до 14 років) 1430,2 1418,8 1457,7 1396,0 1351,4 
Поширеність 1768,1 1813,2 1830,7 1827,2 1839,7 

 
Хоча рівень захворюваності жителів області, в порівнянні з минулими роками, 

дещо знизився, на високому рівні залишається поширеність хвороб, показник якої з 
року в рік зростає. Погіршення екологічної обстановки безпосередньо впливає на 
зростання кількості людей, що страждають від алергій, хвороб систем кровообігу та 
онкологічних захворювань. 

Найбільш поширеними хворобами серед населення області у 2012 р., як і в 
попередні роки, залишаються серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби, якими 
зумовлено 72,8 % усіх випадків смерті та 25 % причин інвалідності. Поширеність 
хвороб системи кровообігу в порівнянні з минулими роками невпинно зростає, і у 
2012 р. становить 481,5 випадки на 1000 осіб.  

На другому місці - поширеність хвороб органів дихання. Вона дещо зменши-
лась в порівнянні з минулим роком, але у 2012 р. залишилась високою - 350,1 випад-
ки на 1000 осіб. Поширеність хвороб ендокринної системи має тенденцію до збіль-
шення і становить 134,8 випадки на 1000 осіб, поширеність хвороб крові і кровотвор-
них органів – 21,6 випадки 1000 осіб, поширеність новоутворень має тенденцію до 
збільшення протягом останніх років і становить 35,9 випадки на 1000 осіб. 

Динаміка поширеності серед населення області хвороб системи кровообігу, 
органів дихання, органів травлення, ендокринної системи, крові та кровотворних 
органів, новоутворень за останні 5 років наведена в табл. 2.17. 

 
Таблиця 2.17. Поширеність хвороб (на 1000 осіб) 

Класи хвороб 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Система кровообігу 447,1 454,9 461,7 474,0 481,5 
Органи дихання 347,5 378,6 376,5 357,2 350,1 
Ендокринна система 123,0 127,3 128,1 130,0 134,8 
Кров і кровотворні органи 21,1 23,1 22,4 21,7 21,6 
Новоутворення 22,7 33,7 33,3 35,3 35,9 

 
Внаслідок несприятливих екологічних та соціальних факторів, що впливають 

на умови проживання населення, розглядається зростання онкозахворюванності та 
захворюваності на туберкульоз. У новому тисячолітті ці хвороби залишаються 
важливою медико-біологічною та соціально-економічною проблемою як в області, 
так і в цілому в державі. Кількість нових випадків раку щорічно сягає до 3 тисяч осіб. 

Онкологічна ситуація в області характеризується значною поширеністю 
злоякісних новоутворень серед населення, зростанням контингентів онкохворих. 
Станом на 01.01.2013 року контингенти хворих злоякісними пухлинами в області 
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складають 19475 осіб, або 1688,8 на 100 тис. населення. З них 135 дітей до 14 років та 
52 підлітки віком 15-17 років. Серед контингентів онкохворих в області – 47,5 % 
складають сільські мешканці. За 5 останніх років поширеність злоякісних новоутво-
рень серед населення області зросла на 16,7 %, а в порівнянні з 2011 роком - на 3,9 %. 

Ситуація з онкологічними захворюваннями та туберкульозом в області 
наведена в табл. 2.18. 

 
Таблиця 2.18. Ситуація з онкологічними захворюваннями та туберкульозом 
(на 100 тис. осіб) в області за останні п’ять років. 

Назва показника 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Захворюваність на онкопатологію на 100 тис. осіб 262,1 251,3 258,9 271,4 259,0 
Відсоток 4 стадії онкозахворювань(у вперше виявлених 
хворих) 14,0 14,1 13,5 13,6 13,0 

Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. осіб 1438,8 1493,6 1551,2 1623,5 1688,8 
Захворюваність активним туберкульозом на 100 тис. осіб 76,4 69,6 58,9 62,5 61,6 
Відсоток занедбаних форм туберкульозу (серед вперше 
виявлених хворих) 24,8 24,2 23,7 22,4 24,3 

Поширеність туберкульозу на 100 тис. осіб 171,8 165,4 155,3 155,4 157,1 

 
Найбільша поширеність злоякісних захворювань в Корецькому районі (2135,6 

випадки на 100 тис. осіб), Здолбунівському районі (2086,2 випадки) та м. Рівне 
(2085,5 випадки). 

Значно вищі за середньо обласний показники поширеності туберкульозу в 
Рокитнівському (195,2 випадки на 100 тис. осіб), Дубровицькому (194,6 випадки), 
Рівненському (191,5 випадки), Сарненському (199,2 випадки) районах області. 

Рівненщина нині залишається однією з найбільш постраждалих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи. До зон радіоактивного забруднення віднесено населені 
пункти шести північних районів області - Березнівського, Володимирецького, Дубро-
вицького, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.  

Загальновідомим є те, що малі дози радіації спричиняють порушення розвитку 
та функціонування щитовидної залози, дихальної системи, органів кровотворення 
тощо. Особливо чутливими до дії радіаційного фактору є діти та підлітки. В області 
постійно проводиться оздоровлення постраждалого населення шляхом амбулатор-
ного, стаціонарного та санаторно-курортного лікування. Так, протягом 2012 року 
оздоровлено 229 тис. постраждалих осіб дорослого населення та 122,3 тис. постраж-
далих дітей, з них 4 % дорослого населення та 20,6 % постраждалих дітей 
відправлено на санаторно-курортне лікування. 

Забруднення атмосферного повітря, окрім прямої шкоди здоров’ю людей, 
призводить до уповільнення росту зелених насаджень, зменшення чисельності 
окремих видів рослин та тварин, зниження родючості ґрунтів та якості 
сільськогосподарської продукції. 

Забруднювачі атмосфери негативно впливають на всі фіто- та зооценози. Так, 
деякі хімічні компоненти, проникаючи у тканини рослин, порушують обмін речовин, 
структуру листя та пагонів. Найбільш небезпечними для рослин є сірчистий ангідрид, 
фтор місткі сполуки та смог усіх типів. Забруднення атмосферного повітря 
відпрацьованими газами автомобілів призводить до утворення фотооксидантів 
(фотохімічних окисників), що є джерелами вторинного забруднення повітря.  

Рослини по-різному реагують на забруднення повітря, найбільш вразливими є 
яблуня, береза, груша, сосна, а більш стійкими – вишня, бузок, дуб тощо. Внаслідок 
забруднення повітря та під впливом інших антропогенних факторів тривалість життя 
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дерев у населених пунктах значно менша, ніж у лісі: граничний вік липи, ясеня та 
в’яза в лісі становить 250-400 років, а в місті – всього 40-80 років.  

Зелені насадження здатні мінімізувати вплив багатьох негативних факторів 
(забруднюючих речовин, шуму і вібрації) на людину. Тому, зелені насадження в 
межах населених пунктів вони потребують охорони, і особливо ті території, що 
мають статус природно-заповідного об’єкту – це парки, дендропарки та віковічні 
дерева тощо. 

 
2.6. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря 

 
Підприємствами – основними забруднювачами атмосферного повітря області у 

2012 році були заплановані та виконані наступні заходи щодо зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

На ПАТ „Волинь-цемент” проведені роботи щодо обезпилювання 
холодильників клінкеру обертових печей № 4,5,6. 

На ПАТ „Рівнеазот” проведено ремонт газоходів нітрозних газів у відділенні 
абсорбції, ремонт реактора розкладання нітрозних газів поз. Р-3/1, здійснено заміну 
каталізатора в реакторі селективного очищення хвостових газів та заміну 
кородованих ділянок трубопроводу апарату СІОТ. 
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3. ЗМІНА КЛІМАТУ 
 
3.1. Тенденції зміни клімату 
 

Рівненщина характеризується сприятливим кліматом для життєдіяльності 
людини. Проте особливості місцеположення, розвиток атмосферних процесів 
створюють умови для виникнення стихійних метеорологічних явищ, які приймають 
іноді катастрофічний характер і приносять значні збитки. Дійсно, погодні умови, 
клімат, водні ресурси впливають практично на всі аспекти життя людини. Всесвітній 
самміт із сталого розвитку, що відбувся в Йоганнесбурзі (Південна Африка) в 2002 
році, відмітив, що досягнення трьох складових сталого розвитку – економічного 
розвитку, соціального розвитку та захисту навколишнього природного середовища 
вимагатиме першочергової уваги до таких проблем, як запобігання та пом’якшення 
негативних наслідків природних лих, удосконалення оцінки та управління водними 
ресурсами, адаптація економіки та населення до коливань та змін клімату, розвиток 
моніторингу забруднення природного середовища.  

Щоденно Рівненським обласним центром з гідрометеорології на метеостанціях 
області (Рівне, Дубно, Сарни) збирають та аналізують інформацію стосовно погоди, 
клімату, переробляють її в цінну інформацію, а саме спостереження за 
температурним режимом, опадами, небезпечними та стихійними явищами погоди – 
грозами, градом, шквальним вітром, снігопадами, ожеледдю, туманами та ін. 

Глобальне потепління клімату є на сьогодні незворотнім процесом, який 
спостерігатиметься й у найближчі десятиліття. На Рівненщині протягом останніх 
десятиріч середньодобова температура повітря зросла на 0,8-1,0°С. Загалом, якщо 
говорити про зміну температури, то найбільше підвищення її відбувається в 
холодний період року. Це значить, що суттєво скорочується імовірність дуже 
тривалих і холодних періодів, проте не зменшується імовірність короткочасних 
сильних похолодань. Те саме стосується літнього періоду, коли суттєво зростає 
імовірність підвищення температури до 30°С і більше. Абсолютний мінімум 
температури повітря за майже 70-річний період безперервних спостережень 35 
градусів морозу зафіксований на метеостанціях в Рівному та Дубно у 1987 році, 
абсолютний максимум – 39 градусів тепла на метеостанції Сарни у 2001 році. 
Тенденцією є те, що в останні роки весняне тепло настає із запізненням, а вересень 
стає майже літнім місяцем. 

Для холодного періоду характерні такі атмосферні явища, як різної інтенсив-
ності тумани, морози, снігопади, ожеледні утворення, сильні штормові вітри. Ці 
явища спостерігаються щорічно, ймовірність їх виникнення досить висока (80-95 %). 

В теплий період відмічаються сильна спека, надзвичайна пожежна небезпека, а 
також явища, пов’язані з хмарами вертикального розвитку (інтенсивні дощі, грози, 
град, шквали, смерчі). Ці явища спостерігаються з певною повторюваністю та 
інтенсивністю і носять досить часто локальний характер. 

Загалом 2012 рік видався на 1°С теплішим норми – середня температура 
повітря за 2012 рік становила 8°С тепла. Найхолоднішим місяцем був лютий, із 
середньою температурою 10-11°С морозу (відповідно 3 лютого авіаметеостанції 
Рівне відмітила абсолютний мінімум – 32,6°С морозу), найтеплішим був липень, з 
середньою температурою 22°С тепла (відповідно 8 липня на авіаметеостанції Рівне 
було зафіксовано абсолютний максимум року – 35,3°С тепла). Рік, як і його 
попередник, характерний позитивною аномалією температури з середньомісячними 
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температурами на 1-3°С вищими норми (в липні – на 4°С вище норми). Винятком 
стали лютий та грудень, коли середня температура була нижчою норми на 6-7°С та 3-
4°С відповідно. 

Опадів за рік випало 699-778 мм (116-124 % норми). Максимальну кількість 
опадів зафіксовано в серпні: за даними метеостанції Сарни випало 160 мм (254 % 
місячної норми). Також вологими на більшій частині території виявилися квітень, 
коли випало 57-59 мм опадів (132-140 % норми), червень – 105-148 мм (133-158 %), 
жовтень – 62-68 мм (163-179 %) та грудень – 61-62 мм (144-166 % норми). Мінімум 
опадів зафіксовано в листопаді на авіаметеостанції Рівне – 23 мм (65 % норми). 
Відносно сухим був листопад і на решті території – 24-29 мм (64-68 % норми). 

Для виробничої діяльності господарства області 2012 рік загалом був задо-
вільним. Впродовж року на території області спостерігалося 3 випадки стихійного 
гідрометеорологічного явища (СГЯ) та 3 випадки різкої зміни погоди (РЗП), а саме:  

– завдяки впливу баричного гребеня 8 липня в тропічній повітряній масі 
спостерігалася спекотна та суха погода – зафіксовано температуру повітря +35,3ºС, 
що класифікується як сильна спека – СГЯ; 

– активні атмосферні процеси 12-15 серпня, спричинені переміщенням через 
територію області Чорноморського циклону, зумовили стихійне гідрометеорологічне 
явище (СГЯ), що класифікується як тривалі дощі – на авіаметеостанції Рівне випало 
102 мм опадів за 59 годин, на метеостанції Дубно – 103 мм за 60 годин; 

– в ніч з 26 на 27 серпня Рівненщиною пройшов активний холодний 
атмосферний фронт з хвилями, який призвів до різкої зміни погодних умов (РЗП) – 
після сухої та спекотної погоди пройшли сильні дощі, відмічалися грози та 
посилення вітру до 15-22 м/с, денна температура повітря знизилася за добу на 8-10ºС; 

– активні атмосферні процеси 20-21 вересня спричинили різку зміну погодних 
умов (РЗП): при переміщенні активних холодних фронтів, коли після сухої та теплої 
погоди пройшли помірні та сильні дощі, в ніч з 19 на 20 вересня відмічалися грози – 
денна температура за добу 20 вересня знизилася на 13-16ºС; 

– 12-13 жовтня холодний антициклон на додатному фоні зумовив зниження 
температури на поверхні ґрунту та в повітрі до заморозків 0..-2ºС, що класифікується 
як стихійне гідрометеорологічне явище (СГЯ); 

– 2-3 грудня відбулася різка зміна погоди (РЗП) - циклон з Балкан приніс 
похолодання – встановився зимовий режим погоди: випадав сніг, утворився сніговий 
покрив, на дорогах ожеледиця, температура повітря знизилась до показників, нижчих 
від норми. 

 
3.2. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових 
газів та адаптації до зміни клімату 

 
В області розроблений та діє регіональний план заходів з пом’якшення 

наслідків зміни клімату. Відповідно до регіонального плану здійснюється: 
- на КТП РМР „Комуненергія” (м. Рівне) щорічний ремонт та заміна теплових 

мереж підприємства з використанням попередньо ізольованих труб у 
пінополіуретановій обгортці, що дає змогу зменшити викиди парникових газів за 
рахунок щорічної економії газу; 

- на КАТП-1728 (м. Рівне) проводиться ущільнення твердих побутових відходів 
за допомогою автотранспортної техніки та засипання заскладованої території ґрунтом, 
як результат – зменшення викидів парникових газів, що утворюються в результаті 
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біохімічного розкладання побутових відходів та їх згоряння на сміттєзвалювальному 
полігоні в с. Бармаки Рівненського району; розглядається можливість впровадження 
високоефективної технології безпечного збереження твердих побутових відходів, яка 
ґрунтується на застосуванні комплексу інженерних заходів (дренажні траншеї-
поглиначі) у поєднанні з використанням місцевих природних матеріалів-сорбентів 
(цеолітових туфів) для зменшення техногенного навантаження на довкілля, 
спрямованих на локалізацію та подальшу нейтралізацію шкідливих речовин і сполук з 
одночасною можливістю захисту ґрунту, підгрунтових вод та дезодорації приземного 
шару повітря у зоні розташування звалищ твердих побутових відходів. 

За сприяння Державного агентства екологічних інвестицій України та Регіональ-
ного Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі 10-11 жовтня 
2012 р. у м. Рівне відбувся міжрегіональний семінар „Сприяння розробленню ефектив-
ного національного та регіональних планів дій з адаптації до зміни клімату” для 
Вінницької, Волинської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. У за-
ході взяли участь як керівники центральних, обласних, органів влади, так і представ-
ники наукових установ, громадських організацій та засобів масової інформації. 

Основними питаннями, що розглядались на семінарі були: 
- інформування представників місцевих органів влади, науковців та зацікавлених 
громадських організацій про глобальні, національні та місцеві виклики у 
результаті зміни клімату 

- презентація найкращих міжнародних і національних практик та досвіду  
- проведення аналізу та виявлення проблем і викликів у відповідних регіонах 
України в частині адаптації до змін клімату  

- розроблення пропозицій до Національного плану з адаптації до зміни клімату з 
урахуванням регіональних особливостей  
За результатами семінару напрацюванні пропозицій до регіональних та 

національного плану дій з адаптації до зміни клімату.  
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4. ВОДНІ РЕСУРСИ 
 

4.1. Водні ресурси та їх використання 
 

4.1.1. Загальна характеристика 
 

Рівненщина, як і більшість областей західного і північного регіону України, 
багата на поверхневі води. Територією області протікає 171 річка довжиною понад 10 
км, знаходиться 130 озер, 12 водосховищ, 1543 ставки.  

Загальна характеристика водних об’єктів області наведена у табл. 4.1. 
 

Таблиця 4.1. Загальна характеристика водних об’єктів області 
Назва водного об’єкту Кількість Примітка 
Річки (довжиною понад 10 км), 
всього 

171 загальна довжина річок в межах області 4459 км 

в т.ч. великі 1 р. Прип’ять 
         середні 6 р. Стир, р. Іква, р. Горинь, р. Случ, р. Ствига, р. Льва 
         малі 164  
Озера 130 загальна площа – 33,28 км2, сумарний об’єм води майже 108 млн. м3 
в т. ч. найбільші озера  3 Нобель (4,99 км2), Біле (4,53 км2), Острівське (1,12 км2) 
Водосховища 12 загальна площа – 3038,4 га, сумарний об’єм води – 52,432 млн. м3 
в т. ч. найбільші водосховища 2 Хрінницьке на р. Стир (Демидівський район)  

Млинівське на р. Іква (Млинівський район) 
Ставки 1543 Загальна площа 8601 га, акумулюють 92,136 млн. м3 води 

 

Річки області належать до басейну Прип’яті і живляться в основному за 
рахунок талих, снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та атмосферних опадів. 

Більшість річок області бере початок за її межами. Лише малі річки довжиною 
до 35-50 км повністю „вкладаються” у територію Рівненщини. Основний напрямок 
течії рік з півдня на північ зумовлений загальним зниженням у цьому напрямку 
висотних відміток поверхні. 

У будові річкової сітки відбилися відмінності рельєфу двох фізико-
географічних зон, в яких розташована область. У межах Полісся річки мають 
невеликі нахили (0,3-0,6 м/км), широкі, з заболоченими заплавами, долини, в яких є 
багато стариць та озер. У південній частині області, в межах Волинської височини, 
характер рік різко змінюється. Внаслідок значного зниження (від 1,0-1,5 м/км до 3-5 
м/км) швидкість течії річок збільшується до 0,5-1 м/с. Долини рік вузькі та глибокі, 
ширина заплав невелика. Глибина урізу долин у межах Полісся становить 5-20 м, а на 
півдні області збільшується до 30-50 м і навіть до 100 м. Густота річкової сітки також 
нерівномірна. Вона більша в лісостеповій зоні області і дещо менша на Поліссі. 
Характеристика річок області наведена в табл. 4.2. 
 

Таблиця 4.2. Характеристика річок області 
Кількість трубопроводів, що 
проходять через річку, од. 

Назва 
Протяжність 
територією 
області, км 

Кількість 
населених 
пунктів 
вздовж 
берегової 
смуги, од. 

Кількість 
гребель 

(водосховищ), 
од. газо - нафто - аміако - про-

дукто - 

Кількість на-
пірних каналі-
заційних колек-
торів, що пере-
тинають вод-
ний об’єкт, од. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Великі річки 

Прип’ять 20 4 0 0 0 0 0 0 
Усього 20 4 0 0 0 0 0 0 

Середні річки 
Стир 208 47 2 1 0 0 0 0 
Горинь 386 94 3 3 1 0 1 6 
Случ 158 41 3 0 0 0 0 0 
Іква 93 26 1 2 2 0 1 2 
Ствига 60 7 0 0 0 0 0 0 
Льва 111 13 1 0 0 0 0 0 
Усього 1016 228 10 6 3 0 2 8 
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Продовження таблиці 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Малі річки 
Стохід 26 4 0 0 0 0 0 0 
Простир 5 1 0 0 0 0 0 0 
Жабичі 22 15 0 1 0 0 0 0 
Слонівка 27 13 0 1 2 0 1 0 
Вілія 30 7 0 1 0 0 0 1 
Устя 68 19 1 0 2 0 1 6 
Стубелка 86 31 1 2 0 0 0 0 
Путилівка 27 2 0 0 0 0 0 0 
Замчисько 40 8 0 1 0 0 0 0 
Корчик 42 11 0 0 0 0 0 0 
Бунів 27 5 0 0 0 0 0 0 
Усього 400 116 2 6 4 0 2 7 
Разом 1436 348 12 12 7 0 4 15 

 
Найбільші серед озер Рівненщини – Нобель (4,99 км2) та Біле (4,53 км2). Озеро 

Біле має максимальну глибину 26,8 м. Нобель розташоване в заплаві Прип’яті, його 
максимальна глибина 11,3 м. Є також значна кількість озер у заплавах річок Горині, 
Стиру, Веселухи. 

 
4.1.2. Водозабезпеченість територій області  

 
Рівненська області рівномірно забезпечена поверхневими водами (водними 

об’єктами). Характеристика поверхневого стоку області наведена в табл. 4.3. 
 

Таблиця 4.3. Характеристика поверхневого стоку області  
Середньо багаторічний стік, 

км3/рік 
Стік багатоводного року, 

км3/рік Стік маловодного року, км3/рік Водозабезпеченість стоком на 
одну людину, тис. м3 

місцевий сумарний місцевий сумарний місцевий сумарний місцевий сумарний 
2,33 6,4 69,17 190,0 0,26 0,63 1,96 5,38 

 

За гідрогеологічним районуванням територія області знаходиться переважно в 
межах Волино-Подільського артезіанського басейну і частково (на крайньому сході 
Рівненської області) – Українського басейну тріщинних вод приуроченого до 
Українського кристалічного щита. 

Загальні прогнозні ресурси підземних вод в області складають близько 
1314,913 млн. м3/рік, затверджені запаси 195,798 млн. м3/рік, затверджені від 
прогнозних − 14,9 %.  

В межах Волино-Подільського артезіанського басейну гідрогеологічні умови 
відмічаються великою різноманітністю. Не всі водоносні комплекси Волино-
Подільського артезіанського басейну використовуються для водопостачання в 
зв’язку з низькими гідрогеологічними характеристиками та якістю води, або 
великими матеріальними затратами для їх освоєння.  

 
4.1.3. Водокористування та водовідведення 

 
За узагальненими даними державної статистичної звітності за формою 2-ТП 

(водгосп) у 2012 році водокористувачами області забрано з природних водних 
об’єктів 207,1 млн. м3 прісної води, в тому числі 162,78 млн. м3 з поверхневих джерел 
і 44,32 млн. м3 з підземних водоносних горизонтів. Основні показники використання і 
відведення води наведені в табл. 4.4 та на рис. 4.1-4.2. 
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Таблиця 4.4.Основні показники використання і відведення води, млн. м3  
Показники 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Забрано води з природних водних об’єктів - всього 144,4 197,5 209,7 184,4 191,2 202,0 207,1 
у тому числі для використання 124,5 166,9 174,1 151,0 191,2 202,0 207,1 
Спожито свіжої води,  
з неї на: 

124,5 166,9 174,1 151,0 159,0 167,3 171,9 

виробничі потреби 66,6 90,6 93,66 76,0 87,41 89,90 89,54 
побутово-питні потреби 40,2 26,4 25,67 24,5 23,84 24,0 23,93 
Зрошення - - - - - - - 
сільськогосподарські потреби 5,7 2,5 1,94 1,9 1,739 1,6 1,6 
ставково-рибне господарство 3,388 82,82 74,13 65,92 64,94 70,46 77,99 
Втрати води при транспортуванні 6,411 7,610 7,257 5,95 5,073 5,09 5,18 
Загальне водовідведення з нього 98,49 122,9 127,9 114,1 111,6 114,1 113,9 
у поверхневі водні об’єкти  
у тому числі: 

95,6 121,4 126,7 113,0 110,4 112,9 112,6 

забруднених зворотних вод 17,97 14,6 28,4 23,6 9,88 19,8 8,34 
з них без очищення 0,66 2,1 13,96 2,1 0,796 1,1 0,013 
нормативно очищених 47,88 38,4 38,8 27,3 38,98 25,9 31,29 
нормативно чистих без очистки 29,75 68,4 59,6 62,1 61,52 67,2 72,93 
Обсяг оборотної та послідовно використаної води 3160 6136 6093 3355 3813 4011 4478 
Потужність очисних споруд 133,0 112,2 122,0 121,3 122,3 126,9 121,9 
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Рис. 4.1. Динаміка забору води з поверхневих та підземних 

водних джерел, млн. м3. 
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Рис. 4.2.  Динаміка використання води за основними галузями економіки, млн. м3. 

 
Забір води за галузями економіки в області у 2012 р. склав:  

- промисловість – 77,8 млн. м3 
- сільське господарство – 100,8 млн. м3 
- житлово-комунальне господарство – 26,4 млн. м3 
- інші галузі – 2,1 млн. м3 
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Забір, використання та відведення води у 2012 році у басейнах основних річок 
наведено в табл. 4.5. 

 
Таблиця 4.5.Забір, використання та відведення води у басейнах основних річок, млн.м3 

Водовідведення у поверхневі водні об’єкти Назва водного об’єкту 
(басейн річки) 

Забрано води із 
природних водних 
об’єктів - всього 

Використано води всього з них забруднених 
зворотних вод 

р. Ствига 11,66 5,093 7,263 0,434 
р. Льва 10,42 3,993 6,713 0,434 
р. Горинь 88,8 71,12 62,64 2,587 
р. Случ 16,98 11,6 11,12 1,53 
р. Стир 106,7 95,72 42,65 5,315 
р. Іква 20,63 17,38 11,2 0,119 

 
Забір та використання води за 2008-2012 рр. наведено в табл. 4.6. 
 

Таблиця 4.6. Забір і використання води, млн. мз на рік 
Забрано води Використано води 

Рік 
Найменування 
річкового 
басейну 

З поверх-
невих 
джерел 

З підзем-
них 

джерел 
Разом Промис-

ловість 

Сільське 
госпо-
дарство 

Кому-
нальне 
госпо-
дарство 

Зрошен-
ня 

Рибо-
розве-
дення 

Інші 
галузі 

2008 р. Прип’ять          
Разом в області 158,5 51,2 209,7 71,69 1,97 23,15 - 74,13 3,16 
2009 р. Прип’ять          
Разом в області 137,2 47,2 184,4 76,08 1,92 24,45 - 48,47 2,01 
2010 р. Прип’ять          
Разом в області 145,7 45,5 191,2 68,08 1,72 22,68 - 65,28 1,2 
2011 р. Прип’ять          
Разом в області 156,6 45,4 202,0 70,8 1,6 21,7 - 70,6 2,5 
2012 р. Прип’ять          
Разом в області 162,78 44,32 207,1 67,8 1,6 21,83 - 77,99 2,5 

 
Розподіл використання та відведення води в розрізі районів області наведено в 

табл. 4.7. 
 
Таблиця 4.7. Використання та відведення води в розрізі адміністративно-
територіальних одиниць області 

з неї на: Відведено зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти 

Район Використано 
води побутово-

питні 
потреби 

виробничі 
потреби всього у т.ч. 

забруднених 
з них без 
очищення 

Березнівський  3,549 0,435 0,485 2,970 0,225  
Володимирецький  1,333 0,216 0,018 2,836 0,027  
Гощанський  5,647 1,104 1,013 3,505 - - 
Демидівський  2,972 0,105 0,025 2,805 0,034 - 
Дубенський  15,770 0,183 5,142 10,42 0,113 - 
Дубровицький 4,901 0,222 0,006 4,678 0,024 - 
Зарічненський 11,140 0,109 5,522 5,543 - - 
Здолбунівський 7,557 0,993 3,321 3,136 0,075 - 
Корецький 5,007 0,048 1,283 3,703 0,029 0,007 
Костопільський 4,846 0,856 1,206 4,169 0,473 - 
Млинівський 5,796 0,228 1,296 4,311 - - 
Острозький 4,821 0,081 1,204 3,490 0,008 - 
Рівненський 8,655 1,601 2,195 6,723 0,311 - 
Рокитнівський 1,338 0,082 0,602 2,849 0,116 - 
Сарненський 2,767 0,725 0,449 6,194 1,593 - 
Радивилівський 5,017 0,258 1,719 2,980 0,091 - 
м. Рівне 19,780 11,880 7,860 22,770 - - 
м. Дубно 2,092 0,940 1,110 1,237 0,006 0,006 
м. Кузнецовськ 58,570 3,507 55,070 18,070 5,044 - 
м. Острог 0,375 0,360 0,014 0,167 0,167 - 
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4.2. Забруднення поверхневих вод 
 
4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод 
 

В 2012 р. у поверхневі водні об’єкти області скинуто 112,6 млн. м3 зворотних 
вод. Динаміку скидів зворотних вод за останні п’ять років наведено в табл. 4.8. 
 
Таблиця 4.8.Скиди зворотних вод, млн. м3 на рік 

Скинуто зворотних вод 
Рік Категорія 

очищення 
Найменування річкового 

басейну У поверхневі водні 
об’єкти 

У підземні 
горизонти Разом 

О 38,8 - 38,8 
НО 13,9 - 13,9 
НДО 14,5 - 14,5 

2008 

НЧБО 

басейн 
р. Прип'ять 

59,6 - 59,6 
Разом в області 126,8 - 126,8 

О 27,3 - 27,3 
НО 2,1 - 2,1 
НДО 21,5 - 21,5 

2009 

НЧБО 

басейн 
р. Прип'ять 

62,1 - 62,1 
Разом в області 113,0 - 113,0 

О 39,0 - 39,0 
НО 0,8 - 0,8 
НДО 9,1 - 9,1 

2010 

НЧБО 

басейн 
р. Прип'ять 

61,5 - 61,5 
Разом в області 110,4 - 110,4 

О 25,9 - 25,9 
НО 1,1 - 1,1 
НДО  18,7 - 18,7 

2011 

НЧБО 

Басейн 
р. Прип’ять  

67,2 - 67,2 
Разом в області 112,9 - 112,9 

О 31,29 - 31,29 
НО 0,013 - 0,013 
НДО 8,32 - 8,32 

2012 

НЧБО 

басейн 
р. Прип'ять 

72,93 - 72,93 
Разом в області 112,6 - 112,6 

недостатньо 
очищених (НДО)

7%
неочищених 

(НО)
0%

нормативно 
очищених (О)

28%

нормативно 
чистих без 

очистки (НЧБО)
65%

нормативно очищених
(О)
нормативно чистих без
очистки (НЧБО)
недостатньо очищених
(НДО)
неочищених (НО)

 
Рис 4.3. Розподіл скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти в 2012 р., % 

 

У складі зворотніх вод нормативно очищених – 31,29 млн. м3, неочищених – 
0,013 млн. м3, недостатньо очищених – 8,32 млн. м3, нормативно чистих без очистки 
– 72,93 млн. м3. 

Нормативно очищені зворотні води проходили очистку на очисних спорудах 
біологічної та механічної очистки.  

В табл. 4.9 наведені типи очищення зворотних вод за 2008-2012 рр.  
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Таблиця.4.9. Типи очищення зворотних вод, млн. м3 на рік 
нормативно очищених Потужність очисних 

споруд 

Рік Водний об’єкт Скинуто 
разом 

Разом 
Біологічна 
очистка 

Фізико-
хімічна 
очистка 

Механічна 
очистка Разом 

В т.ч. перед 
скиданням до 

водного 
об’єкта 

2008 р. Прип’ять        
Разом в області 126,8 38,77 28,03 0,026 10,72 122,0 121,7 
2009 р. Прип’ять        
Разом в області 113,0 27,30 14,50 0,04 12,76 121,3 121,3 
2010 р. Прип’ять        
Разом в області 110,4 39,0 25,5 0,002 13,46 122,3 122,3 
2011 р. Прип’ять        
Разом в області 112,9 25,9 15,43 0,016 10,42 126,9 126,9 
2012 р. Прип’ять        
Разом в області 112,6 31,3 23,39 - 7,902 121,9 121,9 

 

У складі зворотніх вод у поверхневі водойми області в 2012 році скинуто 
16,971 тис. т забруднюючих речовин, що наведені у табл.4.10. 
 

Таблиця.4.10. Скиди забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, т/рік 
Забруднюючі речовини тонн/рік 

БСКповне 389 
нафтопродукти 1,2 
завислі речовини 386 
сульфати 2178 
хлориди 2574 
азот амонійний 74 
нітрати 1484 
СПАР 2,66 
залізо 9,46 
мідь 0,28 
цинк 0,004 
нітрити 22 
фтор 3,52 
формальдегід 0,05 
фосфати 163,5 

 
4.2.2. Основні забруднювачі водних об’єктів (за галузями економіки) 
 

Використання та відведення води підприємствами за галузями економіки 
наведено у табл. 4.11. 

 

Таблиця 4.11. Використання та відведення води підприємствами за галузями 
економіки, млн. м3 

з неї на Відведено зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти 

Галузь економіки Використано 
води побутово-

питні 
потреби 

виробничі 
потреби всього у т.ч. 

забруднених 
з них без 
очищення 

Електроенергетика 55,75 0,612 55,14 12,96 - - 
Вугільна промисловість - - - - - - 
Металургійна промисловість - - - - - - 
Хімічна та нафтохімічна промисловість 6,909 0,745 6,164 15,77 - - 
Машинобудування 0,155 0,131 0,024 0,018 0,018 - 
Нафтогазова промисловість - - - - - - 
Житлово-комунальне господарство 21,83 19,93 1,776 16,75 6,431 - 
Сільське господарство 79,78 0,234 21,44 56,82 - - 
Харчова промисловість 1,952 0,110 1,842 0,088 0,087 0,006 
Транспорт 0,995 0,725 0,039 0,243 - - 
Промисловість будівельних матеріалів 2,047 0,165 1,883 8,816 1,436 - 
Інші галузі 2,482 1,278 1,232 1,135 0,364 0,007 
Всього 171,9 23,93 89,54 112,60 8,336 0,013 

 
У 2012 році забруднені зворотні води скидали наступні підприємства, наведені 

у табл.4.12: 
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Таблиця 4.12. Скиди забруднених зворотних вод підприємствами (в розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць), тис. м3 

Адміністративно-територіальні одиниці, підприємства Об’єм скидів забруднених вод, тис.м3 
Березнівський район  
- ДП „Зірненський спиртовий завод” 81,088 
- ТзОВ „Моквинська паперова фабрика” 144,0 
Володимирецький район та м. Кузнецовськ  
- Полицька виправна колонія №76 26,5 
- Кузнецовське міське комунальне підприємство 4950,2 
Демидівський район  
- Демидівське ВУЖКГ 31,8 
- СВК „Агро-Сервіс” 2,0 
Дубенський район та м. Дубно  
- Мирогощанський аграрний коледж 51,8 
- ДКП „Комунальник” 61,6 
- ТзОВ СП „Нива” 5,826 
Дубровицький район  
- Дубровицька ЦРЛ 21,0 
Здолбунівський район  
- ПАТ „Волинь-цемент” 75,1 
Костопільський район  
- КП „Костопільводоканал” 470,8 
- ВПФ „Каменяр-Древ” 2,6 
Млинівський район  
- ЖКП „Млинівське” 73,0 
Острозький район та м. Острог  
- Острозьке КП „Водоканал” 166,84 
- ПЗ ОДСОК „Корчагінець” 7,7 
Радивилівський район  
- КП „Комунальник” 91,3 
Корецький район  
- КЗ „Корецька обласна лікарня відновного лікування” 7,4 
- КП „Корецьжитловодоканал” 21,51 
Рівненський район та м. Рівне  
- ВАТ „Любомирський вапняно-силікатний завод” 96,9 
- Городищенська виправна колонія №96 43,2 
- ДП „Клеванькомунсервіс” 36,7 
- Оржівське ВУЖКГ 95,9 
- ДСОК „Електронік” 17,7 
- ТзОВ „Обарівінвест” 6,4 
- ОП санаторій „Червона калина” 13,9 
Рокитнівський район  
- КП „Рокитневодоканал” 18,6 
- ПП „АКВАСЕРВІС-Томашгород” 5,0 
- ІП „Томашгородський каменедробильний завод” 92,35 
Сарненський район  
- ДП „УПП УЗ” ВСП Клесівське кар’єроуправління” 317,65 
- КП „Екосервіс”  386,7 
- ТОВ „Вирівський кар’єр” 851,56 
- ПАТ „Сарненський ЗМТК”  15,73 
- Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка 21,5 

 
Основні забруднювачі водних об’єктів в 2010-2012 рр. в басейнах основних 

річок області наведені в табл. 4.13. 
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Таблиця.4.13.Основні забруднювачі водних об’єктів  
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Назва водокористу-
вача-забруднювача 

об
’є
м 
ск
ид
ан

-
ня

 зв
ор
от

ни
х 

во
д 
мл
н.

 м
³ 

обсяг забруднюючих 
речовин, т 

об
’є
м 
ск
ид
ан

-
ня

 зв
ор
от

ни
х 

во
д 
мл
н.

 м
³ 

обсяг забруднюючих 
речовин, т 

об
’є
м 
ск
ид
ан

-
ня

 зв
ор
от

ни
х 

во
д 
мл
н.

 м
³ 

обсяг забруднюючих 
речовин, т 

1 2 3 4 5 6 7 
р. Стир 

Кузнецовське міське 
комунальне 
підприємство 
м. Кузнецовськ 

4778,3 БСКповн. – 74,99 
Завислі речовини-59,25 
Сульфати – 191,61 
Хлориди – 431,96 
Азот амонійний-40,62 
Залізо – 2,102 
Фосфати – 40,137 
Нітрати – 24,89 

5132,9 БСКповн.  – 78,3 
Завислі речовини-56,41 
Сульфати  – 214,56 
Хлориди   – 455,8 
Азот амонійний- 43,58 
Залізо  – 2,104 
Фосфати  – 41,166 
Нітрати   – 45,84 

4950,2 БСКповн.  – 73,1 
Завислі речовини -52,5 
Сульфати  – 209,4 
Хлориди   – 452,9 
Азот амонійний  –39,1 
Залізо  – 1,881 
Фосфати  – 40,789 
Нітрати   – 45,9 

ВКП „Зарічне” 
смт Зарічне 

31,9 БСКповн. – 1,7 
Завислі речовини - 0,9 
Сульфати  – 1,0 
Хлориди  – 1,4 
Азот амонійний- 0,2 
Фосфати - 0,0714 

30,5 БСКповн. – 5,8 
Завислі речовини - 1,4 
Сульфати  – 4,0 
Хлориди   – 2,9 
Азот амонійний – 0,7 
Фосфати   – 0,4941 
Залізо    - 0,0183 

- - 

ДП „Регіон-Інвест” 
смт Володимирець 

- - 218,3 БСКповн.  – 0,8 
Завислі речовини - 1,0 
Сульфати  – 9,7 
Залізо  – 0,0264 
Фосфати  – 0,0078 

- - 

СВК „Агро-Сервіс” 
смт Демидівка 

5,8 БСКповн. – 0,4 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,3 
Хлориди  – 0,2 
Азот амонійний -0,1 
Фосфати – 0,0478 

4,0 БСКповн.   – 0,1 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,2 
Хлориди   – 0,3 
Азот амонійний – 0,1 
Фосфати   – 0,0298 

2,0 БСКповн.   – 0,1 
Фосфати   – 0,0196 

Демидівське ВУЖКГ 28,8 БСКповн. – 4,1 
Завислі речовини - 1,2 
Сульфати – 3,9 
Хлориди  – 2,6 
Азот амонійний–0,7 
Фосфати  – 0,182 

28,8 БСКповн.  – 2,4 
Завислі речовини - 1,1 
Сульфати  – 2,4 
Хлориди   – 3,3 
Азот амонійний - 0,8 
Фосфати  – 0,373 
Залізо   - 0,0116 

31,8 БСКповн.  – 0,6 
Завислі речовини – 0,4 
Сульфати  – 1,1 
Хлориди   – 2,3 
Азот амонійний   – 0,2 
Фосфати  – 0,1075 

РОК „Біле Озеро” 
Володимирецький 
район 

4778,3 БСКповн. – 74,99 
Завислі речовини – 59,25 
Сульфати – 191,61 
Хлориди – 431,96 
Азот амонійний 40,62 
Залізо – 2,102 
Фосфати – 40,137 
Нітрати – 24,89 

5132,9 БСКповн.  – 78,3 
Завислі речовини 56,41 
Сульфати  – 214,56 
Хлориди   – 455,8 
Азот амонійний  –43,58 
Залізо  – 2,104 
Фосфати  – 41,166 
Нітрати   – 45,84 

- - 

р. Іква 
КП „Дубноводо-
канал” 

1181,9 БСКповн. – 23,7 
Завислі речовини - 17,7 
Сульфати – 49,6 
Хлориди – 173,7 
Азот амонійний-3,5 
Фосфати  – 3,546 

- - - - 

ЖКП „Млинівське” 86,6 БСКповн. – 1,9 
Завислі речовини – 1,4 
Сульфати – 4,5 
Хлориди  – 6,9 
Азот амонійний -0,4 
Фосфати  – 0,5369 

83,2 БСКповн. – 4,5 
Завислі речовини - 1,9 
Сульфати -  6,3 
Хлориди – 7,5 
Азот амонійний – 1,1 
Фосфати -0,9318 
Залізо - 0,0141 

73,0 БСКповн.  – 0,6 
Сульфати   – 3,6 
Хлориди    – 4,1 
Азот амонійний   – 0,4 
Фосфати – 0,2883 

Мирогощанський 
аграрний коледж 
Дубенський район 

66,7 БСКповн. – 1,4 
Завислі речовини - 1,1 
Хлориди – 4,9 
Сульфати - 5,3 
Азот амонійний  - 0,3 
Фосфати – 0,3498 

54,3 БСКповн.  – 1,1 
Завислі речовини - 1,0 
Хлориди   – 3,9 
Сульфати  - 5,0 
Азот амонійний - 0,3 
Фосфати   – 0,2953 
Залізо  - 0,006 

51,8 БСКповн.  – 1,1 
Завислі речовини – 0,9 
Сульфати   – 4,7 
Хлориди    – 3,7 
Азот амонійний   – 0,3 
Залізо  – 0,006 
Фосфати – 0,2818 
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Продовження таблиці 4.13 
1 2 3 4 5 6 7 

ДКП „Комунальник” 
смт Смига 
Дубенський район 

56,0 БСКповн. – 1,2 
Завислі речовини - 0,8 
Хлориди  – 2,8 
Залізо – 0,0084 
Фосфати  - 0,1546 
Сульфати  - 2,4 
Азот амонійний - 0,3 

61,1 БСКповн.  – 1,1 
Завислі речовини - 0,6 
Хлориди   – 2,2 
Залізо    – 0,0116 
Фосфати  - 0,0571 
Сульфати  - 3,4 
Азот амонійний - 0,1 

61,6 БСКповн.  – 2,1 
Завислі речовини – 1,1 
Сульфати   – 2,6 
Хлориди    – 2,4 
Азот амонійний   – 0,4 
Залізо  – 0,0209 
Фосфати – 0,1521 

ТзОВ СП „Нива” 
м. Дубно 

15,973 БСКповн.  – 0,4 
Завислі речовин   - 0,1 
Сульфати  – 0,2 
Азот амонійний -0,1 
Фосфати  – 0,00145 

6,471 БСКповн.  – 0,4 
Завислі речовин - 0,2 
Сульфати – 0,4 
Залізо   - 0,0008 
Фосфати  – 0,0102 

5,826 БСКповн.  – 0,3 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати   – 0,2 
Залізо  0,0006 
Фосфати – 0,0008 

р. Горинь 
Оржівське ВУЖКГ 
Рівненський район 

104,7 БСКповн. – 1,9 
Завислі речовини –1,2 
Сульфати – 5,9 
Хлориди  – 8,0 
Азот амонійний  – 0,4 
Фосфати – 0,209 
Залізо - 0,0503 

88,5 БСКповн. – 3,4 
Завислі речовини – 1,0 
Сульфати  – 5,7 
Хлориди   – 7,2 
Азот амонійний   – 0,3 
Фосфати  – 0,2761 
Залізо   - 0,0062 

95,9 БСКповн. – 0,9 
Завислі речовини – 1,3 
Сульфати  – 2,7 
Хлориди   – 2,8 
Азот амонійний   – 0,4 
Фосфати  – 0,1601 
Залізо   - 0,0316 

ПАТ „Любомирський 
вапняно-силікатний 
завод” 

54,4 БСКповн. – 0,7 
Завислі речовини – 0,4 
Сульфати – 2,0 
Хлориди  – 4,5 
Азот амонійний  – 0,1 
Фосфати   – 0,0659 

49,3 БСКповн.   – 0,8 
Завислі речовини – 0,3 
Сульфати  – 2,8 
Хлориди  – 3,7 
Азот амонійний   – 0,1 
Фосфати  – 0,075 
Залізо    - 0,0073 

96,9 БСКповн.  – 0,4 
Завислі речовини – 0,3 
Сульфати – 2,3 
Хлориди  – 3,2 
Фосфати  – 0,0117 
Залізо    - 0,0028 

КП ДСОК 
„Електронік” 
Рівненський район 

17,2 БСКповн. – 0,3 
Завислі речовини – 0,5 
Сульфати – 0,8 
Хлориди – 1,0 
Фосфати – 0,04979 

16,1 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати – 0,6 
Хлориди  – 10,5 
Фосфати  – 0,0588 
Залізо    - 0,0031 

17,7 БСКповн.  – 0,3 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати – 0,8 
Хлориди  – 0,5 
Фосфати  – 0,0459 
Залізо    - 0,0,0036 
Азот амонійний – 0,1 

ОП санаторій 
„Червона калина” 
Рівненський район 

26,6 БСКповн. – 0,4 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати – 1,3 
Хлориди – 5,8 
Азот амонійний  – 0,1 
Фосфати  – 0,0769 

17,8 БСКповн.  – 0,2 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати  – 1,2 
Хлориди  – 3,3 
Фосфати  – 0,0262 

13,9 БСКповн.  – 0,2 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати – 0,9 
Хлориди  – 2,9 
Фосфати  – 0,0349 

ПАТ „Рівнеазот” 362,1 Сульфати –  180,3 
Хлориди  – 6,6 
Азот амонійний   – 0,8 
Залізо – 6,590 
Фосфати  – 465,443 
Фтор – 11,877 

- - - - 

ОВКП ВКГ „Рівне-
облводоканал” 
Гощанська дільниця 

- - 93,7 БСКповн. – 1,0 
Завислі речовини - 1,0 
Сульфати  – 4,2 
Хлориди  – 10,4 
Азот амонійний - 0,1 
Фосфати  – 0,5697 
Залізо      - 0,0178 

- - 

Острозьке  
КП „Водоканал” 

166,1 БСКповн. – 15,5 
Завислі речовини - 4,5 
Сульфати  – 9,4 
Хлориди  – 15,5 
Азот амонійний-3,1 
Залізо – 0,0714 
Фосфати – 1,415 

159,5 БСКповн.  – 4,5 
Завислі речовини - 2,8 
Сульфати   – 10,1 
Хлориди    – 15,5 
Азот амонійний – 0,6 
Залізо  – 0,0474 
Фосфати – 0,6348 

166,84 БСКповн.  – 4,9 
Завислі речовини – 3,1 
Сульфати   – 10,8 
Хлориди    – 18,2 
Азот амонійний   – 0,1 
Залізо  – 0,046 
Фосфати – 1,413 

ПЗ ОДСОК 
„Корчагінець” 
с. Межиричі 
Острозький район 

- - - - 7,7 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати  – 0,2 
Хлориди – 0,3 
Фосфати – 0,0041 

Городищенська ВК 
№96, с. Городище 
Рівненський район 

64,8 БСКповн.  – 1,8 
Завислі речовини - 0,7 
Сульфати – 1,2 
Хлориди – 4,8 
Фосфати - 0,532 

46,2 БСКповн.  – 2,7 
Завислі речовини - 1,2 
Сульфати  – 2,5 
Хлориди  – 2,8 
Фосфати   – 0,377 
Залізо  - 0,014 

43,2 БСКповн.  – 1,9 
Завислі речовини – 0,8 
Сульфати   – 4,4 
Хлориди    – 1,4 
Залізо  – 0,008 
Фосфати – 0,175 

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

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


 37 

Продовження таблиці 4.13 
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КП Санаторій 
„Горинь”  
смт Степань 
Сарненський район 

17,9 БСКповн.  – 0,6 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати – 0,5 
Хлориди  – 1,7 
Азот амонійний- 0,3 
Фосфати – 0,344 

18,0 БСКповн. – 1,0 
Завислі речовини - 0,2 
Сульфати – 1,9 
Хлориди   – 1,6 
Азот амонійний - 0,2 
Фосфати  – 0,068 
Залізо   - 0,0026 

- - 

КП „Міськводо-
канал” м. Дубровиця 

- - 82,2 БСКповн. – 1,5 
Завислі речовини - 0,6 
Сульфати – 3,1 
Хлориди – 3,5 
Азот амонійний - 0,2 
Фосфати  – 0,5713 
Залізо  - 0,0311 

- - 

Дубровицька ЦРЛ 
(центральна районна 
лікарня) 

26,0 БСКповн.  – 0,5 
Завислі речовини - 0,5 
Сульфати – 1,2 
Хлориди  – 4,8 
Азот амонійний- 0,1 
Фосфати – 0,0036 

26,0 БСКповн.  – 0,5 
Завислі речовини - 0,3 
Сульфати  – 1,3 
Хлориди – 4,2 
Азот амонійний - 0,1 
Фосфати   – 0,0031 
Залізо   - 0,0117 

24,0 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,4 
Сульфати   – 0,8 
Хлориди    – 1,5 
Азот амонійний   – 0,2 
Залізо  – 0,0123 
Фосфати – 0,0048 

Підприємство 
„Комунсервіс” 
смт Клевань 
Рівненський район 

37,8 БСКповн. – 0,6 
Завислі речовини - 0,4 
Сульфати  – 1,4 
Хлориди  – 2,6 
Азот амонійний- 0,1 
Фосфати - 0,1837 

- - - - 

р. Замчисько 
ТзОВ „Свиспан-
Лімітед” 
м. Костопіль 

- - 315,2 БСКповн.  – 0,9 
Завислі речовини - 1,9 
Сульфати   – 4,4 
Хлориди  – 18,3 
Азот амонійний – 0,3 
Залізо   – 0,1072 
Фосфати  – 0,0756 

- - 

КП „Костопіль-
водоканал” 

565,7 БСКповн. – 12,9 
Завислі речовини - 10,3 
Сульфати  – 31,8 
Хлориди  – 56,1 
Азот амонійний-2,0 
Залізо – 0,17 
Фосфати – 2,891 

505,9 БСКповн.  – 14,5 
Завислі речовини - 8,3 
Сульфати  – 25,4 
Хлориди   – 46,2 
Азот амонійний – 1,7 
Залізо  – 0,1922 
Фосфати – 2,327 

470,8 БСКповн.  – 19,8 
Завислі речовини - 7,7 
Сульфати  – 23,0 
Хлориди   – 41,7 
Азот амонійний – 2,2 
Залізо  – 0,1624 
Фосфати – 2,2128 

ТзОВ „Хмизи-
Сервіс” 

29,2 БСКповн. – 0,9 
Завислі речовини - 0,4 
Сульфати – 2,2 
Хлориди  – 1,6 
Азот амонійний - 0,1 
Фосфати  – 0,0409 

29,1 БСКповн.   – 0,4 
Завислі речовини - 0,4 
Сульфати  – 1,6 
Хлориди   – 1,7 
Азот амонійний – 0,1 
Фосфати – 0,0332 
Залізо   - 0,0136 

- - 

р. Устя 
Рівненське ШЕУ 
автодоріг 

488,8 БСКповн. – 2,9 
Завислі речовини – 2,9 
Сульфати – 12,1 
Хлориди – 35,7 
Фосфати - 1,021 

1003,9 БСКповн. – 9,3 
Завислі речовини - 9,6 
Сульфати  – 65,2 
Хлориди  – 67,1 
Азот амонійний  - 3,2 
Фосфати  – 2,2539 

- - 

РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал” 
м. Рівне 

- - 9125,0 БСКповн.–126,2 
Завислі речовини-143,3 
Сульфати–330,1 
Хлориди – 402,5 
Азот амонійний- 20,8 
Залізо - 2,19 
Фосфати–19,345 

- - 

РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”  
Квасилівська 
дільниця 

- - 1257,6 БСКповн. – 18,2 
Завислі речовини-13,5 
Сульфати – 48,1 
Хлориди – 95,5 
Азот амонійний - 3,0 
Залізо – 0,2515 
Фосфати–3,5842 

- - 
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ТОВ „Маркет-Сервіс 
Святошинський” 
м. Рівне 

9,6 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,4 
Хлориди  – 0,1 
Фосфати – 0,0023 

0,394 Фосфати – 0,0001 - - 

ТзОВ „Обарівінвест” 
с. Обарів 
Рівненський район 

- - - - 6,4 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини 0,1 
Сульфати  – 0,4 
Хлориди   – 0,6 
Залізо  – 0,0011 
Фосфати – 0,0186 

ПАТ „Волинь-
цемент” м. Здолбунів 

76,6 БСКповн.  – 0,3 
Завислі речовини – 1,2 
Сульфати  – 3,5 
Хлориди   – 1,6 
Залізо  – 0,0362 
Фосфати – 0,0241 

- - 75,1 БСКповн.  – 0,7 
Завислі речовини 0,5 
Сульфати  – 5,2 
Хлориди  – 1,3 
Залізо  – 0,0289 
Фосфати – 0,0053 

ПАТ „Укртранс-
нафта” с. Плоска 
Острозький район 

14,92 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати  – 0,7 
Хлориди – 0,8 
Фосфати  – 0,0097 

- - - - 

ВП „Рівненська ди-
станція водопоста-
чання” ст. Рівне 

2,3 Сульфати  – 0,1 
Хлориди  – 0,4 
Фосфати  – 0,0057 
Залізо  - 0,0018 

- - - - 

р. Случ 
КП „Екосервіс” 
м. Сарни 

419,6 БСКповн. – 19,3 
Завислі речовини - 3,1 
Сульфати – 48,5 
Хлориди  – 53,4 
Азот амонійний -9,4 
Залізо -0,0596 
Фосфати – 2,2475 

391,8 БСКповн.  – 22,3 
Завислі речовини - 7,3 
Сульфати  – 35,4 
Хлориди   – 45,2 
Азот амонійний – 5,0 
Залізо   - 0,1273 
Фосфати – 2,7877 

386,7 БСКповн.  – 6,0 
Завислі речовини – 2,8 
Сульфати   – 26,8 
Хлориди    – 29,2 
Азот амонійний   – 1,9 
Залізо  – 0,0766 
Фосфати – 1,3476 

КП „Березневодо-
канал” 

244,2 БСКповн. – 16,2 
Завислі речовини - 7,3 
Сульфати -  18,7 
Хлориди  – 40,7 
Азот амонійний-1,5 
Фосфати  – 1,956 
Залізо - 0,1709 

214,1 БСКповн. – 9,6 
Завислі речовини - 5,9 
Сульфати  –  12,1 
Хлориди   – 52,2 
Азот амонійний – 1,4 
Фосфати   – 2,194 
Залізо - 0,0728 

- - 

ТзОВ „Моквинська 
паперова фабрика” 

- - - - 144,0 БСКповн.  – 1,9 
Завислі речовини – 1,4 
Сульфати   – 3,1 
Хлориди    – 1,8 
Азот амонійний   – 0,1 
Залізо  – 0,1109 
Фосфати – 0,0101 

ДП „Зірненський 
спиртовий завод” 

91,8 БСКповн. – 1,7 
Завислі речовини - 1,0 
Сульфати – 4,4 
Хлориди  – 2,4 
Залізо - 0,0835 

135,2 БСКповн. – 2,6 
Завислі речовини - 1,6 
Сульфати  – 6,5 
Хлориди  – 8,6 
Залізо    - 0,0658 
Фосфати - 0,0189 

81,088 БСКповн.  – 2,1 
Завислі речовини – 1,5 
Сульфати   – 5,5 
Хлориди    – 2,2 
Залізо  – 0,0428 
Фосфати – 0,0782 

Сарненська дослідна 
станція 

16,58 БСКповн.  – 0,2 
Завислі речовини – 0,3 
Хлориди  – 0,4 
Залізо - 0,0058 

16,2 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини - 0,2 
Хлориди   – 0,6 
Сульфати  - 0,6 
Залізо  - 0,0044 

- - 

Катеринівська  
ВК №46 Сарненський 
район 

76,4 БСКповн.  – 2,7 
Завислі речовини – 1,5 
Сульфати – 3,9 
Хлориди  – 4,6 
Азот амонійний -1,2 
Залізо  - 0,016 
Фосфати   - 0,2361 

- - - - 

КЗ „Обласна 
психіатрична 
лікарня” с. Орлівка 
Сарненський район 

- - 21,3 БСКповн.   – 0,3 
Завислі речовини - 0,2 
Сульфати  - 0,9 
Хлориди    – 0,4 
Азот амонійний- 0,1 
Залізо      - 0,0217 
Фосфати  – 0,0337 

21,5 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,3 
Сульфати   – 1,0 
Хлориди    – 0,7 
Азот амонійний   – 0,1 
Залізо  – 0,0049 
Фосфати – 0,0295 
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Продовження таблиці 4.13 
1 2 3 4 5 6 7 

ТзОВ „Габро” 
с. Ясногірка 
Сарненський район 

- - 33,15 БСКповн. – 0,2 
Завислі речовини - 0,3 
Сульфати  – 1,5 
Хлориди  – 0,9 
Фосфати   - 0,011 
Залізо    - 0,0374 

- - 

ПАТ „Сарненський 
завод мостових 
технологічних 
конструкцій” 
м. Сарни 

13,12 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати – 0,5 
Хлориди  – 0,1 
Фосфати - 0,0003 

- - 15,73 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Хлориди    – 0,2 
Залізо  – 0,0038 
Фосфати – 0,0025 

ДП „УПП УЗ” ВСП 
„Клесівське 
кар’єроуправління” 
смт Клесів 
Сарненський район 

- - - - 317,65 БСКповн. – 0,8 
Завислі речовини – 0,8 
Сульфати – 14,3 
Хлориди – 9,8 
Азот амонійний - 0,1 
Фосфати - 0,0794 
Залізо - 0,0794 

р. Бунів 
ПрАТ „Рокитнівсь-
кий скляний завод” 

168 БСКповн.  – 0,1 
Залізо  – 0,0287 
Фосфати  -  0,0514 

- - - - 

ПАТ „Рокитнівський 
спецкар’єр” 

169,0 БСКповн. – 0,9 
Завислі речовини – 1,1 
Сульфати – 3,6 
Хлориди  – 2,0 
Залізо  – 0,0389 
Фосфати  – 0,0169 

- - - - 

ПП „Аквасервіс-
Томашгород” 

- - 8,9 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,3 
Хлориди   – 0,2 
Залізо      – 0,0089 
Фосфати   – 0,0021 

5,0 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати   – 0,1 
Хлориди    – 0,2 
Залізо  – 0,0005 
Фосфати – 0,0098 

КП „Рокитне-
водоканал” 

12,0 БСКповн.  – 0,4 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати  – 1,0 
Хлориди   – 0,9 
Азот амонійний- 0,1 
Фосфати  – 0,0649 

13,3 БСКповн.  – 0,5 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,7 
Хлориди   – 1,2 
Азот амонійний -0,2 
Фосфати  – 0,1466 
Залізо - 0,0028 

18,6 БСКповн.  – 0,4 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати   – 0,9 
Хлориди    – 1,9 
Азот амонійний   – 0,5 
Залізо  – 0,0057 
Фосфати – 0,1548 

ІП „Томашгородсь-
кий каменедро-
бильний завод” 
смт Томашгород 
Рокитнівський район 

- - - - 92,35 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини – 0,9 
Сульфати  – 13,2 
Хлориди – 0,4 
Фосфати – 0,0038 
Залізо - 0,0559 

р. Слонівка 
КП „Комунальник” 
(Радивилівводоканал)
м. Радивилів  

99,7 БСКповн. – 3,3 
Завислі речовини - 2,4 
Сульфати – 5,8 
Хлориди  – 5,1 
Азот амонійний -0,4 
Фосфати  – 0,4785 

67,2 БСКповн. – 1,9 
Завислі речовини - 1,5 
Сульфати – 5,9 
Хлориди   – 3,9 
Азот амонійний - 0,4 
Фосфати   – 0,4637 
Залізо       - 0,0074 

91,3 БСКповн.  – 4,01 
Завислі речовини–2,38 
Сульфати   – 6,98 
Хлориди    – 4,35 
Залізо  – 0,00456 
Фосфати – 0,6665 

р. Бережанка 
КП „Аква” 
смт Володимирець 

82,8 БСКповн. – 2,2 
Завислі речовини – 1,3 
Сульфати – 5,4 
Хлориди  – 5,8 
Азот амонійний -0,2 
Фосфати  – 0,1159 

89,9 БСКповн.  – 3,2 
Завислі речовини - 1,6 
Сульфати    – 6,1 
Хлориди   – 6,2 
Азот амонійний -0,5 
Фосфати  – 0,6832 
Залізо      - 0,08 

- - 

р. Вирка 
Полицька ВК №76 
с. Іванчі Володими-
рецький район 

39,2 БСКповн. – 1,33 
Завислі речовини - 0,5 
Сульфати – 3,73 
Хлориди – 7,09 
Азот амонійний-0,7 
Залізо – 0,00902 
Фосфати  – 0,541 

32,1 БСКповн.   – 1,4 
Завислі речовини - 0,6 
Сульфати  – 1,9 
Хлориди   – 2,8 
Азот амонійний– 0,5 
Залізо   – 0,0096 
Фосфати  – 0,2425 

26,5 БСКповн.  – 0,53 
Завислі речовини 0,34 
Сульфати   – 1,54 
Хлориди    – 3,29 
Азот амонійний   –0,23 
Залізо  – 0,0154 
Фосфати – 0,1643 
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Продовження таблиці 4.13 
1 2 3 4 5 6 7 

р. Вілія 
ПЗ „Острозький 
ДСОК „Корчагінець” 

7,4 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини-0,1 
Сульфати – 0,6 
Хлориди  – 0,6 
Фосфати   – 0,0034 

- - 7,7 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,2 
Сульфати   – 0,2 
Хлориди    – 0,3 
Фосфати – 0,0041 

р. Стубелка 
КП „Клевань-
комунсервіс” 
Рівненський район  

- - 37,9 БСКповн.   – 0,5 
Завислі речовини - 0,4 
Сульфати – 1,3 
Хлориди    – 2,5 
Азот амонійний    - 0,1 
Фосфати    - 0,1922 

36,7 БСКповн.  – 0,3 
Завислі речовини – 0,4 
Сульфати   – 1,2 
Хлориди    – 2,8 
Азот амонійний   – 0,1 
Фосфати – 0,1836 

КЗ „Ясениницький 
навчально-реабілі-
таційний центр” 
Рівненський район 

4,2 Завислі речовини  – 0,1 
Сульфати  – 0,2 
Хлориди  – 0,3 
Фосфати – 0,0062 

- - - - 

ЗАТ „Барліг” 
с. Варковичі  
Дубенський район 

7,14 БСКповн. – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати – 0,4 
Хлориди  – 0,5 
Фосфати  – 0,0076 

5,7 БСКповн.   – 0,1 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,2 
Хлориди   – 0,2 
Фосфати  – 0,0007 
Залізо     - 0,0008 

- - 

р. Любонька 
ТОВ „Вирівський 
кар’єр” с. Гранітне 
Сарненський район 

0,4 Залізо   – 0,0001 
Фосфати  – 0,0002 

0,7 Залізо   – 0,0001 
Фосфати  – 0,0004 

851,56 БСКповн.  – 2,5 
Завислі речовини – 5,1 
Сульфати   – 56,7 
Хлориди    – 8,7 
Залізо  – 0,1098 
Фосфати – 0,0255 

р. Корчик 
КП „Корецьжитло-
водоканал” 

16,0 БСКповн. – 0,6 
Завислі речовини – 0,3 
Сульфати  – 1,4 
Хлориди  – 1,9 
Азот амонійний- 0,1 
Фосфати – 0,072 

- - 21,51 БСКповн.  – 1,3 
Завислі речовини – 0,3 
Сульфати   – 0,5 
Хлориди    – 1,6 
Азот амонійний   – 0,2 
Залізо  – 0,008 
Фосфати – 0,0837 

КЗ „Корецька 
обласна лікарня 
відновлювального 
лікування” 

- - 7,8 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини - 0,1 
Сульфати  – 0,4 
Хлориди  – 0,3 
Залізо     - 0,0017 
Фосфати    – 0,0109 

7,4 БСКповн.  – 0,1 
Завислі речовини – 0,1 
Сульфати   – 0,8 
Хлориди    – 0,7 
Залізо  – 0,0012 
Фосфати – 0,0002 

р. Боркова 
ВАТ „Берестове-
цький спецкар’єр” 
Костопільський 
район 

- - 388,0 БСКповн.  – 1,1 
Завислі речовини - 3,8 
Сульфати  – 19,4 
Хлориди   – 6,1 
Азот амонійний –0,1 
Фосфати  – 0,0116 

- - 

ВПФ „Каменяр-
Древ” с. Берестовець 
Костопільський 
район 

- - - - 2,6 Нітрати – 0,1 

 
4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод 

 

З метою недопущення можливих транскордонних забруднень басейну річки 
Прип’ять проводився моніторинг за якісним станом водних об’єктів у прикордонних 
з республікою Білорусь пунктах спостережень: 

- Держекоінспекцією у області здійснювались спостереження на водних 
об’єктах Прип’ять, Простир, Стир, Стохід, Льва, Горинь; 

- Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією здійснювались 
спостереження на водних об’єктах Прип’ять, Стир, Горинь, Льва, Ствига.  

Протягом 2012 року за даними держекоінспекції у області якість води транс-
кордонних річок в контрольних пунктах відповідала нормам гранично-допустимих 
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концентрацій (далі - ГДК) для водойм культурно-побутового водокористування, крім 
показника заліза загального, значення якого перевищувало ГДК у поверхневій воді: 

р. Прип’ять – залізо загальне 1,1 ГДК; 
р. Льва – залізо загальне 1,7 ГДК.  
Протягом 2012 року за даними Рівненської гідрогеолого-меліоративної експе-

диції значних забруднень в поверхневій воді транскордонних водних об’єктів на те-
риторії області не відмічалось, крім показників заліза загального, амонію сольового 
та нітритів, значення яких перевищували нормативи ГДК у поверхневій воді: 

р. Прип’ять – залізо загальне 2 ГДК; 
р. Стир – нітрити  1,9 ГДК, залізо 1,2 ГДК; 
р. Горинь – нітрити  2 ГДК; 
р. Льва – амоній сольовий 2 ГДК, залізо 2,3 ГДК; 
р. Ствига – амоній сольовий 2,1 ГДК, залізо 10,1 ГДК. 
Результати спостережень держекоінспекції у області та Рівненської 

гідрогеолого-меліоративної експедиції у поверхневій воді транскордонних водних 
об’єктів (середньорічні значення) наведено в табл. 4.14. 

 

Таблиця 4.14. Перевищення вмісту забруднюючих речовин у поверхневій воді 
транскордонних водних об’єктів (середньорічні значення в ГДК) 

Перевищення вмісту забруднюючих речовин, в ГДК 

Пункт спостережень 

Відомча при-
належність 
поста спо-
стережень  

амоній 
сольовий нітрити ХСК залізо 

ДЕІ* - - 0,8 1,1 р. Прип’ять, с. Сенчиці Зарічненського району РГМЕ** 1,0 0,3 0,4 2,0 
р. Стохід, с. Прикладники Зарічненського району ДЕІ* - - 1,0 1,1 
р. Простир, с. Старі Коні Зарічненського району ДЕІ* - - 0,8 0,9 
р. Стир, в межах смт Зарічне РГМЕ** 0,7 1,9 0,4 1,2 
р. Стир, с. Іванчиці Зарічненського району ДЕІ* - - 0,8 0,6 

ДЕІ* - - 0,9 0,6 р. Горинь, в межах с. Висоцьк Дубровицького 
району РГМЕ** 0,4 2,0 0,4 0,9 

ДЕІ* - - 1,2 1,7 р. Льва, в межах с. Переброди Дубровицького 
району РГМЕ** 2,0  0,6 0,4 2,3 
р. Ствига, в межах с. Познань Рокитнівського району РГМЕ** 2,1 0,5 0,3 10,1 
 

Примітка: ДЕІ* – Державна екологічна інспекція у області 
РГМЕ** – Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція 

 

Підвищений вміст показників заліза загального пов’язаний з природним 
вмістом гумінових кислот у водних об’єктах Поліської зони. 

 
4.3. Якість поверхневих вод 
 
4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками 

 
В області спостереження за станом поверхневих вод за гідрохімічними 

показниками здійснюють: 
- державна екологічна інспекція у Рівненській області; 
- Рівненський обласний центр з гідрометеорології; 
- Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція Рівненського обласного 

управління водних ресурсів; 
- ДЗ „Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція”, районні та міські 

санепідемстанції; 
- РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”; 
- Рівненська філія ДУ „Держгрунтоохорона”. 
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Погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди недоочищених та 
неочищених стічних вод комунальних підприємств області, які є найбільшими 
забруднювачами поверхневих вод, зокрема в містах Березне, Костопіль, Сарни, 
Володимирець, Демидівка, Рокитне.  

Найбільшого антропогенного впливу зазнають наступні поверхневі водні 
об’єкти: 

- річка Замчисько в Костопільському районі після скиду стічних вод з очисних 
споруд ДКП „Костопільводоканал”; 

- річка Устя, в яку здійснюється скид стічних вод з очисних споруд м. Рівне 
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” та ПАТ „Волинь-цемент”; 

- річка Горинь, в яку скидають стічні води Гощанської дільниці 
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, Острозького КП „Водоканал”, Городищенської 
виправної колонії  та ПАТ „Рівнеазот”;  

- річка Іква, в яку скидає стічні води КВП ВКГ „Дубноводоканал”; 
- річка Случ, в яку здійснюється скид КП „Березневодоканал”, ТОВ „Мок-

винська паперова фабрика”, Катеринівська виправна колонія №46 та КП „Екосервіс” 
м. Сарни.  

 
Протягом 2012 року проведено спостереження на водних об’єктах області. 

Результати спостережень за середньорічними значеннями показників.  
 
річка Прип’ять протікає північно-західною частиною області. Загальна 

довжина річки – 775 км, у межах області - 20 км, має 4 великі притоки довжиною 
понад 10 км.  

Держекоінспекцією у області річка контролювалась у пункті с. Сенчиці 
Зарічненського району (прикордонний контрольний пункт з Республікою Білорусь). 
Якість води в річці відповідає нормам ГДК для річок культурно-побутового 
водокористування, окрім заліза, де відмічено перевищення в 1,1 рази. 

Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією річка контролювалась у 
пункті с. Сенчиці Зарічненського району (прикордонний контрольний пункт з Рес-
публікою Білорусь). Якість води в річці відповідає нормам ГДК для річок культурно-
побутового водокористування, окрім заліза, де зафіксовано перевищення в 2 рази. 

Підвищений вміст показників заліза загального пов’язаний з природним 
вмістом гумінових кислот у поверхневій воді р. Прип’ять. 

 
річка Стир належить до басейну р. Прип’ять і є її правою притокою першого 

порядку. Річка бере початок на Львівщині поблизу джерел Західного Бугу і Серету. 
Стир протікає Волинською та Рівненською областями, а далі Республікою Білорусь. 
Загальна довжина річки становить 494 км, у межах області – 208 км. Стир має понад 
10 великих приток. В річку скидаються промислово-зливові води ВП „Рівненська 
АЕС” та стічні води з очисних споруд м. Кузнецовська і смт Зарічне.  

Держекоінспекцією у області річка контролювалась у пункті с. Іванчиці 
Зарічненського району на витоці річки в Республіку Білорусь. Якість поверхневої 
води за основними показниками відповідала нормам ГДК для водойм культурно-
побутового водокористування. 

Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією річка контролювалась у 
3 пунктах спостережень: смт Зарічне (прикордонний пункт з Республікою Білорусь) 
та м. Кузнецовськ та с. Сопачів Володимирецького району (пункти навколо 
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Рівненської АЕС). Якість поверхневої води за основними показниками відповідала 
нормам ГДК, крім показників нітритів та заліза загального, які перевищували норма-
тиви ГДК. Зокрема, у пункті смт Зарічне нітрити становили 1,9 ГДК, залізо - 1,2 ГДК; 
у пунктах вище та нижче РАЕС нітрити становили 1,1 і 3,2 ГДК, залізо - 1,7 і 1,9 
ГДК. 

 
річка Іква належить до басейну р. Стир і є її правою притокою першого 

порядку. Бере початок поблизу с. Гусицько-Литовське Львівської області. Протікає 
територією Львівської, Тернопільської, Рівненської областей. Річка має 9 приток 
довжиною більш ніж 10 км, 18 приток довжиною до 10 км. Основними притоками 
Ікви в межах області є річки Тартацька і Людомирка. Загальна довжина річки 156 км, 
у межах області – 93 км. В річку скидаються стічні води з очисних споруд м. Дубно 
та смт Млинів.  

Держекоінспекцією у області річка впродовж року контролювалась в 2 пунктах 
в зв’язку з загибеллю риби.  

В контрольному пункті с. Іваннє, 3,2 км нижче скиду очисних споруд КВП ВКГ 
„Дубноводоканал” якість води в річці відповідала нормам ГДК для водойм культур-
но-побутового водокористування, і в створі 0,2 км нижче с. Іваннє також не 
спостерігалось перевищень норм ГДК для водойм рибогосподарського водокористу-
вання, крім показників азоту амонійного та нітритів, значення яких перевищували 
ГДК у 1,1 та 2,4 рази відповідно. Спостерігався дещо низький вміст розчиненого у 
воді кисню 4,6 мг/дм3 при нормі 6 мг/дм3. 

КП „Дубноводоканал” здійснює спостереження за станом поверхневих вод в 2 
пунктах спостережень: до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Дубно у 
р. Іква за 12 показниками. Середньорічні показники якості води р. Іква представлені в 
табл. 4.15. 
 
Таблиця 4.15. Середньорічні показники якості води р. Іква, в ГДК 
Пункт  спостережень БСК5 

Азот 
амонійний Нітрати Нітрити Хлориди  Сульфати Фосфати Залізо 

загальне 
КП „Дубноводоканал” 

0,05 км вище скиду з 
очисних споруд Дубно 0,9 0,2 0,06 0,9 0,05 0,2 0,06 0,8 

0,05 км нижче скиду з 
очисних споруд Дубно 1,0 0,2 0,07 1,0 0,05 0,2 0,07 1,0 

 
За результатами спостережень КП „Дубноводоканал” на річці Іква в пункті до і 

після скиду стічних вод з очисних споруд м. Дубно вміст розчиненого у воді кисню 
був в межах норми 8,6 – 9,2 мг/дм3. Середньорічні забруднення за показниками не 
перевищували ГДК. 

 
річка Горинь є головною артерією Рівненщини. Річка належить до басейну 

р. Прип’ять і є її правою притокою першого порядку. Бере свій початок у 
Кременецьких горах з джерела у с. Волиця Тернопільської області на висоті 345 м 
над рівнем моря, протікає територією Рівненської області, а далі – Республіки 
Білорусь. Загальна довжина річки становить 659 км, у межах області – 386 км. 
Горинь має понад 15 великих приток, з них в межах області: Случ, Замчисько, Вілія, 
Устя, Стубелка (Стубазка), Бережанка. В річку скидаються стічні води з очисних 
споруд м. Острога, смт Гощі, м. Дубровиці, стічні води підприємств ТзОВ „ОДЕК” 
Україна, Городищенської виправної колонії, стічні та дренажні води з території 
відвалу фосфогіпсу ПАТ „Рівнеазот”. 
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Держекоінспекцією у області спостереження за впливом скидів на стан річки 
проводились у 8 контрольних пунктах.  

В пункті вище та нижче скиду стічних вод з профілакторію ПАТ „Рівнеазот”, 
спостерігалось перевищення норм ГДК для водойм рибогосподарського водокорис-
тування за залізом в 1,5 та 2,1 рази відповідно. 

В пункті вище та нижче скиду дренажних вод з території відвалу фосфогіпсу 
ПАТ „Рівнеазот”, спостерігалось перевищення норм ГДК для водойм рибогоспо-
дарського водокористування за цинком в 1,8 та 2,5 рази відповідно. 

В пункті вище та нижче випуску з очисних споруд ПАТ „Рівнеазот” спосте-
рігались перевищення норм ГДК для водойм рибогосподарського водокористування 
за БСК5 в 1,5 та 1,8 рази відповідно.  

В пункті вище та нижче випуску ТзОВ „ОДЕК-Україна” (Оржівський ДОК) 
спостерігались перевищення норм ГДК для водойм рибогосподарського 
водокористування за залізом в 1,1 та 2,4 рази відповідно. 

На кордоні з Білорусією в контрольному пункті с. Висоцьк, якість води в річці 
відповідала нормам ГДК для річок культурно-побутового водокористування.  

Рівненським обласним центром з гідрометеорології здійснювались щомісячні 
спостереження за станом поверхневих вод в 3 пунктах на р. Горинь за 17 показника-
ми (біогенними компонентами, забруднюючими речовинами неорганічного та орга-
нічного походження). Середньорічний вміст забруднюючих компонентів в 
поверхневих водах р. Горинь у 2012 р. наведений в табл. 4.16. 
 
Таблиця 4.16. Середньорічні показники якості води в р. Горинь, в ГДК 

Рік БСК5 
Азот 

амонійний  
Азот нітрит-

ний 
Шестивалентний 

хром Феноли Сполуки міді Сполуки цинку 

8 км вище смт Оржів, 6 км вище скиду з очисних споруд ПАТ „Рівнеазот” 
2010 1,0 2,5 1,0 2,1 1,0 6,9 3,9 
2011 1,0 1,5 0,8 0,5 0 6,0 2,0 
2012 1,3 2,9 0,5 0 0 2,7 1,3 

2 км нижче скиду з очисних споруд ПАТ „Рівнеазот” 
2010 1,4 2,9 2,0 4,0 3,0 10,1 3,5 
2011 1,0 2,1 1,6 1,7 0 6,4 1,5 
2012 1,2 2,5 4,1 2,0 0 4,5 1,4 

1 км нижче смт Оржів, 0,5 км нижче скиду з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК Україна” 
2010 1,3 3,1 2,2 5,9 2,0 8,2 3,9 
2011 1,3 1,5 2,2 1,9 0 5,7 1,9 
2012 1,4 3,2 2,0 3,4 0 4,9 1,5 

 
Протягом останніх років спостерігається стабільність рівнів забруднення за 

більшістю показників. За деякими інгредієнтами, зокрема сполуками цинку, міді, 
забрудненість в 2012 р. зменшилась, але за біохімічним споживанням кисню БСК5, 
азотом амонійним та нітритним – збільшилась. 

У пробах води, відібраних вище смт Оржів, вміст розчиненого у воді кисню був 
досить високим 8,3-13,5 мг/дм3 і був в межах норми, фосфору мінерального – 0,008-
0,045 мг/дм3, фосфору загального – 0,01 - 0,051 мг/дм3, завислих речовин – 6,5-25,2 
мг/дм3, ХСК – 20,9-62,0 мг/дм3, мінералізація – 305-618 мг/дм3. 

У пробах води, відібраних 2 км нижче скидання стічних вод ПАТ „Рівнеазот” 
вміст розчиненого у воді кисню був в межах норми 7,7-13,2 мг/дм3, фосфору 
мінерального – 0,23-0,45 мг/дм3, фосфору загального – 0,24-0,46 мг/дм3, завислих 
речовин – 9,8-45,3 мг/дм3, ХСК – 13,8-78,4 мг/дм3 та мінералізація – 311-568 мг/дм3. 

У пробах води, відібраних 1 км нижче смт Оржів, 0,5 км нижче скиду з очисних 
споруд ТзОВ „ОДЕК Україна”, вміст розчиненого у воді кисню спостерігався в 
межах 6,9-13,1 мг/дм3, фосфору мінерального – 0,18-0,42 мг/ дм3, фосфору загального 
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– 0,20-0,48 мг/дм3, завислих речовин – 5,3-43,6 мг/дм3, ХСК – 15,6-74,5 мг/дм3 та 
мінералізація – 281-579 мг/дм3. 

Забруднення азотом нітратним, сульфатами, магнієм та кальцієм не перевищу-
ють ГДК. Фенолів не виявлено в жодній з відібраних проб, СПАР виявлено в пооди-
ноких випадках, але їх вміст не перевищував ГДК.  

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” здійснює щомісячні спостереження за 
станом поверхневих вод в 2 пунктах спостережень до і після скиду Гощанської 
дільниці„Рівнеоблводоканал” на р. Горинь за 17 показниками. Середньорічні 
показники якості води р. Горинь представлені в табл. 4.17. 
 
Таблиця 4.17. Середньорічні показники якості води р. Горинь, в ГДК 
Пункт  спостережень БСК5 

Азот 
амонійний Нітрати Нітрити Хлориди  Сульфати Фосфати Залізо 

загальне 
Нафто-
продукти СПАР 

Гощанська дільниця „Рівнеоблводоканал” 
0,5 км вище скиду з о/с 1,6 0,4 0,03 2,1 0,05 0,5 0,11 1,7 1,0 0,1 
0,5 км нижче скиду з 
о/с 1,9 0,4 0,03 2,2 0,06 0,5 0,13 1,8 0,0 0,1 

 
Аналізуючи результати спостережень на річці Горинь в пункті до і після скиду 

стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці вміст розчиненого у воді кисню 
був в межах 4,2 – 7,9 мг/дм3, низький вміст спостерігався у лютому-травні та серпні-
грудні 4,2 – 5,6 мг/дм3. Перевищення ГДК зафіксоване в пункті до і після скиду 
стічних вод за показниками: БСК5, нітритами та залізом загальним. Середньорічні 
забруднення за іншими показниками не перевищували ГДК. 

 
річка Устя є лівою притокою першого порядку р. Горинь і протікає територією 

Здолбунівського та Рівненського районів області. Бере початок за два кілометри на 
південний схід від с. Дермань 1. Довжина річки становить 68 км. Вона має 28 приток 
до 10 км та три притоки довжиною більше 10 км. В річку скидаються стічні води з 
очисних споруд смт Квасилів та м. Рівне та зливові води м. Рівне.  

Держекоінспекцією у області річка контролювалася в 4 створах: вище і  нижче 
скидів з очисних споруд РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” та в межах міста Рівне в 
зв’язку з гибеллю риби.  

В пунктах, нижче скиду з очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”, в порівнянні зі створом спостереження вище скиду, спостері-
галось перевищення норм ГДК для водойм рибогосподарського водокористування за 
БСК5 в 1,1 та 1,4 рази, нітритами в 2,5 та 6,4 рази відповідно. 

В річку потрапляють змиви з території в межах м. Рівне, що збільшує кон-
центрації таких показників, як зважені речовини, БСК5, ХСК та зменшується вміст 
розчиненого у воді кисню. Зокрема, у червні-липні спостерігався досить низький 
вміст розчиненого у воді кисню 0,45-3,49 мг/дм3, що призвело до загибелі риби в 
річці, показник БСК5 перевищував нормативи в 3,6-7,1 рази, ХСК – в 1,1-2,7 рази.  

В контрольних пунктах вище та нижче скиду з очисних споруд м. Рівне якість 
води в річці відповідала нормам ГДК для водойм культурно-побутового 
водокористування. 

Рівненським обласним центром з гідрометеорології здійснювались щомісячні 
спостереження за станом поверхневих вод в 2 пунктах спостережень вище та нижче 
міста Рівне. Середньорічний вміст основних забруднюючих компонентів у р. Устя 
наведений в табл. 4.18. 
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Таблиця 4.18. Середньорічні показники якості води в р. Устя, в ГДК 
Рік БСК5 

Азот 
амонійний 

Азот нітрит-
ний 

Шестива-
лентний хром Феноли  Сполуки міді Сполуки цинку 

20,5 км вище м. Рівне, 1,5 км вище м. Здолбунів 
2010 1,4 2,2 0,7 1,9 1,3 0 0 
2011 1,3 1,7 1,0 0,5 0 0 0 
2012 1,6 2,7 0,6 0,9 0 0 0,2 

2,5 км нижче м. Рівне, 2 км нижче скиду РОВКП  ВКГ „Рівнеоблводоканал” 
2010 2,7 3,7 7,2 6,5 7,0 4,5 0,7 
2011 2,1 1,3 4,5 2,8 0,5 5,2 0,7 
2012 2,7 4,0 4,7 4,0 0,8 3,2 0,9 

 
За даними спостережень р. Устя в пункті 20,5 км вище міста Рівне вміст 

розчиненого у воді кисню протягом року був високим 5,7-13,5 мг/дм3, завислих 
речовин – 7,9-41,2 мг/дм3, ХСК – 20,9-62,0 мг/дм3, фосфору мінерального – 0,008-
0,045 мг/дм3, фосфору загального – 0,01-0,05 мг/дм3, мінералізація – 305-618 мг/дм3.  

Середньорічні забруднення азотом нітратним та нітритним, хлоридами, 
сульфатами, кальцієм, магнієм, кальцієм та хромом шестивалентним не перевищують 
гранично-допустимих концентрацій. Забруднень фенолами, СПАР, сполуками міді не 
зафіксовано в жодній з відібраних проб. Сполуки цинку виявлено в поодиноких 
випадках, але їх вміст не перевищував ГДК. 

Рівень забруднення р. Устя в пункті спостереження 2,5 км нижче міста Рівне 
дещо вищий. Вміст розчиненого у воді кисню спостерігається в межах 2,2-11,7 
мг/дм3, випадки низького вмісту кисню зафіксовано в травні-липні – 2,2 та 2,4 мг/дм3. 
Вміст завислих речовин в межах 0,8-74,5 мг/дм3, ХСК – 29,3-82,0 мг/дм3, фосфору 
мінерального – 0,16-0,48 мг/дм3, фосфору загального – 0,17-0,58 мг/дм3, мінералізація 
– 284-645 мг/дм3. Забруднення азотом нітратним, хлоридами, сульфатами, кальцієм, 
магнієм, сполуками цинку, СПАР та фенолами не перевищують гранично - 
допустимих концентрацій.  

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” здійснювало щомісячні спостереження за 
станом поверхневих вод в 4 пунктах спостережень на р. Устя - до і після скидів 
Квасилівської дільниці та каналізаційних очисних споруд м. Рівне - за 17 показ-
никами. Середньорічні показники якості води р. Горинь представлені в табл. 4.19. 
 
Таблиця 4.19. Середньорічні показники якості води р. Устя, в ГДК 
Пункт  спостережень БСК5 

Азот 
амонійний Нітрати Нітрити Хлориди  Сульфати Фосфати Залізо 

загальне 
Нафто-
продукти СПАР 

Квасилівська дільниця „Рівнеоблводоканал” 
0,5 км вище скиду з о/с 1,7 0,4 0,30 0,6 0,13 0,3 0,11 1,8 0 0 
0,5 км нижче скиду з о/с 1,7 0,4 0,34 0,6 0,14 0,3 0,12 2,0 0 0 

Каналізаційні очисні споруди м. Рівне 
0,5 км вище скиду з о/с 2,1 1,2 0,13 1,8 0,10 0,3 0,31 2,4 0,2 0,9 
0,5 км нижче скиду з о/с 2,3 1,8 0,15 1,9 0,11 0,4 0,41 2,5 0,3 1,0 

 
Слід зазначити, що за результатами спостережень на річці Устя, у пункті до і 

після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці, вміст розчиненого у 
воді кисню був в межах 4,8-7,2 мг/дм3, низький вміст (менше норми )спостерігався у 
жовтні-грудні. Перевищення середньорічних показників зафіксоване в пункті до і 
після скиду стічних вод за БСК5 та залізом загальним. За іншим показникам 
середньорічні забруднення не перевищували ГДК.  

У пункті до і після скиду стічних вод в річку Устя з очисних споруд м. Рівне 
вміст кисню коливався від 4 до 13,2 мг/дм3. Випадки низького вмісту розчиненого у 
воді кисню зафіксовано у липні-вересні 4,0-5,4 мг/дм3. Перевищення середньорічних 
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показників зафіксоване за БСК5, азотом амонійним, нітритами, залізом загальним. 
Середньорічні забруднення за іншими показниками не перевищували ГДК. 

 
річка Замчисько належить до басейну р. Горинь та є її правою притокою 

першого порядку. Протікає територією Рівненської області. Довжина - 40 км. За 
початок річки прийнята точка, що розташована у 2 км на північ від с. Пустомити 
Гощанського району. Річка має одну притоку довжиною більше 10 км. В річку 
скидають недоочищені стічні води м. Костопіль та підприємств ЗАТ „Костопільський 
завод скловиробів”, ТзОВ „Хмизи сервіс” (Костопільський молокозавод) та ТзОВ 
„Свиспан Лімітед”.  

Держекоінспекцією у області річка контролювалась у 4 контрольних пунктах.  
Спостерігалось перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового 

водокористування вище та нижче скиду виробничих вод ТзОВ „Свиспан Лімітед” за 
залізом в 2,7 та 2,3 рази та за ХСК в 1,1 та 1,4 рази відповідно. 

В створі нижче впадіння меліоративного каналу, в який, в свою чергу, 
скидаються стічні води з очисних споруд ТзОВ „Хмизи – Сервіс” і ДП „Костопіль-
водоканал”, в порівнянні зі створом вище скиду, спостерігалось перевищення норм 
ГДК для водойм культурно-побутового водокористування за залізом в 2,1 та 2,4 рази 
та за ХСК в 1,2 та 1,3 рази відповідно. 

 
В річку Бережанка (34 км в межах області), яка є притокою річки Горинь, 

впадає меліоративний канал, в який в свою чергу скидаються стічні води з очисних 
споруд смт Володимирець.  

В пункті спостережень Держекоінспекції у області нижче впадіння 
меліоративного каналу в порівнянні з пунктом вище, якість води в річці погіршується 
за показниками БСК5 – з 1,1 до 1,2 ГДК, ХСК – з 1,2 до 1,3 ГДК, залізо – з 0,7 до 4,4 
ГДК. Концентрація зважених речовин зростає з 10 до 11,2 мг/дм3. 

 
річка Случ є найбільшою правою притокою р. Горинь. Бере початок з 

невеликого озера поблизу с. Червоний Случ (Хмельницька область), протікає 
територією Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей. Загальна довжина 
річки 451 км, у межах області – 158 км. Случ має 78 приток. Основні притоки - річки 
Корчик, Переверзня, Вілля та інші невеличкі річки та струмки. На території області в 
річку скидають зворотні води з очисних споруд м. Березне, Сарни та підприємства 
ТзОВ „Моквинська паперова фабрика”.  

Держекоінспекцією у області річка Случ в звітному році контролювалась у 2 
контрольних пунктах. Вище та нижче скиду з очисних споруд КП „Березневодо-
канал” якість води в річці  відповідала нормам ГДК для водойм культурно-
побутового водокористування, окрім показника БСК5, значення якого становило 1,4 
та 1,7 ГДК відповідно. Концентрація зважених речовин після скиду з очисних споруд 
зросла з 8 до 10,5 мг/дм3. 

 
річка Льва бере початок в с. Карпилівка Рокитнівського району, протікає 

територією Рокитнівського, Дубровицького районів Рівненської області та Пінського 
району Республіки Білорусь. Загальна довжина водотоку 172 км, у межах області − 
111 км. Річка протікає з півдня області на північ і впадає в р. Ствига. Для річки 
характерне природне забруднення органічними сполуками та залізом загальним. 
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Держекоінспекцією у області річка контролювалась в пункті біля с. Переброди, 
на витоку в Білорусь, за 5 км від кордону. Якість води в річці відповідає нормам ГДК 
для річок культурно-побутового водокористування, окрім показників заліза та ХСК, 
концентрації яких становлять 1,7 та 1,2 ГДК відповідно. 

 
Якість поверхневої води у озері Басів Кут контролювалась Держекоінспекцією 

у області. Значення показників забруднення в озері не перевищували встановлені 
ГДК, крім показника нітрити, значення якого перевищувало норматив  у 1,1 рази.  

 
У Млинівському водосховищі Держекоінспекцією у області також  

контролювався вміст забруднюючих речовин. Значення показників забруднення в 
водосховищі не перевищували встановлені нормативи ГДК, крім показника нітрити, 
значення якого перевищувало норматив  у 2,4 рази.  

 
Результати хіміко-аналітичного контролю якості поверхневих вод наведено в 

табл. 4.20. 
 

Таблиця 4.20. Хіміко-аналітичний контроль якості поверхневих вод  
Кількість контрольних 

створів, в яких 
здійснювались 

вимірювання, од. 

Назва водного 
об’єкту 

усього 
з пере-

вищенням 
ГДК 

Відібрано 
та 

проаналі-
зовано проб 
води, од. 

Кількість показників, у тому числі забруднюючих 
речовин, що визначалися, од. 

Кількість випадків та 
назва речовин з 

перевищенням ГДК, од. 

1 2 3 4 5 6 
р. Прип’ять 2 2 2 25 (запах, завислі речовини, рН, розчинений 

кисень, сульфати, хлориди, кальцій, магній, 
твердість, сухий залишок,  нафтопродукти, ХСК, 

БСК5, амоній сольовий, нітрити, нітрати, 
фосфати, залізо, мідь, марганець, свинець, нікель, 

кадмій, цинк, хром) 

1-ХСК, 1-залізо загальне 

р. Стохід 1 - 1 10 (ХСК, БСК5, залізо, мідь, марганець, свинець, 
нікель, кадмій, цинк, хром) 

- 

р. Горинь 8 7 8 29 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок, аніони СПАР, 
нафтопродукти, ХСК, БСК5, амоній сольовий, 

нітрити, нітрати, фосфати, залізо, мідь, 
марганець, свинець, фториди, формальдегід, 

нікель, кадмій, цинк, хром ) 

3-БСК5, 2-амоній 
сольовий, 7-залізо 
загальне, 3-цинк, 3-

марганець 

р. Устя 13 9 22 26 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 

магній, твердість, сухий залишок,  
нафтопродукти, ХСК, БСК5, амоній сольовий, 

нітрити, нітрати, фосфати, залізо, мідь, 
марганець, свинець, нікель, кадмій, цинк, хром) 

8-ХСК, 5-БСК5,  1-
нітрити, 2-фосфати 

р. Замчисько 4 4 6 20 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок,  ХСК, БСК5, 
амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати, 

формальдегід, залізо, марганець) 

6-ХСК, 4-залізо загальне 

р. Случ 2 1 2 18 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок,  ХСК, БСК5, 
амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати, 

залізо) 

 1-БСК5 

р. Стир 1 - 1 10 (ХСК, БСК5, залізо, мідь, марганець, свинець, 
нікель, кадмій, цинк, хром) 

- 

р. Простир 1 - 1 10 (ті ж самі) - 
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Продовження таблиці 4.20 
1 2 3 4 5 6 

р. Бережанка 2 2 2 18 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок,  ХСК, БСК5, 
амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати, 

залізо) 

2-БСК5, 1-амоній 
сольовий, 1-нітрити, 1-
фосфати, 2-залізо 

загальне 

р. Іква 2 1 2 17 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок,  ХСК, БСК5, 
амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати) 

1-ХСК 

р. Льва 1 1 1 10 (ХСК, БСК5, залізо, мідь, марганець, свинець, 
нікель, кадмій, цинк, хром) 

1-залізо загальне 

оз. Басів Кут 2 - 2 17 (температура, запах, завислі речовини, рН, 
розчинений кисень, сульфати, хлориди, кальцій, 
магній, твердість, сухий залишок,  ХСК, БСК5, 
амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати) 

- 

Млинівське 
водосховище 

1 - 1 16 (запах, завислі речовини, рН, розчинений 
кисень, сульфати, хлориди, кальцій, магній, 
твердість, сухий залишок, ХСК, БСК5, амоній 

сольовий, нітрити, нітрати, фосфати) 

- 

 
Протягом 2012 р. спеціалістами Держсанепідемслужби в області проводився 

відбір проб води на 22 річках області, що зазнають найбільшого антропогенного 
впливу, в 68 постійних створах спостережень. Лабораторіями Держсанепідемслужби 
у області досліджено 405 проб води поверхневих водних об’єктів на санітарно-
хімічні показники, з них не відповідали вимогам 58 проб (14,3 %). Відібрано також 
74 проби води на дослідження вмісту залишкових кількостей пестицидів та 98 проб – 
на вміст солей важких металів, 98 проб - на вміст СПАР. За даними речовинами 
перевищень ГДК не виявлено.  
 
4.3.2. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію 

 
Протягом 2012 р. спеціалістами облСЕС відібрано 1156 проб води на мікро-

біологічні показники, з них не відповідали нормативним вимогам 113 проб (9,8 %).  
Рівненською міськСЕС спостереження проводились на 3 поверхневих водних 

об’єктах (озеро Басів Кут, озеро гідропарку, р. Устя). Організований випуск стічних 
вод від промислових підприємств міста в дані водойми не проводиться, але 
погіршенню якості поверхневих вод сприяють змиви з урбанізованих територій, 
погіршення технічного стану очисних споруд і відсутністю належних коштів на їх 
ремонт та реконструкцію. Найбільшого антропогенного впливу зазнає р. Устя після 
скиду стічних вод з очисних споруд РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” та зливової 
каналізації міста Рівне. Крім того, стан прибережної смуги річки потребує 
впорядкування та благоустрою. 

У м. Рівне на бактеріологічні показники взято 102 проби поверхневої води, з 
них 44 проби (43 %) не відповідають вимогам санітарних правил за індексом ЛКП. 
На гельмінти відібрано 41 проба, 3 з яких не відповідали вимогам нормативів. 
Збудників хвороб, небезпечних для людей, виявлено не було. За результатами 
аналізів можна зробити висновок, що мікробіологічна оцінка поверхневої води 
водних об’єктів міста Рівне в цілому задовільна. 
 
4.3.3. Радіаційний стан поверхневих вод 

 

Радіоактивне забруднення поверхневих вод в області визначається в основному 
впливом Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій.  

В області моніторинг радіаційного стану поверхневих вод здійснює: 
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Рівненський обласний центр з гідрометеорології; 
Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція Рівненського обласного 

управління водних ресурсів; 
 
Обласним центром з гідрометеорології в зоні дії Рівненської та Хмельницької 

АЕС відбирались проби поверхневих вод для гамма-спектрометричного аналізу на 
вміст в них 137Cs. Концентрації 137Cs в пробах води не перевищували допустимі рівні.  

Аналіз радіоактивного забруднення поверхневих вод навколо АЕС надано в 
табл. 4.21. 

 

Таблиця 4.21. Результати аналізу проб води на вміст в них 137Cs, Бк/м3 
Об’єкт, орієнтир І-півріччя ІІ- півріччя Середнє  Маx  Міn 

Рівненська АЕС 12.05.2012 14.11.2012    
1. р. Стир, гідропост вище АЕС 2,59 2,74 2,67 2,74 2,59 
2. р. Стир, с. Бабка, промстоки, нижче АЕС 2,70 3,06 2,88 3,06 2,70 
Хмельницька АЕС 11.05.2012 20.11.2012    
1.  р. Горинь, с. Полянь, вище АЕС 2,46 2,57 2,52 2,57 2,46 
2. р. Горинь, с. Вельбівно, нижче АЕС 2,73 2,64 2,69 2,73 2,64 

 

Радіаційний стан в районах діючих Рівненської та Хмельницької АЕС у 2012 р. 
був стабільним. Питома активність 137Cs у поверхневій воді створів спостережень 
Гідрометцентру навколо Рівненської АЕС була значно нижчою за допустимі рівні 
(ДР-2006) 2 Бк/л. 

Радіологічною лабораторією Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції 
проведено радіологічні аналізи, в т. ч. гама-спектрометричні (на 137Cs) та радіохімічні 
(на 90Sr) в поверхневих водоймах в зонах впливу РАЕС та ХАЕС, прикордонні з 
Республікою Білорусь пункти спостережень. Аналіз забруднення радіонуклідами 
поверхневих вод в зоні впливу РАЕС та ХАЕС надано в табл. 4.22. 

 

Таблиця 4.22. Результати аналізу проб води на вміст в них 137Cs і 90Sr, пКі/л 
Концентрація 137Cs Концентрація 90Sr 

середньорічна середньорічна № 
з/п Найменування пунктів спостережень 

2011 2012 
Max за 
2012 р. 

Мin за 
2012 р. 2011 2012 

Max за 
2012 р. 

Мin за 
2012 р. 

Зона впливу Рівненської АЕС 
1 р. Стир (водозабір РАЕС) 9,30 2,68 4,5 2,0 0,13 0,14 0,17 0,11 
2 р. Стир, с. Сопачів (нижче РАЕС) 2,31 3,10 6,5 2,0 0,15 0,13 0,19 0,09 
3 Промислові стічні води РАЕС 4,75 20,73 79,6 3,5 0,15 0,16 0,22 0,11 
4 Зливові води РАЕС 5,38 5,01 10,2 2,4 0,18 0,15 0,27 0,10 

Зона впливу Хмельницької АЕС 
5 р. Горинь, смт Нетішин (вище ХАЕС) 2,28 2,22 3,1 2,0 0,13 0,13 0,26 0,10 
6 р. Горинь, с. Вельбівне (нижче ХАЕС) 2,32 2,42 4,0 2,0 0,14 0,15 0,19 0,09 
7 р. Гнилий Ріг, став охолоджувач ХАЕС 2,33 2,15 2,9 2,0 0,15 0,13 0,18 0,10 
8 р. Вілія, м. Острог (зона впливу ХАЕС) 2,73 2,45 3,7 2,0 0,14 0,11 0,14 0,09 

Прикордонні пункти спостережень 
9 р. Стир, смт Зарічне 2,13 2,55 4,0 2,0 0,14 0,14 0,19 0,09 

10 р. Горинь, с. Висоцьк 2,00 2,63 4,1 2,0 0,14 0,15 0,23 0,10 
11 р. Прип’ять, с. Сенчиці 2,05 2,28 3,1 2,0 0,13 0,13 0,15 0,11 
12 р. Льва, с. Переброди 3,68 4,25 8,5 2,0 0,18 0,22 0,24 0,18 
13 р. Ствига, с. Познань 3,43 4,68 10,0 2,1 0,21 0,22 0,26 0,16 

 

В зоні спостережень Рівненської АЕС найвищий вміст 137Cs в 2012 році був 
зафіксований у промислових стічних водах РАЕС – 79,6 пКі/л відповідно у липні 
2012 р., що перевищує норму в 1,5 рази (ДР-2006 становлять 54 пКі/л або 2 Бк/л). У 
пунктах спостережень навколо РАЕС та промислових зливових водах РАЕС кількісні 
значення питомої активності 137Cs знаходяться в межах 2,0-10,2 пКі/л, що не 
перевищує встановлені допустимі рівні. Вміст радіоцезію зберігається в звичайних 
межах 0,09-0,27 пКі/л, що не перевищує допустимі рівні (див. рис. 4.5).  
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Рис.4.5. Радіоактивне забруднення поверхневих вод у зоні впливу РАЕС  
 

Стічні води Хмельницької АЕС мають незначні рівні скидів за радіоцезієм та 
стронцієм (рис. 4.6). Всі кількісні значення радіоактивного забруднення, що були 
зафіксовані протягом останніх років, не перевищують встановленої норми, і питома 
активність 137Cs знаходяться в межах 2-4 пКі/л, 90Sr – в межах 0,09-0,26 пКі/л що не 
перевищує встановлені допустимі рівні. 
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Рис.4.6. Радіоактивне забруднення поверхневих вод у зоні впливу ХАЕС  

 

Радіаційний стан у прикордонних з Республікою Білорусь пунктах спостере-
жень був стабільним. Питомі активності 137Cs (2-10 пКі/л) та 90Sr (0,09-0,26 пКі/л) не 
перевищували допустимі рівні (рис. 4.7). 
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Рис.4.7. Радіоактивне забруднення поверхневих вод у прикордонних пунктах 

спостережень  
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4.4. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 
 

В області діє програма „Питна вода в Рівненський області на 2006-2020 роки”, 
розроблена відповідно до Загальнодержавної програми „Питна вода України”. 
Основною метою програми є реалізація державної політики щодо забезпечення 
населення якісною питною водою в достатній кількості та виправлення незадо-
вільного екологічного стану окремих підземних джерел питного водопостачання, 
усунення потенційної загрози та санітарно-епідеміологічних ситуацій, охорони та 
використання джерел водопостачання. Постійно проводяться дослідження 
водоносних горизонтів та моніторинг об’єктів водопостачання з метою утримання їх 
в робочому стані та визначення необхідності оновлення мереж. На договірних 
засадах з акредитованими лабораторіями районних санепідемстанцій забезпечується 
лабораторний контроль якості питної води. 

З метою забезпечення екологічно нешкідливого використання водних ресурсів, 
головним управлінням житлово-комунального господарства Рівненської облдерж-
адміністрації виконується робота з розгляду технічної документації на видачу 
суб’єктам господарювання ліцензій на господарську діяльність з централізованого 
водопостачання та водовідведення. Проводяться перевірки їх діяльності з питань 
додержання ними ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення. За результатами перевірок до 
порушників застосовуються штрафні санкції. 

Централізоване водопостачання споживачів 11 міст та 16 селищ міського типу 
області здійснюється з підземних джерел - водозабірних свердловин. 

Комунальними водопостачальними підприємствами області виконуються 
заходи з надання споживачам питної води відповідно до вимог Державних санітар-
них норм та правил „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10). З метою недопущення погіршення якості питної 
води здійснюється її знезараження. Комунальні підприємства водопровідно-кана-
лізаційного господарства області в основному забезпечені нормативними запасами 
реагентів, знезаражуючих засобів, реактивів для очищення та знезараження питної 
води. Лабораторно-виробничий контроль якості питної води здійснюється акредито-
ваними (атестованими) спеціальними лабораторіями на підставі укладених договорів. 
Перелік показників і частота відбору проб аналізу питної води узгоджується з 
органами санітарно-епідеміологічної служби з врахуванням місцевих природних та 
санітарних умов. 

Водопостачання питною водою м. Рівне та міст-супутників здійснюється з 
підземних джерел РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”. Перед подачею споживачам, 
вода проходить очистку на чотирьох станціях знезалізнення загальною потужністю 
більше 121,5 тис. м3/добу, що розташовані в м. Рівне, с. Горбаків, смт Гоща та 
знезаражується гіппохлоридом натрію марки „А”. Видобуток води здійснюється 114 
водозабірними артезіанськими свердловинами, якими забирається 50 тис. м3 води на 
добу. Водозабірні споруди (свердловини) здійснюють забір підземної води з верхньо-
крейдяного, Валдайського та Горбашівського водоносних горизонтів, обладнаних 
занурювальними насосами. 

Транспортування води здійснюється водопровідними мережами, довжиною 
622,6 км (405,5 км у м. Рівне), напірними водогонами – 216,5 км, вуличною мережею 
– 348,8 км, внутрішньо квартальними водопроводами – 54,8 км. Кількість водоза-
бірних колонок в м. Рівне – 68 шт., в смт Гоща та селах Гощанського району – 60 шт. 
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Держсанепідемслужбою області у 2012 р. здійснювався нагляд за 545 
об’єктами централізованого господарсько-питного водопостачання, в тому числі за 
22 комунальними водопроводами, 239 відомчими та 284 сільськими 
централізованими водопроводами. Забезпечення питною водою проводилось із 896 
артезіанських свердловин.  

За результатами перевірок кількість водопроводів, які не відповідали вимогам – 
19, в тому числі через не дотримання зон санітарної охорони – 14, через відсутність 
очисних споруд – 6 та 2 водопроводи - у зв’язку з відсутністю знезаражуючих 
установок. 

В 2012 році спеціалістами служби проведено 733 перевірки об’єктів централі-
зованого господарсько-питного водопостачання. На 58 об’єктах виявлені порушення 
їх експлуатації, що склали - 7,9 %. Найбільше порушень зафіксовано в м. Рівне 
(15,0 %), у Володимирецькому (35,7 %), Здолбунівському (12,5 %), Зарічненському 
(14,29 %) районах. 

У 2012 році лабораторіями санепідемслужби області з об’єктів 
централізованого водопостачання  відібрано та досліджено на санітарно-хімічні 
показники 4318 проб питної води, з них не відповідали гігієнічним нормативам 950 
проб (22 %). Більшість зразків не відповідали за органолептичними показниками та 
перевищеному вмісту нітратів та заліза. За мікробіологічними показниками 
відповідно досліджено 4921 проба, із них 165 проб не відповідали вимогам 
ДСанПіНу 2.2.4-171-10, що склало 3,3 %.  

З водопровідної мережі комунальних водопроводів області досліджено за 
санітарно-хімічними показниками 1723 проби, не відповідали встановленим нормам 
– 216 проб (12,5 %). За мікробіологічними показниками не відповідали санітарним 
вимогам  28 проб питної води із 1283 досліджених, що становить 2,2 %. 

З водопровідної мережі сільських централізованих господарсько - питних 
водопроводів досліджено на санітарно-хімічні показники 834 проби, не відповідали 
нормам – 257 проб (30,8 %). На мікробіологічні показники відповідно досліджено 881 
проба питної води, вище рівня ГДК – 68 проби, що становить 7,7 %.  

В порівнянні з минулим роком спостерігається тенденція до погіршення показ-
ників якості питної води сільських водопроводів, як за санітарно-хімічними так і за 
мікробіологічними показниками. Найгірші показники невідповідності за мікробіо-
логічними показниками зафіксовані у Дубенському – 25 %, у Здолбунівському – 
15,2 % та Костопільському – 17,6 % районах. 
 
4.5. Заходи спрямовані на покращення стану водних об’єктів 
 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та 
збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших 
водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні 
захисні смуги. 

Для проведення робіт з виносу в натуру прибережних захисних смуг у 
відповідності до „Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режимів 
ведення господарської діяльності”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.05.1996 №486, необхідно розробляти відповідні проекти.  

На даний момент заходи з проектування і виносу в натуру прибережних 
захисних смуг річок та водних об’єктів у області майже не проводяться, в основному 
через відсутність цільового фінансування зазначених заходів. Розміри прибережних 
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захисних смуг у нашій області регламентуються лише згідно ст.88 Водного кодексу 
України. 

Слід особливо зазначити, що відсутність меж прибережних захисних смуг ство-
рює умови для незаконного ведення господарської діяльності в них, самовільного за-
няття земель водного фонду, використання цих земель не за цільовим призначенням. 
Нерідко діяльність суб’єктів господарювання і громадян завдає значні збитки 
довкіллю, створює умови та сприяє забрудненню поверхневих вод і земель у межах 
зазначених територій, чим порушуються вимоги ст.89 Водного кодексу України. 

На даний момент найбільшого негативного впливу від розорення та засмічення 
прибережних захисних смуг отримують річки. 

На берегоукріплювальні роботи, на виконання робіт з упорядкування річок, що 
фінансуються з державного бюджету згідно комплексної програми „Захист від 
шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь”, у 2012 
році було виділено кошти у сумі 3231,50 тис. грн., в т.ч. погашення кредиторської 
заборгованості за 2011 рік – 1481,50 тис. грн. 

В 2012 році забезпечено виконання природоохоронних заходів за розділом 
„Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь” на наступних об’єктах: 

- захист с. Грабунь Рокитнівського району від затоплення повеневими водами 
р. Льва – за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік – 100 
тис. грн.; 

- регулювання річки Переросль для захисту населених пунктів Залав’є, Блажево 
Рокитнівського району від затоплення повеневими водами, на що спрямовано 875 
тис. грн., а також погашено кредиторську заборгованість за 2011 рік – 525 тис. грн. та 
за 2012 рік – 350 тис. грн.; 

- відновлення гідротехнічної споруди (ГТС) на акумулюючій водоймі для 
захисту від підтоплення сіл Дитиничі і Переросль Дубенського району – за рахунок 
погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік – 280 тис. грн.; 

- кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського 
району, на що спрямовано 329 тис. грн., а також погашено кредиторську заборго-
ваність за 2011 рік – 160 тис. грн. та за 2012 рік – 69 тис. грн.; 

- кріплення берега річки Стир для захисту сіл Дубрівка і Сопачів Володими-
рецького району – за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011рік – 
90 тис. грн.; 

- кріплення берега р. Горинь для захисту с. Ремчиці Сарненського району – за 
рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік –  80 тис. грн.; 

- захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с. Ниви-Золочівські 
Демидівського району – за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011 
рік – 231 тис. грн.; 

- захист від підтоплення паводковими та повеневими водами с. Майдан 
Дубенського району – за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011 
рік – 0,5 тис. грн.;  

- захист від підтоплення паводковими та повеневими водами с. Мокре 
Дубенського району, на що спрямовано 100 тис. грн.;  

- захист с. Злазне Костопільського району від затоплення повеневими водами 
р. Горинь, на що спрямовано 80 тис. грн.;  

- захист с. Переброди Дубровицького району та сільськогосподарських угідь від 
підтоплення повеневими водами р. Льва, на що спрямовано 105 тис. грн.;  
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- захист від підтоплення повеневими та зливовими водами населених пунктів 
Панталія, Зелене, Іваннє і сільськогосподарських угідь Дубенського району, на що 
спрямовано 240,65 тис. грн.;  

- проектно вишукувальні роботи – 260,3 тис. грн., за рахунок погашення креди-
торської заборгованості за 2011 рік – 10,8 тис. грн. та за 2012 рік – 50 тис. грн.; 

- експертиза – за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік – 
4,7 тис. грн. 

Протягом 2012 року введено в експлуатацію пусковий комплекс об’єкту „Крі-
плення берега річки Стир для захисту сіл Набережне Демидівського району Рівненсь-
кої області”, проведено 0,111 км берегоукріплювальних робіт на суму 1320 тис. грн. 

Вартість незавершеного будівництва протипаводкових та природоохоронних 
заходів станом на 01.01.2013 року складає 9974,282 тис. грн. 

Останніми роками в комунальному водопровідно-каналізаційному господарстві 
області спостерігається тенденція до зменшення реалізації води та водовідведення, 
але значно погіршують якість поверхневих вод скиди у водні об’єкти недоочищених 
та неочищених стічних вод комунальних підприємств області. Основними проблем-
ними питаннями залишається недостатньо ефективна робота очисних споруд в містах 
Костопіль, Сарни, Кузнецовськ, Острог, Корець, Радивилів, смт Рокитне, Демидівка, 
Оржів, Смига, Клевань. 

Міста та 14 селищ міського типу області мають централізовані системи 
каналізаційної мережі. В каналізаційному господарстві експлуатується 121 одиниця 
каналізаційних насосних станцій, 22 одиниць комунальних очисних споруд. Стан 
каналізаційних споруд та обладнання в основному задовільний, але із 212 одиниць 
обладнання 25 % потребують невідкладної заміни.  

Протяжність каналізаційних мереж становить 732,8 км, в тому числі 
потребують заміни - 188,6 км, або 25,8 %, при середньому в Україні 34,8 %.  

Протяжність каналізаційних мереж і колекторів РОВКП ВКГ „Рівнеоблводо-
канал” становить 246,9 км, з них в зношеному та аварійному стані – 79,5 км. 
Забезпечення населення м. Рівне централізованою системою каналізації становить 
90,1 %. Відсутня каналізаційна мережа в районів „Басів кут”, „Тинне”, „Новий двір”, 
„Червоні гори”. 

За 2012 рік на каналізаційних очисних спорудах РОВКП ВКГ „Рівнеоблводо-
канал” було очищено 7229,5 тис. м3 стічної води, передано на очистку на 
каналізаційні очисні споруди ПАТ „Рівнеазот” – 13079 тис. м3. 

Стічні води в м. Рівне на очисні споруди перекачують 16 каналізаційних 
насосних станцій, на яких встановлено 47 основних насосних агрегатів. Технічний 
стан каналізаційних насосних станцій задовільний завдяки тому, що підприємством 
„Рівнеоблводоканал” протягом останніх 5 років було замінено більше 60 % насосних 
агрегатів на сучасні енергозберігаючі марки, в результаті чого споживання електро-
енергії на каналізаційних насосних станціях зменшилось з 5093,49 тис. кВт/год в 
2006 році до 2937,176 тис. кВт/год в 2012 році. 

Оскільки існуючі каналізаційні споруди м. Рівне замортизовані (очисні 
споруди збудовані в 1964 році), тому якість очисних стоків за деякими показниками 
(зважені речовини, азот аміаку, фосфати) періодично не відповідає нормам гранично-
допустимого скиду (ГДС). Тому, є нагальна необхідність у реконструкції та 
розширенні діючих очисних споруд з доведенням їх потужності до 80 тис. м3/добу. В 
проекті за рахунок застосування нових технологічних прийомів інтенсифікації та 
модернізації пропонується підвищити ефективність роботи та продуктивність 
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існуючих каналізаційних споруд до 50 тис. м3/добу та добудувати в межах існуючого 
землевідводу новий комплекс споруд біологічної очистки продуктивністю 
30 тис. м3/добу. У результаті реалізації такого проекту зникне необхідність у заміні 
замортизованих каналізаційних колекторів діаметром 820 мм, адже вартість такої 
заміни коштує приблизно 75 % вартості будівництва нових очисних споруд разом з 
реконструкцією існуючих. 

Завдяки своєчасному виконанню профілактичних та капітальних ремонтів 
підприємством забезпечується стабільна та надійна робота водопровідно-
каналізаційних об’єктів. За останні роки аварійних та надзвичайних ситуацій на 
водопровідно-каналізаційних мережах не було. Водночас, скидів неочищених стоків 
із каналізаційних колодязів, мереж та насосних станцій на прилеглу територію та у 
водні об’єкти, що призвело б до забруднення довкілля, не допускалось. 

У 2012 році з метою охорони водних ресурсів за кошти обласного та районних 
природоохоронних фондів виконувались заходи, що наведені у табл. 4.23 

 

Таблиця 4.23. Заходи з охорони водних ресурсів, проведені за кошти обласного та 
районних природоохоронних фондів у 2012 році 

Тема заходу Виконавець Профінансовано
, грн. 

1 2 3 
Будівництво зливової каналізації з вул. Зеленої та 8 Березня в м. Здолбунів ТОВ „Атланта-Захід” 286951,00 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію споруди 
гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища НВФ „Вестар” 27072,00 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних 
споруд в с. Шубків Рівненського району 

РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал” 32459,45 

Очисні споруди потужністю 10 м3/добу комунального закладу „Острожецька 
протитуберкульозна лікарня” в с. Острожець Млинівського району – 
будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

ПП „УкрБіотал-Проект” 6704,00 

Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої 
технічні можливості на комунальних каналізаційних системах м. Острог Острозьке КП „Водоканал” 48680,00 

Реконструкція ділянки каналізаційного колектора в районі перетину 
вул. Кн. Володимира – Р.Шухевича – Литовська в м. Рівне 

РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал” 139601,21 

Водовідведення каналізаційних стоків с. Могиляни по вул. Заводській 
Острозького району (будівництво) 

ТзОВ „Пром-Енерго-
Консалтинг” 149700,00 

Будівництво каналізаційного колектора від багатоквартирних будинків в с. Но-
вий Корець по вул. Садовій та Молодіжній у Корецькому районі ТзОВ „Реалбуд-М” 344351,00 

Реконструкція каналізаційної мережі ЗНЗ на вул. Шкільній № 5 у м. Радивилів 
(Кредиторська заборгованість за 2011 рік) 

КП „Комунальник” 
Радивилівської міської ради 8760,00 

Система каналізації, в смт Демидівка – реконструкція (І черга) (кредиторська 
заборгованість за 2011 рік) 

ТОВ „Укрбудрем-
монтажінжінірінг” 14952,14 

Каналізаційні очисні споруди, каналізаційна мережа, напірний колектор в м. Ду-
бно – реконструкція (кредиторська заборгованість за 2011 р. - 139,66 тис.грн.) ПП „Сектор” 537021,00 

Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що вико-
ристало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах 
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 

РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал” 518191,20 

Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до КНС –
2.Будівництво (кредиторська заборгованість за 2011 р. - 98,396 тис.грн.) ПВКФ „Фіалка” 298396,00 

Реконструкція очисних споруд №2 на вул. Піонерській в м. Сарни продуктив-
ністю 200 м3/добу (кредиторська заборгованість за 2011 р. - 443,555 тис.грн.) ПВКФ „Фіалка” 531089,00 

Очисні споруди потужністю 600 м3/добу в смт Млинів - реконструкція 
(кредиторська заборгованість за 2011 р. -  393,5 тис.грн.) 

ТзОВ 
„Рівнеагроспецмонтаж” 594494,00 

Будівництво каналізаційної насосної станції і напірного каналізаційного 
колектора для відведення комунально-побутових стоків з житлового сектору 
району „Цукрового заводу” в м. Корець (кредиторська заборгованість за 2011 р. - 
111,25848 тис.грн.) 

ТОВ „Атланта-Захід” 470949,60 

Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на 
комунальних очисних спорудах смт Володимирець (реконструкція) ТзОВ „Комфорт-Еко” 341000,00 

Будівництво зливової каналізації по вул. Проектуючій в смт Рокитне 
(кредиторська заборгованість за 2011 рік) Сарненська ПМК-66 5665,00 

Виготовлення проектно-кошторисної документації „Виконання заходів щодо 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану р. Вирка, а також заходів для боротьби зі шкідливою дією вод на території 
Городецької сільради Володимирецького району (будівництво)” 

ДП ПВІ „Рівнедіпроводгосп” 50000,00 

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми, яка 
розміщена між вул. Терешкової та вул. Нова м. Березне Березнівська міськрада 17108,08 
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Продовження таблиці 4.23 
1 2 3 

Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комуналь-
них очисних спорудах смт Володимирець (реконструкція) (кредиторська 
заборгованість за 2011 р. - 147,464 тис.грн.) 

Володимирецька 
райдержадміністрація 319927,30 

Проведення заходів для боротьби зі шкідливою дією вод  Шепетинською 
сільрадою Дубенського району 

Шепетинська сільрада 
Дубенський район 6000,00 

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм 
м. Здолбунів на вул. Старомильській, Заводській, Шевченка Здолбунівська міськрада 3587,00 

Виготовлення паспорту гідроспоруди Старомощаницькою сільрадою 
Здолбунівського району Здолбунівська райрада 566,56 

Виготовлення паспорту гідроспоруди  Півченською сільрадою Здолбунівського 
району 

Півченська сільрада 
Здолбунівського району 1699,68 

Виготовлення паспорту гідроспоруди Маломощаницькою сільрадою 
Здолбунівського району 

Маломощаницька сільрада 
Здолбунівського району 1699,68 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних 
споруд м. Здолбунів (кредиторська заборгованість за 2011 р. ) Здолбунівська міськрада 10000,00 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
каналізаційної мережі м. Здолбунів (мікрорайон „Осада”) (кредиторська 
заборгованість за 2011 р. -  110,72983 тис. грн.) 

Здолбунівська міськрада 126062,83 

Упорядкування джерела на вул. Пушкіна у м. Корець Корецька міськрада 5350,00 
Упорядкування джерел на території Самострілівської сільради Корецького 
району 

Самострілівська сільрада 
Корецького району 16703,12 . 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану р. Іква в м. Дубно Дубенська міськрада 22099,56 

Придбання насосного обладнання для очисних споруд  м. Дубно Дубенська міськрада 99400,00 
Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої 
технічні можливості на міських очисних спорудах м. Кузнецовськ Кузнецовська міськрада 77802,00 

Реконструкція споруд системи зливової каналізації міста Рівне по вул. О.Теліги, 
Є.Коновальця, С.Крушельницької, М.Старицького, перехресть вул. С.Бандери-
Дворецької, Льонокомбінатівської-Бармаки (кредиторська заборгованість 2011 р.) 

Рівненська міськрада 206682,70 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького в м. Рівне, в т.ч. 
проектні роботи Рівненська міськрада 21000,00 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Єсеніна в м. Рівне, в т.ч. проектні 
роботи Рівненська міськрада 57424,80 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебській в м. Рівне, в т.ч. проектні 
роботи Рівненська міськрада 21000,00 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна в м. Рівне, в т.ч. проектні 
роботи Рівненська міськрада 66223,20 

Реконструкція гідротехнічних споруд в дендрологічному парку „Ювілейний” 
м. Рівне, в т.ч. проектні роботи Рівненська міськрада 396,00 

Розроблення проектно-кошторисної документації для здійснення заходів щодо 
відновлення і підтримання сприятливого гідрорежиму р. Устя, захисту від під-
топлення і затоплення прилеглих територій, спричинених шкідливою дією вод на 
ділянці від вул. Басівкутської до вул. Ст. Бандери у м. Рівне (будівництво) 

Рівненська міськрада 74800,00 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на „Водовідведення каналіза-
ційних стоків с. Могиляни по вул. Заводській Острозького району -будівництво” 

Острозька 
райдержадміністрація 31114,80 

Придбання насосного обладнання для очисних споруд для КП „Клеванько-
мунсервіс” Рівненського району (кредиторська заборгованість за 2011 р.) 

Клеванська селищна рада 
Рівненського району 70000,00 

Упорядкування джерел на території Верхівської сільради Рівненського району Верхівська сільрада 
Рівненського району 10800,00 

Відновлення гідрологічного режиму р. Гать Оржівською сільрадою Рівненського 
району 

Оржівська селищна рада 
Рівненського району 15999,00 

Заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану, очищення русла р. Льва Карпилівською сільрадою 
Рокитнівського району 

Карпилівська сільрада 
Рокитнівського району 16000,00 

Реконструкція зливової каналізації на вул. Шевченка в смт Рокитне 
Рокитнівська селищна рада 

та  Рокитнівська 
райдержадміністрація 

69898,00 

Реконструкція каналізаційних мереж м. Сарни Сарненська міськрада 30000,00 
Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої 
технічні можливості на комунальних каналізаційних системах м. Сарни Сарненська міськрада 10000,00 

Всього за 2012 рік  5815380,91 
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5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, 
РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 
 
5.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування 
екологічної мережі області 

 
Збереження біорізноманіття – актуальне завдання сучасності, не просто новий 

напрям охорони природи, а невід’ємна складова концепції переходу людства на 
принципи збалансованого розвитку. Для збереження життя на планеті необхідно не 
лише здійснювати традиційну природоохоронну роботу, а й відповідним чином 
перебудовувати економіку і соціальну систему, щоб гармонізувати взаємини трьох 
основних блоків – природи, соціуму та економіки. 

Біологічне та ландшафтне різноманіття, крім його самодостатньої цінності, 
забезпечує людство усім необхідним для існування, виконує десятки екосистемних 
функцій, у тому числі підтримує біогеохімічний колообіг та очистку природних вод, 
збереження ґрунтів і стабільність клімату, забезпечує продуктами харчування, 
ліками, сировиною промисловості, формує безпечне для життя і здоров’я природне 
довкілля.  

Заходи щодо збереження біорізноманіття стали важливим компонентом 
державної екологічної політики, конкретизуючи та розвиваючи ідеологію 
традиційної охорони природи.  
 
5.1.1. Загальна характеристика 

 
Територія Рівненщини охоплює декілька природних регіонів і лежить на межі 

між Центральною та Східною Європою, відзначаючись великою різноманітністю 
рослинного світу. Флора області нараховує близько 1600 видів вищих рослин. 
Чимало з них зростають у багатьох регіонах земної кулі, але є і такі, що мають досить 
вузький ареал та такі, що знаходяться тут на межі свого поширення. 

У рослинному покриві переважають ліси та інші лісовкриті площі – 36 %, 
сіножаті і пасовища займають 13 % та відкриті заболочені землі – 5,3 %.  

На Поліссі найбільш поширені соснові та сосново-дубові ліси, на Волинському 
лесовому плато – здебільшого листяні ліси, а в Малому Поліссі – дубово-соснові ліси 
з більш багатим, ніж на Поліссі, трав’яним покривом. 

Болота поширені на всій території області, але заболоченість дуже 
нерівномірна і коливається від 40 % на півночі до 2-3 % на півдні. Розміщені вони 
переважно в долинах сучасних і реліктових річок, де іноді займають значні простори. 
Так, болото Кремінне, розташоване у прадолині Стир–Словечна, займає 35 тис. га. Є 
багато вододільних боліт, які займають улоговини вододілів, западини на місці 
колишніх озер, карстові лійки, зниження льодовикового походження тощо. Більшість 
боліт низинні, менш поширені перехідні та верхові болота.  

Тваринний світ характерний для лісової зони. Більш яскраво простежуються 
внутрішньо обласні фауністичні відмінності, зумовлені різницею природних 
комплексів поліської і лісостепової частин області. Полісся характеризується 
більшим розмаїттям фауни, серед представників якої іноді зустрічаються і рідкісні у 
сучасній Україні представники хребетних, типові для північних лісових районів 
Східно-Європейської рівнини (лось, рись, глухар, тетерук, рябчик, бобер тощо). У 
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лісостеповій зоні області зростає чисельність зайців, лисиць, мишовидних гризунів та 
землериїв, проте видовий склад лісової фауни тут значно бідніший, ніж у лісах 
Полісся (частіше зустрічаються лише білки, лісові куниці, дещо менше − вовки, дикі 
кабани та деякі інші тварини). Разом з тим, є чимало видів хребетних, які поширені 
всією територією області, не маючи певних регіональних ареалів. Серед таких, 
насамперед, слід згадати представників орнітофауни − водоплавні, болотні та лучні 
птахи (качки, кулики, перепілки тощо). Слід мати на увазі, що сучасна фауна області, 
особливо у її лісостеповій частині, несе на собі сліди значної антропогенної 
трансформації, що проявляється у зменшенні кількісного і видового складу тварин-
ного світу, хоча на окремих природоохоронних ділянках з успіхом здійснюється 
відновлення природної фауни, і навіть її видового розширення.  

З метою збереження типових та унікальних природних комплексів з усією 
сукупністю їх компонентів, в тому числі біологічного та ландшафтного різноманіття 
створено ряд природно-заповідних об’єктів області. 

Зокрема, Рівненський природний заповідник (РПЗ), загальною площею 42,3 
тис. га – що є найбільшим в Україні і складається з чотирьох масивів, розташованих 
на території Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського, Сарненського 
районів. До складу заповідника входять найкрасивіші озера українського Полісся – 
Сомине та Біле, а також водно-болотне угіддя міжнародного значення „Торфово-
болотний масив „Переброди”. 

На території заповідника охороняється природний комплекс з усім його 
біорізноманіттям, в тому числі флористичною і фауністичною складовими. Станом 
на 01.01.2013 р. в заповіднику зареєстровано зростання 1193 видів судинних рослин, 
мохів, лишайників, водоростей і грибів, та перебування 1134 видів тварин.  

Флора судинних рослин заповідника нараховує 681 вид, що належать до 327 
родів, 96 родин, 53 порядків та 7 класів. Найбільші родини: айстрові (77 видів, або 
10,8 % від загальної кількості видів), злакові (58 – 8,6 %), осокові (49 – 7,3 %), 
гвоздичні (36 – 5,3 %), бобові (34 – 5,1 %), ранникові (29 – 4,3 %), губоцвіті (27 – 
4,0 %) та розові (27 – 4,0 %) містять 50 % всіх видів рослин.  

Флора мохоподібних нараховує 150 видів, що належать до 35 родин, 14 поряд-
ків, 4 підкласів та 2 класів. Флора лишайників нараховує 47 видів, що належать до 13 
родин.  

Водорості є найменш вивченою групою рослин – 13 видів (4 родини, 3 відділи). 
Флора грибів нараховує 302 види.  

Флора судинних вивчена практично для всіх лісництв заповідника, тоді як 
флора мохів, лишайників, грибів – переважно для Білоозерського та Карасинського 
лісництва. До Зеленої книги України занесено 13 угруповань природної рослинності 
заповідника. 

В заповіднику достовірно відмічено перебування 1134 види тварин, з них 842 
види безхребетних та 292 види хребетних тварин.  

Основну частину виявлених безхребетних становлять комахи з ряду: 
- лускокрилі Lepidoptera (311 видів)  
- жуки Coleoptera (310 видів).  
Решта 221 вид належать до ряду: 

- десятиногі раки Decapoda (1 вид); 
- рівноногі раки Isopoda (1 вид),  
- веслоногі раки Copepoda (13 видів),  
- гіллястовусі раки Cladocera (30 видів),  
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- коловертки Rotatoria (11 видів),  
- ногохвістки Collembola (46 видів),  
- бабки Odonata (34 види),  
- прямокрилі Orthoptera (25 видів),  
- клопи Hemiptera (4 види),  
- сітчастокрилі Neuroptera (1 вид),  
- скорпіонові мухи Mecoptera (1 вид),  
- перетинчастокрилі Hymenoptera (18 видів),  
- двокрилі Diptera (27 видів)  
- до класу Черевоногі молюски Gastropoda (4 види).  
Розподіл хребетних тварин за класами виглядає наступним чином:  

- кісткових риб Osteichthyes – 21 вид,  
- земноводних Amphibia – 10,  
- плазунів Reptilia – 7,  
- птахів Aves – 208,  
- ссавців Mammalia – 46 видів.  
Фауна безхребетних потребує подальших досліджень, в ході яких очікується 

зростання списку видів заповідника у кілька разів.  
У 2012 році було виявлено 13 нових видів судинних рослин, 2 види 

лишайників, 21 вид дискоміцетів, 23 види комах (серед яких два занесені до Червоної 
книги України – плавунець широкий Dytiscus latissimus та ксилокопа звичайна 
Xylocopa valga), 54 види дрібних ракоподібних і коловерток, 5 видів кліщів, 4 види 
птахів (в тому числі три з Червоної книги України - балабан Falco cherrug, крячок 
каспійський Hydroprogne caspia, сич волохатий Aegolus funereus) і 2 види ссавців 
(кажани, що занесені до Червоної книги України – широковух європейський 
Barbastella barbastellus і вечірниця мала Nyctalus leisleri), що раніше не були 
встановлені для території Рівненського природного заповідника 

Рослинний та тваринний світ заповідника використовуються виключно в нау-
кових цілях, здебільшого з метою інвентаризації та обліку чисельності флори і фауни 
без вилучення з природи. В окремих випадках проводиться відбір зразків флори в 
гербарій заповідника та зразків фауни безхребетних тварин з метою подальшого вста-
новлення видової приналежності в камеральних чи лабораторних умовах, що здій-
снюється в межах погоджених лімітів і виданих дозволів на відбір гербарних зразків 
флори та екземплярів безхребетних тварин. У 2012 році працівниками наукового 
відділу Рівненського природного заповідника зібрано 135 гербарних зразків (з них 64 
зразки судинних рослин та 71 – грибів) та 114 екземплярів комах, що не перевищує 
кількість, зазначену в дозволі на спеціальне використання природних ресурсів.  

 
З метою збереження цінних природних територій та історико-культурних 

об’єктів на території Острозького та Здолбунівського району створений перший в 
області Національний природний парк „Дермансько-Острозький” площею 5,448 тис. 
га, який займає вузьку частину Малого Полісся, затиснуту між Мізоцьким кряжем та 
Кременецькою височиною. 

Попередній аналіз флори парку за літературними, гербарними даними та 
спостереженнями показав, що на цій території нараховується 442 види судинних 
рослин, які належать до 269 родів, 93 родин, 52 порядків та 6 класів.  

Флора мохоподібних практично не досліджена, за літературними даними 
наводиться зростання 27 видів.  
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Подальша інвентаризація флори на території парку дозволить уточнити та 
розширити цей список. 

Аналіз фауни парку показав, що для неї характерна, значна видова 
різноманітність та наявність рідкісних і зникаючих тварин. Фауна налічує 319 видів 
тварин. З них хребетних – 206 видів, що були виявлені на території парку та на 
суміжних територіях, в тому числі:  

- променеперих риб – 15 видів,  
- земноводних – 11 видів,  
- плазунів – 6 видів,  
- птахів – 129 видів,  
- ссавців – 45 видів.  
Безхребетних налічується 113 видів, в тому числі 106 видів комах, 1 вид 

павуків та 6 видів молюсків. 
 
5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи 
екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття 

 
Основні проблеми щодо стану біо- та ландшафтного різноманіття пов’язані 

сьогодні з діяльністю людини. Об’єктивно вони полягають у знищенні природних 
середовищ існування тварин і місць зростання рослин (біотопів та екотопів), 
фрагментації ландшафтів та деградації екосистем (включаючи забруднення), в 
екологічно незбалансованій, виснажливій експлуатації видів людиною, поширенні 
чужорідних видів, розповсюдженні хвороб. Тваринний світ є одним з найбільш 
вразливих об’єктів природи, оскільки вплинути на його стан можна як безпосередньо 
на самих тварин, так і через вплив на їх середовище перебування.  

На території Поліських районів області, в тому числі й на прилеглих до 
Рівненського природного заповідника територіях, мають місце несанкціоновані та 
бездумні дії населення, які негативно впливають на стан природного середовища.  

Такі тварини, як пугач, бородата сова та рись, що занесені до Червоної книги 
України та перебувають на межі зникнення з фауни області, постійно страждають від 
браконьєрства. Цим видам притаманна велика індивідуальна територія, і тому 
незаконне вилучення особин на прилеглих та буферних територіях тягне за собою 
скорочення їх чисельності, а то й повне зникнення виду на охоронних територіях. 
Подібна ситуація склалась і для глушця, тетерука та орябка, які, окрім браконьєр-
ства, страждають й від зменшення площ стиглих лісів, бездумного ведення суцільно-
лісосічних рубок, порушення природного стану токовищ та гніздових стацій. 

Чисельність інших видів птахів (кульон великий та очеретянка прудка) 
скорочується внаслідок зменшення площ боліт – поглиблення меліоративних каналів 
на периферії територій природно-заповідних об’єктів спричиняє зниження рівня 
ґрунтових вод та осушення боліт.  

Жук-олень потерпає внаслідок зменшення площ стиглих дібров та внаслідок 
низької екологічної свідомості населення. Мідянка є жертвою неосвіченості 
місцевого населення, яке винищує змію, приймаючи її за отруйну. Всі види 
рукокрилих потерпають від нестачі місць поселень, зокрема дендрофільні види – від 
недостачі придатних порожнистих та дуплистих дерев, що першочергово 
вилучаються у всіх лісових господарствах. Постійного, досить інтенсивного тиску 
через браконьєрство та плановий відстріл на суміжних територіях зазнає і вовк, який 
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занесений до Європейського червоного списку, Додатку ІІ Бернської конвенції, 
списку CITES. 

Крім того, частина берега озера Біле (50 м води та 50 м берега), загальною 
протяжністю 6138 м, використовується як рекреаційна зона – це територія 
рятувальної станції; землі відокремленого підрозділу „Рівненська АЕС” ДП НАЕК 
„Енергоатом” з туристичною базою; землі ДП „Володимирецький лісгосп”. Ця 
територія хоча і не належить до земель Рівненського природного заповідника, однак 
безпосередньо межує з ними. Перевищення рекреаційної ємності зони відпочинку 
озера Біле в теплий період року з травня по вересень негативно впливає на 
природний стан ландшафтів та екосистем заповідника.  

Через стихійне, безконтрольне незаконне перебування на території заповідника 
відпочиваючих витоптується рослинний покрив та вирубується лісова рослинність,   
пошкоджується водна фітобіота (в тому числі популяції молодильника озерного та 
хари витонченої, що занесені до Червоної книги України і є індикаторами чистоти 
води); у природне середовище потрапляють хімічні та синтетичні речовини через, 
використання засобів побутової хімії; територія забруднюється побутовими 
відходами, особливо скляного та пластикового походження, органічними відходами 
та продуктами життєдіяльності людини, змінюється хіміко-біологічні якості води 
(евтрофікація та бактеріальне забруднення озера), внаслідок чого спостерігається 
помутніння та „цвітіння” води, заростання водного плеса водоростями; внаслідок 
шкідливих викидів від діяльності двигунів транспортних засобів, утворення диму від 
вогнищ забруднюється атмосферне повітря; створюється небезпека виникнення 
пожеж; знижується естетична характеристика території (в тому числі внаслідок 
вандальних дій – зрізання кори, нанесення написів на деревах); спричиняється 
значний шумовий вплив зростає фактор турбування фауни, порушуються умови 
поселення диких тварин, гніздування птахів, цілісність природних комплексів, що 
призводить до зменшення типового біорізноманіття в цілому тощо. 

З метою зменшення негативного впливу та запобігання порушенню природних 
комплексів заповідника територія патрулюється службою охорони заповідника, на 
межах встановлені інформаційні та попереджувальні знаки, проводиться роз’ясню-
вальна робота. З метою підвищення екологічної свідомості населення поруч із зоною 
відпочинку діє еколого-пізнавальна стежка „Білоозерські бори”, якою проводяться 
екскурсії. 

 
5.1.3. Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

 
Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних, 

економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на 
збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу. Основними 
напрямками робіт, направленими на збереження біотичного та ландшафтного 
різноманіття області є: 

- збільшення площі природно-заповідного фонду області до 14% на кінець 2020 р.; 
- проведення робіт щодо розробки проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
- організація проведення комплексних обстежень території області з метою 

виявлення ділянок із значним біо- та ландшафтним різноманіттям; 
- удосконалення системи моніторингу біо- та ландшафтного різноманіття; 
- впровадження ГІС-технології для створення кадастрів природних ресурсів; 
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- підтримання розвитку екологічного туризму як можливості зберегти й 
поліпшити біо- та ландшафтне різноманіття одночасно із забезпеченням 
можливостей розвитку місцевої економіки; 

- підвищення рівня обізнаності населення з питань збереження біорізноманіття та 
формування екомережі; залучення широких кіл громадськості до реалізації заходів і 
проектів зі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. 

Серед заходів, щодо зменшення та запобігання впливу антропогенних чинників, 
постійно здійснюється охорона території заповідника і його природних комплексів, 
проводяться роз’яснювальна та еколого-освітня робота серед населення, систематич-
но публікується інформація про режим, діяльність та природні комплекси заповід-
ника в засобах масової інформації. 

З метою збереження біологічного різноманіття впродовж 2012 року 
здійснювався ряд біотехнічних заходів. Зокрема: 

- задля збереження гніздових територій рідкісного для території Рівненського 
природного заповідника та Українського Полісся виду підорлика великого було 
встановлено 2 штучні платформи на місці зруйнованих гнізд у Карасинському та 
Північному лісництвах заповідника;  

- проведено наукові обстеження та описи біорізноманіття ряду об’єктів 
природно-заповідного фонду області: орнітологічного заказника „Вовча гора” та 
заповідного урочища „Розвилка” Сарненського району; гідрологічного заказника 
„Полянські стави” Березнівського району; лісового заказника „Висоцький” 
Дубровицького району тощо;  

- восени проведено облік птахів та попереднє дослідження ентомофауни 
Національного природного парку „Дермансько-Острозький” у Острозькому та 
Здолбунівському районах.  

- моніторинг чисельності та гніздування білого лелеки у північних районах 
Рівненщини, в ході чого зібрано 86 карток про гніздування лелеки у різних населених 
пунктах та обстежено 75 населених пунктів, обліковано 299 гнізд лелеки білого; 

-  з метою вивчення міграційних та екологічних особливостей птахів на території 
Рівненського природного заповідника (Карасинське, Білоозерське, Північне, Старо-
сільське лісництва), в заповідному урочищі „Розвилка”, в орнітологічному заказнику 
„Вовча гора” та на інших територіях Сарненського та Дубровицького районів прово-
дилось кільцювання птахів. Всього закільцьовано 486 птахів, які відносяться до 46 
видів. 

З метою охорони природних територій Рівненського природного заповідника, у 
2012 р. його працівниками було проведено комплекс заходів, зокрема: 
− створено мінералізовані смуги загальною протяжністю 300 км; 
- проведено догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами  в 
обсязі 705 км; 

− проведено лісопатологічні обстеження насаджень на площі 3000 га; 
− протягом року зареєстровано та ліквідовано чотири випадки лісових пожеж на 
площі 1,05 га; 

− виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, та складено 23 
протоколи. 
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5.1.4. Формування екомережі області 
 

Створення екомережі є наступним кроком розвитку природоохоронної справи в 
Україні та одним із факторів інтеграції нашої держави до міжнародної системи 
співробітництва у цій сфері. Екомережа розглядається як єдина територіальна 
система об’єктів, що перебувають під особливою охороною, з метою збереження 
всього біо- і ландшафтного різноманіття, покращення стану довкілля в цілому. Це 
перша активна системна форма охорони природи, головною метою якої є 
відновлення природної, територіальної і функціональної цілісності екосистеми у 
поєднанні із збалансованим її використанням. 

В області діє Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та 
формування екологічної екомережі Рівненської області на 2010-2020 роки 
(затверджена рішенням обласної ради від 25.09.2009 №1330). Метою Програми є 
виконання заходів з упорядкування, розширення існуючих та створення нових 
заповідних об’єктів для забезпечення збереження типового і унікального 
ландшафтного та біологічного різноманіття екологічної мережі області. В основі 
Програми закладено створення єдиної системи природоохоронних територій, де 
передбачається проведення системних заходів зі збереження і відтворення природних 
ресурсів. 

Площі земельних угідь, складових національної екомережі, наведені в табл. 5.1. 
 

Таблиця 5.1. Площі земельних угідь, складових національної екомережі, тис. га 

 

Відповідно до Загальнодержавної програми формування національної 
екологічної мережі України на 2000-2015 роки вся територія Рівненського 
природного заповідника є природним ядром Поліського екологічного коридору 
національної екологічної мережі України. Складові структурних елементів 
екологічної мережі області наведені в табл. 5.2. 
 

Таблиця 5.2. Складові структурних елементів екологічної мережі області 
Складові елементи екомережі, тис. га 
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2005,1 1402,3 181,5 12,7 105,0 - - 803,8 0,1 1,9 0,4 33,0 257,7 7,6 
 

 
Подальше формування екомережі сповільнює відсутність чіткого механізму 

надання фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок 
в межах територій та об’єктів екомережі. В основному фінансування заходів 

Категорії землекористувачів 2000 2011 2012 
Землі природоохоронного призначення 0 0 0 
Сіножаті та пасовища 259,5 258,3 258,5 
Водогосподарські підприємства  1,1 1,6 1,6 
Води  42,2 43,3 43,3 
у т. ч. під ставками 6,7 8,7 8,5 
Організації, підприємства, установи природоохоронного призначення 0 42,3 42,3 
Організації, підприємства, установи оздоровчого призначення 0 0,1 0,1 
Організації, підприємства, установи рекреаційного призначення 0,2 0,1 0,1 
Організації, підприємства, установи історико-культурного призначення 0 0,1 0,1 
Ліси та інші лісовкриті площі 794,7 803,7 803,8 
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Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України  
на 2000-2015 роки здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевих фондів 
охорони навколишнього середовища, що є недостатнім для виконання в повній мірі 
заходів для формування екомережі області. 
 
5.2. Природоохоронні території та об’єкти 
 

Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження попу-
ляцій видів рослин і тварин в області створена та існує мережа природно-заповідного 
фонду, до якої станом на 01.01.2013 року віднесено 310 територій та об’єктів 
загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05% від загальної площі області, в 
тому числі 27 об’єктів загальнодержавного значення площею 64,9 тис. га та 283 
об’єктів місцевого значення площею 116,6 тис. га. 

Найбільш визначні об’єкти природно-заповідного фонду області: 
Рівненський природний заповідник загальною площею 42,3 тис. га - є 

найбільшим в Україні і складається з чотирьох масивів, розташованих на території 
Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського, Сарненського районів. До 
складу заповідника входять найкрасивіші озера українського Полісся – Сомине та 
Біле, а також торфово-болотний масив міжнародного значення Переброди, площею 
12,7 тис. га.  

На території Острозького та Здолбунівського району створений перший в 
області Національний природний парк „Дермансько-Острозький”, площею 5,448 
тис. га. Він займає вузьку частину Малого Полісся, затиснуту між Мізоцьким кряжем 
та Кременецькою височиною. 

Три регіональні ландшафтні парки:  
„Прип’ять-Стохід”, площею 21,6 тис.  га, знаходиться на території Заріч-

ненського району, представляє один з унікальних природних комплексів як в Україні, 
так і у Східній Європі, адже тут зливаючись річки Прип’ять та Стохід нагадують 
дельту Дунаю. 

„Надслучанський”, площею 17,2 тис. га, знаходиться на території Березнівсь-
кого району, з унікальними краєвидами „надслучанської Швейцарії”. 

„Дермансько-Мостівський”, площею 19,8 тис. га, знаходиться на території 
Здолбунівського району. Створення парку дозволило при збереженні традиційного 
господарювання одночасно розвивати нові види діяльності  –  рекреацію та туризм, а 
також сприяти збереженню унікальних типових природних комплексів, історично-
культурних пам’яток старовинної Дермані та інших населених пунктів. 

Державний дендрологічний парк  
Березнівського лісового коледжу, площею 29,5 га в м. Березне, де зростає 734 

види рослин, з них 17 видів занесених до Червоної книги України. Окрім характер-
них для цієї зони рослин, тут ростуть екзотичні представники Далекого Сходу, 
Сибіру, Криму, Кавказу, Середньої Азії, Америки, Японії і Китаю. 

Рівненський зоологічний парк, площею 11,6 га в м. Рівне, особливий природний 
комплекс в системі міста, що поєднує в собі природне середовище і штучні споруди 
та служить для утримання різних видів тварин в умовах неволі. Основними завдан-
нями, які постають перед зоопарком, є утримання та демонстрація живих представ-
ників дикої фауни, освітня та виховна робота, збереження і розведення рідкісних, 
зникаючих видів тварин, науково-дослідницька робота з вивчення біології диких 
тварин. В зоопарку утримується 182 види тварин, з яких 12 видів занесені до 
Червоної книги України. 
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На півночі області на території ботанічної пам’ятки природи „Юзефінська 
дача” в Рокитнівському районі збережено дуб-патріарх – Юзефінський дуб (дуб князя 
Ігоря) – найстаріший в Україні, вік якого перевищує 1350 років. Цей дуб занесено до 
книги рекордів України, він зайняв друге місце у Всеукраїнському конкурсі 
найстаріших дерев України. 

 

Таблиця 5.3. Структура та динаміка природоохоронних об’єктів (загально держав-
ного та місцевого значення) 

Кількість Площа, тис. га Площа територій суворої 
заповідності, тис. га Категорія об’єкту 

ПЗФ 2000 2010 2011 2012 2000 2010 2011 2012 2000 2010 2011 2012 
Природні 
заповідники 1 1 1 1 47,047 42,289 42,289 42,289 42,289 42,289 42,289 42,289 

Національні природні 
парки - 1 1 1 - 5,448 5,448 5,448 - - - - 

Регіональні 
ландшафтні парки 2 3 3 3 38,871 58,708 58,708 58,708 - - - - 

 Заказники 
загальнодержавного 
значення 

13 13 13 13 16,457 16,720 16,720 16,720 - - - - 

в тому числі:             
- загальнозоологічні 1 1 1 1 0,100 0,100 0,100 0,100 - - - - 
- ботанічні 8 8 8 8 12,321 12,301 12,301 12,301 - - - - 
- ландшафтні 1 1 1 1 0,927 0,905 0,905 0,905 - - - - 
- лісові 1 1 1 1 0,110 0,110 0,110 0,110 - - - - 
- гідрологічні 2 2 2 2 2,999 3,304 3,304 3,304 - - - - 
Заказники місцевого 
значення 98 112 111 112 49,679 53,904 53,758 53,887 - - - - 

в тому числі:             
- загальнозоологічні 6 6 6 6 7,797 7,037 7,037 7,037 - - - - 
- ботанічні 31 38 37 38 28,718 32,466 32,319 32,372 - - - - 
- ландшафтні  3 10 10 10 1,407 2,201 2,201 2,201 - - - - 
- лісові 15 16 16 16 2,084 2,143 2,143 2,143 - - - - 
- гідрологічні  10 11 11 11 1,760 2,442 2,442 2,442 - - - - 
- орнітологічні 9 9 9 9 1,556 1,556 1,556 1,556 - - - - 
- ентомологічні 18 16 16 16 0,371 0,344 0,344 0,344 - - - - 
- геологічні 4 4 4 4 2,731 2,460 2,460 2,460 - - - - 
- іхтіологічні 2 2 2 2 3,255 3,255 3,255 3,255 - - - - 
Пам’ятки природи 
загальнодержавного 
значення 

8 8 8 8 0,391 0,420 0,420 0,420 - - - - 

в тому числі :             
 - комплексні 1 1 1 1 0,048 0,091 0,091 0,091 - - - - 
 - ботанічні 4 4 4 4 0,256 0,243 0,243 0,243 - - - - 
 - зоологічні  1 1 1 1 0,014 0,013 0,013 0,013 - - - - 
 - гідрологічні  2 2 2 2 0,073 0,073 0,073 0,073 - - - - 
Пам’ятки природи 
місцевого значення 41 56 59 59 0,306 0,394 0,394 0,394 - - - - 

в тому числі:             
 - комплексні 11 13 13 13 0,112 0,114 0,114 0,114 - - - - 
 - ботанічні 23 29 31 31 0,186 0,221 0,220 0,220 - - - - 
 - гідрологічні  5 12 13 13 0,005 0,056 0,056 0,056 - - - - 
 - геологічні 2 2 2 2 0,003 0,003 0,003 0,003 - - - - 
Дендрологічні парки  1 1 1 1 0,029 0,029 0,029 0,029 - - - - 
Зоологічні парки 1 1 1 1 0,012 0,012 0,012 0,012 - - - - 
Парки-пам’ятки са-
дово-паркового ми-
стецтва загальноде-
ржавного значення 

2 2 2 2 0,039 0,039 0,039 0,039 - - - - 

Парки-пам’ятки са-
дово-паркового ми-
стецтва місцевого 
значення 

11 12 12 12 0,121 0,128 0,128 0,128 - - - - 

Державні заповідні 
урочища 90 96 97 97 3,011 3,188 3,455 3,455 - - - - 

в тому числі:             
 - лісові 80 85 86 86 2,183 2,359 2,626 2,626 - - - - 
 - болотні 10 11 11 11 0,828 0,829 0,829 0,829 - - - - 
Всього в області 268 306 309 310 155,963 181,280 181,400 181,530 42,289 42,289 42,289 42,289 
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5.2.1. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду області 
 
Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2013 р. наве-

дена на рис. 5.1 та в табл. 5.4.  
 

Таблиця 5.4.Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2013 р.  
Об’єкти природно-заповідного фонду 

Загальнодержавного 
значення Місцевого значення Всього № 

з/п Найменування об’єктів ПЗФ 

К-кість Площа К-кість Площа К-кість Площа 
1 Природні заповідники 1 42289 - - 1 42289 
2 Національні природні парки 1 5448,3   1 5448,3 
3 Регіональні ландшафтні парки - - 3 58708 3 58708 
4 Заказники – всього,  13 16720 112 53887,3 125 70607,3 
 в т.ч.:- загальнозоологічні 1 100 6 7037 7 7137 
          - ботанічні 8 12301 38 32372 46 44673 
          - ландшафтні  1 905 10 2201,2 11 3106,2 
           - лісові 1 110 16 2142,8 17 2252,8 
          - гідрологічні  2 3304 11 2442 13 5746 
           - орнітологічні - - 9 1556,3 9 1556,3 
          - ентомологічні - - 16 344 16 344 
          - геологічні - - 4 2460 4 2460 
          - іхтіологічні - - 2 3255 2 3255 
5 Пам’ятки природи – всього,  8 420,2 59 394,42 67 814,62 
 в т.ч.: - комплексні 1 91 13 114,5 14 205,5 
          - ботанічні 4 243,2 31 220,82 35 464,02 
          - зоологічні  1 13 - - 1 13 
         - гідрологічні  2 73 13 56,3 15 129,3 
          - геологічні - - 2 2,8 2 2,8 
6 Дендрологічні парки  1 29,5 - - 1 29,5 
7 Зоологічні парки 1 11,6 - - 1 11,6 
8 Парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва  2 39 12 128 14 167 

9 Державні заповідні урочища  - - 97 3454,9 97 3454,9 
 Всього в області 27 64957,6 283 116572,62 310 181530,22 
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Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення
Державні заповідні урочища

 
Рис. 5.1. Розподіл об’єктів природно-заповідного фонду (за кількістю) 

 
В області проводилась робота щодо створення нових природно-заповідних 

об’єктів.  
Зокрема, для врегулювання спірних питань щодо створення національного 

природного парку „Нобельський” 25 квітня 2012 року працівниками держуправління 
взято участь в нараді при Міністерстві екології та природних ресурсів України за 
участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України і 

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

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


 68 

науковців, які розробили обґрунтування щодо створення даного парку. За 
результатами наради держуправлінням подані додаткові матеріали до Міністерства 
екології та природних ресурсів України і направлено звернення до Мінагрополітики з 
клопотанням погодити включення земель ДП СЛАП „Зарічненський держспец-
лісгосп” до складу національного природного парку „Нобельський”. В черговий раз 
від Міністерства аграрної політики та продовольства України отримано відповідь із 
запереченням щодо вилучення земель лісового фонду площею 7 тис. га із земель 
Державного підприємства „Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підпри-
ємство „Зарічненський держспецлісгосп”, що ставить під загрозу створення націо-
нального парку. 

У 2012 році з метою збереження в природному стані надзвичайно цінних 
природних комплексів рішенням обласної ради від 16.11.2012 № 787 створено 
ботанічний заказник місцевого значення „Колобанки”, загальною площею 50 га, на 
території Копитківської сільської ради Здолбунівського району.  

Приватним акціонерним товариством „Науково-виробничий комплекс „Курс” 
розроблено перший етап Проекту організації території національного природного 
парку „Дермансько-Острозький”, яким передбачена діяльність національного парку 
на 10 років. Виконання робіт проводиться за кошти Державного бюджету в два етапи 
-  за перший етап до Держказначейства в Острозькому районі 16 листопада 2012 року 
було подано на проплату акт виконаних робіт на суму 398,3 тис.грн.  

На виконання Указу Президента України від 23.05.2005 № 838 „Про заходи 
щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” в області 
продовжуються роботи щодо встановлення меж територій та об’єктів природно-
заповідного фонду в натурі. В 2012 році було встановлено межі 6 об’єктів природно-
заповідного фонду, а саме: 
- ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Угілецька тополя”; 
- ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Дуб башинський”; 
- гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення „Башинська криничка”; 
- гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення „Джерело Медведка”; 
- гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення „Більчаківське джерело”; 
- ландшафтного заказника місцевого значення „Соколині гори”. 

Зважаючи на унікальність природних комплексів Рівненщини, виявлення в 
минулі роки нових місць зростання видів рослин, занесених до Червоної Книги 
України, можливості з розширення природно-заповідного фонду ще не вичерпані. 
Область за рівнем заповідності (9,05 %) входить в п’ятірку кращих в Україні. За 
оцінкою багатьох спеціалістів відсоток заповідності мав би бути ще більшим - не 
менше 10 %. 

 
5.2.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення  

 
На території Рівненського природного заповідника розташовані 4 водно-болот-

них угіддя: „Коза-Березина”, „Сомине”, „Сира Погоня” та „Переброди”, останнє з 
яких включене до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення згідно 
Рамсарської конвенції, а решта – є перспективними для включення до цього переліку. 
Згадані водно-болотні угіддя охороняються згідно чинного законодавства, як 
складова природно-заповідного фонду України.  

Торфово-болотний масив „Переброди” , площею 12,7 тис. га, включений до 
переліку водно-болотних угідь міжнародного значення згідно Рамсарської конвенції. 
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Він знаходиться в міжріччі річок Ствиги та Льви на півночі області (Дубровицький 
район) на кордоні з Білорусією. Основну частину його становлять дуже обводнені, 
важко прохідні болота. Масив „Переброди” заслуговує на охорону як унікальне 
місце, де мешкають рідкісні та зникаючі види тварин. Крім того, це один з 
найбільших резерватів рідкісної орнітофауни в Україні, є місцем гніздування 
рідкісних видів птахів, таких як: лелека чорний, скопа, змієїд, орлан-білохвіст, 
глухар, журавель сірий, пугач. 29 липня 2004 р. масив Переброди зараховано до 
водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції, 
головним чином як середовище існування водоплавних птахів.  

Керуючись потребою поновлення деяких застарілих відомостей про масив 
„Переброди”, а також результатами останніх наукових досліджень, розроблено 
обґрунтування розширення території Рамсарського угіддя „Торфово-болотний масив 
Переброди” із 12718 до 12978 га та готується відповідне оновлення інформаційного 
листа угіддя, що вже узгоджено з Департаментом заповідної справи Міністерства 
екології та природних ресурсів України. 

Інші водно-болотні угіддя заповідника – є перспективними для включення до 
переліку водно-болотних угідь міжнародного значення згідно Рамсарської конвенції.  

Так, у 2012 році Рівненським природним заповідником було підготовлено 
інформаційні описи та обґрунтування надання офіційного статусу водно-болотних 
угідь міжнародного значення трьом масивам – „Біле озеро та Коза-Березина”, „Бо-
лотний масив Сира Погоня” та „Болотний масив Сомине”, на основі яких 24 жовтня 
2012 року було видано відповідне Розпорядження Кабінету Міністрів України за № 
818-р. Нині Мінприроди підготовлено документи на Бюро Рамсарської Конвенції про 
надання їм статусу міжнародного значення. 

Водно-болотний масив „Сира Погоня”, площею 14,4 тис. га, має ІВА статус – 
це територія, важлива для збереження видового різноманіття та кількісного багатства 
птахів – та включена до мережі ІВА територій Європи. Масив розташований на тери-
торії Рокитнівського району області. Він являє собою унікальний для України та 
Центральної Європи грядово-мочажинний болотний комплекс, який є відокремленим 
урочищем болотного масиву Кремінне. На його території водиться велика кількість 
водоплавних птахів, серед яких сорокопуд сірий, тетерів, сова бородата, яструб вели-
кий та яструб малий занесені до Червоної книги України. Також, це одне з трьох 
місць в області, де гніздиться очеретянка прудка – один з найбільш рідкісних євро-
пейських видів птахів, який перебуває під загрозою зникнення у світовому масштабі. 

Болотний масив „Сомине” в Сарненському районі є крайньою південно-
західною частиною найбільшого болотного масиву Кремінне. Територія масиву 
об’єднує перехідні рідколісні осоково-сфагнові болотні комплекси, заболочені 
вільхові ліси, соснові ліси на підвищених місцях та карстове озеро Сомине. Болотний 
масив „Сомине” має наукову цінність, як один з небагатьох типових мезотрофних 
масивів Полісся, що збереглися в природному стані з різноманітним природним 
покривом, багатою флорою і фауною. Масив має єдиний гідрологічний комплекс з 
озером Сомине (площею 56 га) і відіграє важливу роль в його збереженні. 

На території Білоозерського масиву у Володимирецькому районі знаходиться 
болото „Коза-Березина”, де виявлено майже всі рослинні угруповання, типові для 
боліт Полісся. Болото утворилось в прадолині, в яку колись стікали льодовикові 
води. Тут і зараз протікає невелика річка Березина, правда з меліорованим руслом. 
Окрасою масиву є друге за величиною на Рівненщині карстове озеро Біле, площею 
453 га, з чистою прозорою водою, що майже не замерзає взимку. В озері зростають 
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надзвичайно рідкісні в Україні реліктові види рослин – молодильник озерний та хара 
витончена.  

Болота Рівненського природного заповідника відіграють надзвичайно важливу 
роль у збереженні фіторізноманіття, оскільки на них зростають раритетні види 
рослин, занесені до Червоної книги України. Найбільш рідкісними представниками 
флори боліт є болотні орхідеї – жировик Льозеля, м’якух болотний, коручка болотна, 
зозульки м’ясочервоні та Фукса. Масиви заповідника є місцем збереження рідкісних 
реліктових видів рослин – верби лапландської, верби Старке, верби чорничної, осоки 
тонкокореневищної, шолудивника королівського, торф’яниці чашкової, журавлини 
дрібноплідної та шейхцерії болотної, популяції якої тут є найбільшими в Україні. 
Цікавими є комахоїдні рослини – росичка англійська та середня, пухирники малий та 
середній. Крім того, болота Рівненського природного заповідника є місцем 
збереження цінної ягоди – журавлини болотної та ряду лікарських рослин.  

Екосистеми боліт є важливими місцями збереження багатьох видів тварин, 
занесених до Червоної книги України. Серед них зустрічаються представники різних 
класів: комахи (дозорець-імператор, жовтюх торфовищний, махаон), риби (гольян 
озерний, карась золотистий), плазуни (мідянка), земноводні (ропуха очеретяна), 
ссавці (норка європейська, видра річкова, вечірниця руда, кажан пізній, нетопир 
звичайний, нічниця водяна). Найбільш різноманітною є раритетна орнітофауна – 
баранець великий, кульон великий, журавель сірий, лелека чорний, глушець, тетерук, 
гоголь, лунь лучний, скопа, сови болотяна та бородата, чернь білоока та інші види. 

 
5.2.3. Формування української частини Смарагдової мережі Європи 
 

Смарагдова мережа є мережею територій спеціального інтересу щодо їх 
збереження визначених Бернською конвенцією, і представляє аналог мережі Nftura 
2000, існуючої в Європейському союзі, в країнах, що не є його членами. Основною 
вимогою до об’єктів Смарагдової мережі є наявність видів, перелічених в Бернській 
конвенції та резолюціях 4 і 6 Постійного комітету конвенції. 

Попередньо було запропоновано включити до переліку потенційних об’єктів 
Смарагдової мережі два об’єкти природно-заповідного фонду області: 
–  національний природний парк „Дермансько-Острозький”, площею 5,448 тис. га, 
який знаходиться на території Острозького та Здолбунівського району; 
– регіональний ландшафтний парк  „Надслучанський”, площею 17,2 тис. га, який 
знаходиться на території Березнівського району. 
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5.3. Охорона, використання та відтворення рослинного світу 
 
5.3.1. Загальна характеристика рослинного світу 

 
Лісові ресурси в області розміщені нерівномірно і в основному зосереджені в її 

північній частині. У лісовому покриві хвойні породи дерев становлять 68 %, 
м’яколисті – 21 %, твердолисті – 11 %. 

У природному складі деревної рослинності переважають сосна (69 % 
лісовкритої площі), дуб звичайний (10 %), береза (10 %) та вільха чорна (8 %). Інші 
породи (граб, осика, ясен, ялина тощо) займають незначні площі. 

Особливу групу хвойних лісів на Рівненщині становлять ялинові ліси, що 
зустрічаються у поліській частині області. У найбільш зволожених місцях 
зустрічаються сосново-ялинові ліси біломошники, де до ялини та сосни домішується 
вільха чорна. 

Серед специфічних рослинних угрупувань області слід згадати своєрідні 
„крейдяні ліси” (соснові та дубово-соснові асоціації на відслоненнях крейди), 
фрагменти яких зустрічаються у лісостеповій частині області, а також сусідні з ними 
рослинні угруповання „наскельних степів” (вишня степова, ковила волосиста, осока 
низька, люцерна розпростерта та інші). 

Старі дуби віком понад 250 років ростуть на площі 54 га в урочищі 
„Острожчин” Острозького району, на площі 14 га в урочищі „Олександрівка” 
Дубнівського району. Дубові насадження збереглися в урочищі „Нетреба” 
Рокитнівського району на площі 52 га. 

Друге місце (після лісів) посідають луки, загальна площа яких перевищує 180 
тис. га. Луки поширені всією територією області і формуються на місці вирубаних 
мішаних і широколистяних лісів. 

Всього близько 1,6 тис. видів рослин зустрічається на Рівненщині. Вони 
створюють зелене вбрання лісів, барвисті килими лук і галявин, простори боліт. 
Серед рослин є чимало рідкісних, що охороняються законом. 70 видів судинних 
рослин області занесено до Червоної книги України. Значну групу серед охоронних 
рослин становлять види із цікавою біологією - орхідеї та комахоїдні, взяті під 
охорону в багатьох країнах світу. 

Тундрові й тайгові види у флорі України є відлунням, залишками тих часів, 
коли північна частина її території була вкрита льодовиком. У флорі Рівненщини 
близько двох десятків таких видів. Наприклад, плавуни - їхні повзучі стебла, що 
утворюють зелене плетіння, рясно вкриті вузькими жорсткими листками і схожі на 
волохатих звірів. Наукова назва – лікоподіум – у перекладі з грецької означає „вовча 
лапа”. 
 
5.3.2. Лісові ресурси 

 
Станом на 01.01.2013 р. загальна площа земель лісогосподарського 

призначення області становить 861,4 тис. га, з них 708,7 тис. га (82,3 %) - землі 
Держагенлісу України; 140,6 тис. га (16,3 %) - землі в користуванні господарств 
Мінагрополітики України; 12,1 тис. га (1,4 %) - землі в користуванні Міноборони 
України. Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою 
рослинністю становить 722,8 тис. га, з них в лісах державного призначення 
Держагенлісу України – 588,5 тис. га; в лісах Мінагрополітики України – 124,2 тис. 
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га; в користуванні Міноборони України – 10,1 тис. га. Лісистість області становить 
36 %. Відомості про землі лісогосподарського призначення області наведені в табл. 
5.5. 
 

Таблиця 5.5. Землі лісогосподарського призначення 
№ 
з/п Показники Одиниця виміру Кількість 

1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення у тому  числі: тис. га 861,4 
1.1 площа земель лісогосподарського призначення державних лісогосподарських 

підприємств 
тис. га,  

% 
847 
98,3 

1.2 площа земель лісогосподарського призначення комунальних лісогосподарських 
підприємств 

тис. га - 

1.3 площа земель лісогосподарського призначення власників лісів га 14,4 
1.4 площа земель лісогосподарського призначення, що не надана у користування га - 
2.  Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою рослинністю тис. га 722,8 
3. Загальний запас деревини за звітний період тис. м3 135303,34 
4. Запас деревини у розрахунку на один гектар земель лісогосподарського призначення м3 157,1 
5. Площа лісів у розрахунку на одну особу га 0,7 
6. Запас деревини у розрахунку на одну особу м3 105,7 
7. Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі області) % 36,0 

 

Лісівники області здійснюють роботи з посадки лісу за принципом розши-
реного відтворення лісів, тобто площа лісовідтворення перевищує площі зрубів. В 
останні роки лісгоспи проводять роботи в напрямку підвищення лісистості області. В 
період 2008 - 2012 років в області створено 5 тис. га нових лісів. 

Для збереження та відновлення лісів необхідно виконувати лісовідновлення 
відповідно до площ суцільних зрубів, підвищити продуктивність і біологічну 
стійкість лісових насаджень та продовжити роботи з переведення лісовідновлення на 
генетико-селекційну основу. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення 
лісових насаджень в області наведена в табл. 5.6. 
 

Таблиця 5.6. Динаміка лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень, га 
Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Лісовідновлення, лісорозведення на землях лісогосподарського 
призначення 

5505 5448 5320,1 6566,3 5895 

Створення захисних насаджень на непридатних для сільського 
господарства землях 

1989 72 4,3 49,2 73,4 

Створення полезахисних лісових смуг - - - -  

 
За підсумками 2012 року роботи з лісовідтворення виконані на площі 5245 га, в 

тому числі посадка і посів лісових культур проведені на площі 3471 га, створено 10 
га нових лісів. За результатами технічного приймання до лісовідновлення зараховано 
1774 га природного поновлення. 

На лісових розсадниках області для виконання робіт з посадки лісу вирощено 
більше 49 млн. шт. стандартного посадкового матеріалу сіянців та понад 307 тис. 
стандартних саджанців, що повністю задовольняє потреби підприємств для 
виконання робіт з посадки лісу та проведення озеленення населених пунктів області. 

За рахунок підвищення ефективності використання існуючої лісонасінневої 
бази продовжена робота з переведення лісовирощування на генетико-селекційну 
основу. В 2012 році створено 737 га лісових культур з використанням селекційного 
садивного матеріалу, заготовлено 20346 кг насіння основних лісоутворюючих порід 
та вирощено біля 12 млн. шт. посадкового матеріалу сіянців даної категорії, що в 
кінцевому результаті, як свідчать наукові обґрунтування та досвід, дасть можливість 
підвищити продуктивність майбутніх деревостанів. 

Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення у 2012 р. 
наведене в табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7. Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 
Зрубано по господарствах 

хвойні твердолистяні м’яколистяні 

Район, підприємства 
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Всього в області: 744,1 716,3 501,5 493,7 73,9 67,3 168,8 155,3 
Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства 

ДП „Березнівський лісгосп” 34,6 34,6 30,8 30,7 0,5 0,5 3,3 3,4 
ДП „Володимирецький лісгосп 58,7 59,0 30,6 30,8 3,0 3,1 25,1 20,0 
ДП „Висоцький лісгосп” 25,1 24,9 22,4 22,3 0,1 0,1 2,6 2,5 
ДП „Дубенський лісгосп” 40,9 41,3 35,2 35,7 4,3 4,3 1,4 1,4 
ДП „Дубровицький лісгосп” 24,0 24,0 22,2 22,2 - - 1,8 1,8 
ДП „Зарічненський лісгосп” 25,4 25,3 17,9 18,1 0,3 0,3 7,1 6,9 
ДП „Клеванський лісгосп” 20,7 20,6 7,6 7,9 3,9 3,6 9,1 9,0 
ДП „Клесівський лісгосп” 78,8 78,8 60,2 60,2 2,6 2,6 16,0 16,0 
ДП „Костопільський лісгосп” 62,1 62,1 38,8 39,0 3,3 3,5 19,9 19,6 
ДП „Млинівський лісгосп” 10,6 10,2 1,1 1,1 7,3 7,0 2,1 2,0 
ДП „Остківський лісгосп” 42,5 42,4 29,1 29,4 3,6 3,5 9,7 9,5 
ДП „Острозький лісгосп” 27,8 27,8 11,6 11,6 8,4 8,4 7,8 7,8 
ДП „Рівненський лісгосп” 23,8 23,9 10,3 10,4 3,8 3,8 9,7 9,7 
ДП „Рокитнівський лісгосп” 41,5 41,2 32,0 31,9 1,5 1,4 8,0 7,8 
ДП „Сарненський лісгосп” 75,6 75,6 60,6 61,1 0,6 0,6 14,4 14,0 
ДП „Соснівський лісгосп” 64,2 64,0 55,6 55,4 2,9 2,9 5,7 5,7 
Всього: 656,2 655,9 466,3 468,1 46,1 45,6 143,8 142,2 

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації  
Володимирецький район 5,4 2,0 1,8 1,4 - - 3,6 0,5 
Гощанський район 5,5 5,4 1,0 1,6 2,3 3,3 2,2 0,5 
Демидівський район 3,6 3,2 0,6 0,5 1,9 1,7 1,1 1,0 
Дубенський район 15,7 8,3 4,0 2,5 8,5 3,8 3,2 2,0 
Дубровицький район 1,0 1,0 0,9 0,8 - - 0,2 0,2 
Зарічненський район 6,0 3,8 3,6 2,8 - - 2,4 1,0 
Здолбунівський район 5,7 4,7 0,3 0,3 5,1 4,4 0,3 0 
Костопільський район 5,4 2,7 4,8 2,2 0,1 - 0,5 0,5 
Млинівський район 1,5 1,5 - - 1,5 1,5 - - 
Острозький район 6,2 5,1 0,5 0,2 3,5 3,4 2,2 1,6 
Радивилівський район 5,0 4,5 2,8 2,9 1,0 0,9 1,2 0,7 
Рокитнівський район 16,0 7,4 10,9 6,5 1,5 0,3 3,6 0,6 
Сарненський район 1,9 1,8 1,9 1,8 - - - - 
Всього: 78,9 51,4 33,1 23,5 25,4 19,3 20,5 8,6 

Костопільський військовий лісгосп 
Всього 9,0 9,0 2,1 2,1 2,4 2,4 4,5 4,5 

 
5.3.3. Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів 
 

Заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та 
використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних, туристичних, освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних 
робіт відносяться до спеціального використання лісових ресурсів місцевого значення, 
тому проводиться згідно з вимогами Лісового кодексу України. 

Порядок використання лісових ресурсів затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2007 №761 та рішенням обласної ради від 23.03.2007 
№253 „Про порядок і умови виділення лімітів та організації справляння збору при 
здійсненні побічних користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів”. 

Заготівля (в тому числі закупка у населення) дикорослих плодів, ягід, горіхів, 
грибів, лікарської технічної сировини тощо в області в 2012 році проводились на 
основі лімітів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.06. 
2012 №321 „Про затвердження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів 
при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових 
матеріалів на 2012 рік” та дозволів (лісових квитків), виданих постійними 
лісокористувачами. 
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Протягом всього сезону заготівлі лісовою охороною області та оперативними 
групами, створеними в районах із представників органів місцевого самоврядування, 
податкових, природоохоронних та правоохоронних органів, проводився постійний 
контроль за повним використанням суб’єктами підприємницької діяльності 
виділених лімітів на заготівлю лісових ресурсів. 

Затверджені в області ліміти на заготівлю побічних лісових ресурсів 
постійними лісокористувачами в 2012 році наведені в табл. 5.8. 

 

Таблиця 5.8. Затверджені ліміти на заготівлю недеревних рослинних ресурсів 
Назва сировини Затверджено лімітів на заготівлю, тонн 

Обласне управління  лісового та мисливського господарства 
Дикорослі ягоди 7720,5 
Гриби 1480 
Сік березовий 1325 
Лікарська технічна сировина 435,2 
Всього 10960,7 

Головне управління агропромислового розвитку 
Чорниці 862 
Ожина 85 
Горобина 60 
Брусниця 5 
Журавлина 340 
Лікарська технічна сировина 99 
Сік березовий 340 
Всього 2158 

Костопільський військовий лісгосп 
Чорниці 90 
Ожина 7 
Лікарська технічна сировина 26,4 
Всього 123,4 
Разом в області 13242,1 

 

Використовуються наявні ліміти не повністю через зменшення заготівель лісо-
вих ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності у зв’язку зі зниженням попиту 
на цю сировину та з низькою врожайністю окремих видів ягід та грибів через посуху. 

Починаючи з 2008 року в області затверджуються ліміти на всі види лікарських 
рослин, на відміну від попередніх років, коли ліміти затверджувались тільки на 
окремі види лікарських рослин. Динаміка заготівлі лікарської сировини в області в 
розрізі користувачів наведена в табл. 5.9. 

 

Таблиця 5.9. Динаміка заготівлі лікарської сировини 
Обсяги заготівлі, тонн Рік Вид рослин встановлені ліміти фактично заготовлено 

1 2 3 4 
Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства 

2005 Всього: 58 13,3 
2006 Всього: 61,5 11,7 
2007 Всього: 18,4 14 
2008 Всього: 177,4 63,3 
2009 Всього 244 230,3 
2010 Всього 380 166 
2011 Всього 545 59,5 
2012 Всього 435,2 65,1 

Головне управління агропромислового розвитку 
2005 Всього: 16,5 0,7 
2006 Всього: 16,5 0,7 
2007 Всього: 16,5 2 
2008 Всього: 68 1,7 
2009 Всього 49,05 49,05 
2010 Всього 16,17 16,17 
2011 Всього 2,5 2,5 
2012 Всього 1,5 1,5 
 Цмин пісковий (квіти) 1,5 1,5 
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Продовження таблиці 5.9 
1 2 3 4 

Костопільський військовий лісгосп 
2005 Всього: 11 5 
2006 Всього: 11 - 
2007 Всього: 15 4,8 
2008 Всього: 26,6 1 
2009 Всього 29,5 15,3 
2010 Всього 30,2 9,2 
2011 Всього 13,0 0,93 
2012 Всього 13,0 3,2 
 Звіробій (трава) 1,0 0,2 
 Крушина (кора) 2,0 - 
 Чистотіл (трава) 1,0 - 
 Цмин пісковий 9,0 3,0 
 Разом в області за 2012 р. 449,7 69,8 

 
5.3.4. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги 
України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів 
 

Охорона і відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та 
тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України, забезпечується шляхом: 

- систематичної роботи з виявлення місць їх зростання, проведення спеціальними 
науковими установами моніторингу за станом їх популяцій і необхідних наукових 
досліджень з метою розробки основ їх охорони і відтворення; 

- створення на територіях, де вони поширені, системи заповідних і інших  
об’єктів що особливо охороняються. Постійне чи тимчасове місцезнаходження на 
певній території видів рослин, занесених до Переліку червонокнижних рослин та тих, 
що підпадають під дію міжнародних договорів України, може бути підставою для 
оголошення її об’єктом природно-заповідного фонду; 

- створення банків генофонду рослин, розведення їх у спеціально створених 
умовах (ботанічних садах, дендрологічних парках тощо); 

- внесення пропозицій щодо занесення окремих видів до Червоної книги 
України; 

- врахування спеціальних вимог щодо охорони цих видів під час розміщення 
продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розробки 
проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи; 

- проведення операції „Первоцвіт” і еколого-освітньої роботи серед населення. 
З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних 

ландшафтів, відповідно до Закону України „Про рослинний світ”, рішенням сесії 
обласної ради від 27.03.2009 №1196 затверджено „Перелік регіонально рідкісних і 
таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин на території Рівненської 
області” та Положення про нього. 

Станом на 01.01.2013 на території Рівненського природного заповідника 
зафіксовано місцезростання 48 видів рослин та 2 види грибів, занесених до Червоної 
книги. До Європейського червоного списку занесено 2 види судинних, до Додатку 1 
Бернської конвенції – 3 види, регіонально рідкісних – 19 видів (відповідно до 
„Переліку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів рослин на території Рівненської області”, затвердженого рішенням обласної 
ради від 27.03.2009 № 1196). Стан популяцій більшості видів, віднесених до даного 
списку, характеризується як стабільний, в заповіднику існують належні умови для їх 
зростання. Такі види як баранець звичайний, булатка довголиста, любка зеленоквіткова, 
сон широколистий, хамедафна чашкова, шолудивник королівський мають незначне 

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

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


 76 

поширення, проте це пов’язано з невеликим відсотком екотопів, в яких вони зростають, 
на території заповідника. Популяція щитолисника звичайного, що була знищена 
внаслідок незаконного видобутку бурштину на території заповідника у 2007 році, 
продовжує відновлюватись. 

На території Національного природного парку „Дермансько-Острозький” 
нараховується 442 види судинних рослин, 27 видів мохоподібних. Серед списку 
флори значну частину становлять раритетні види, з них до Червоної книги України 
занесено 41 вид, до Додатку 1 Бернської конвенції – 5 видів, до Європейського 
червоного списку – 1 вид, до списку CITES – 16 видів, до Переліку регіонально 
рідкісних  і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території 
області - 40 видів. 

 
Таблиця 5.10. Види флори, які охороняються у 2012 р. 

Показники 
Рівненський 
природний 
заповідник 

НПП „Дермансько-
Острозький” 

Дендропарк 
Березнівського 

лісового коледжу 
Загальна кількість видів флори, од. 1193 469 734 
Види флори, занесені до Червоної книги України, од. 50 41 17 
Види флори, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і 
фауни і природних середовищ існування в Європі, од. 3 5 2 

Види флори, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 
(CITES), од. 

12 16 - 

 
Таблиця 5.11. Перелік видів флори, яка охороняється (станом на 01.01.2013 р.) 

Назва виду українська Назва виду латинська 

Ч
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1 2 3 4 5 6 
Рівненський природний заповідник 

Астрагал піщаний Astragalus arenarius L. +    
Баранець звичайний Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. +    
Береза темна Betula obscura A.Kotula +    
Борідник паростковий Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz +    
Булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch +  +  
Верба лапландська Salix lapponum L. +    
Верба Старке Salix starkeana Willd. +    
Верба чорнична Salix myrtilloides L. +    
Гелодій бландова Helodium blandowii (F.Weber et D.Mohr) Warnst. +    
Гніздівка звичайна Neottia nidus-avis (L.) Rich. +  +  
Гудійєра повзуча Goodyera repens (L.) R. Br. +  +  
Жировик Лезеля Liparis loeselii (L.) Rich. + + +  
Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. +    
Зелениця сплюснута  
(Діфазіаструм сплюснутий) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub +    

Зелениця триколоскова (Дифазіаструм 
триколосковий)   Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub +    

Зелениця Цайллера  
(Дифазіаструм Цайллера)   Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub +    

Зозульки м’ясочервоні 
(Пальчатокорінник м'ясочервоний) Dactylorhiza incarnata (L.) Soo +  +  

Зозульки Фукса  
(Пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo +  +  

Козельці українські Tragopogon ucrainicus Artemcz.    + 
Коручка болотна Epipactis palustris (L.) Crantz +  +  
Коручка темно-червона Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. +  +  
Коручка чемерниковидна Epipactis helleborine (L.) Crantz +  +  
Лікоподіелла заплавна Lycopodiella inundata (L.) Holub +    
Лілія лісова Lilium martagon L. +    
Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich. +  +  
Любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. +  +  
М’якух болотний 
(Хамарбія болотна) Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze +  +  

Малий комонник зігнутий Succisella inflexa (Kluk) G.Beck +    
Меезія тригранна Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Angstr. +    
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Продовження таблиці 5.11 
1 2 3 4 5 6 

Молодильник озерний Isoetes lacustris L. +    
Мутин собачий Mutinus caninus (Huds.) Fr. +    
Осока дводомна Carex dioica L. +    
Осока тонкокоренивищна Carex chordorriza Ehrh. +    
Плаун річний Lycopodium annotinum L. +    
Псевдокаліергон трирядний Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske +    
Пухирник малий Utricularia minor L. +    
Пухирник середній Utricularia intermedia Hayne +    
Росичка англійська (Р. довголиста) Drosera anglica Huds. +    
Росичка середня Drosera intermedia Hayne +    
Ситник бульбистий Juncus bulbosus L. +    
Ситняг сосочкоподібний   Eleocharis mamillata H.Lindb. +    
Скорпідій скорпіноподібний Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. +    
Смілка литовська Silene lithuanica Zapal. +   + 
Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill. + +   
Хамедафна чашкова  
(Торф’яниця чашечкова) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench +    

Хара витончена Chara delicatula C. Agardh +    
Хрящ-молочник золотисто-жовтий Lactarius chrysorrheus Fr. +    
Цибуля ведмежа Allium ursinum L. +    
Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris L. +    
Шолудивник королівський Pedicularis sceptrum-carolinum L. +    
Щитолисник звичайний Hydrocotyle vulgaris L. +    
Юринея несправжньоволошковидна Jurinea pseudocyanoides Klok.   +   
Всього видів у заповіднику  50 3 12 2 

Національний природний парк „Дермансько-Острозький” 
баранець звичайний Hupercia selago (L.) Bernh ex Schrank et Mart неоц.    
береза низька Betula humilis Schrank. вр.    
булатка великоквіткова Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. рідк.  +  
булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Dritsen. рідк.  +  
булатка червона Cephalanthera rubra (L.) Rich. рідк.  +  
верба Старке Salix starkeana Willd. вр.    
верба чорнична Salix myrtilloides L. вр.    
вовчі ягоди (вовче лико) пахучі Daphne cneorum L. вр.    
глід український Crataegus ucrainica Pojark     + 
гніздівка звичайна Neottia nidus-avis (L.) Rich. неоц.  +  
гудайєра повзуча Goodyera repens (L.) R.Br. вр.  +  
Діфазіаструм сплюснутий Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. рідк.    
жировик Лезеля Liparis loeselii (1.) Rich.  вр. + +  
зозулині сльози яйцеподібні Listera ovata (L.) R. Br. неоц.    
зозулині черевички справжні  Cypripedium calceolus L. вр. + +  
коручка болотна Epipactis palustris (L.) Crantz. вр.  +  
коручка темно-червона Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. вр.  +  
коручка чемерникоподібна Epipactis helleborine (L.) Crantz. неоц.  +  
косарики черепитчасті Gladiolus imbricatus L. вр.    
лілія лісова Lilium martagon L. неоц.    
ломикамінь болотний Saxifraga hircuius L.  вр. +   
лунарія оживаюча Lunaria rediviva L. неоц.    
любка дволиста Platanthera bifolia Rich. неоц.  +  
любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. неоц.  +  
осока дводомна Carex dioica L. вр.    
осока Девелла Carex davalliana Smith. вр.    
Осока затінкова Carex umbrosa неоц.    
осока Хоста Carex hostiana DC. вр.    
пальчатокорінник м'ясочервоний Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. вр.  +  
Пальчатокорінник травневий Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summ. рідк.  +  
Пальчатокорінник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. неоц.  +  
півники сибірські Iris sibirica L. вр.    
підсніжник білосніжний Galanthus nivalis неоц.    
плаун річний Lycopodium annotinum L. вр.    
росичка англійська Drosera anglica Huds. вр.    
сашник іржавий Schoenus ferrugineus L. вр.    
сверція багаторічна Swertia perennis L. вр.    
скорпідій скорпіоноподібний Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. вр.    
сон широколистий Pulsatilla latifolia (L.) Mill., P. patens  неоц. +   
товстянка звичайна Pinguicula vulgaris L. вр.    
цибуля ведмежа Allium ursinum L. неоц.    
Всього видів у парку  41 5 16 1 
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Продовження таблиці 5.11 
1 2 3 4 5 6 

Державний дендрологічний парк 
Мутин малиновий Mutinus ravenelii E Fish. +    
Модрина польська Larix polonica Racib +    
Сосна кедрова європейська Pinus cembra L. +    
Тис ягідний  Taxus baccata L. +    
Нарцис вузьколистий  Narcissus angustifolius Curtis + +   
Півники сибірські Iris sibirica L. +    
Коручка чемерникоподібна Epipactis helleborine Crantz +    
Айстра альпійська  Aster alpinus L. +    
Береза темна  Betula obscura A. Kotula +    
Роговик Біберштейна Cerastium biebersteinii DC. +    
Смілка литовська  Silene lithuanica Zapal +   + 
Бруслина карликова Euonymus nana M. Bieb +    
Борідник паростковий  Jovibarba sobolifera Opiz. +   + 
Змієголовник австрійський Dracocephalum austriacum L. +    
Ясен білоцвітний   Fraxinus ornus L. +    
Бузок угорський  Syringa josikaea J. Jacg. ex Rchb + +   
Берека  Sorbus torminalis Crantz +    
Всього у дендропарку  17 2 0 2 

Примітка: * категорії видів Червоної книги України 2009 р. 
зк (зн) –  зникаючі  
вр – вразливі 
рд (рк, рідк) – рідкісні 
но (неоц) – неоцінені 

 

Таблиця 5.12. Охорона невиснажливого використання та відтворення дикорослих 
рослин у Рівненському природному заповіднику 

Район 

Усього видів 
рослин, занесених 
до Червоної книги 

України, екз. 

Усього рослинних 
угруповань, занесених 

до Зеленої книги 
України, од. 

Кількість видів рослин, занесених 
до Червоної книги України, від-
творено на територіях та 

об’єктах ПЗФ, екз. 

Кількість популяцій 
видів рослин, занесених 
до Червоної книги 

України, які зникли, од. 
Сарненський 20 4 - - 
Володимирецький 37 9 - - 
Рокитнівський 22 8 - - 
Дубровицький 18 5 - - 
 

 

Таблиця 5.13. Перелік видів судинних рослин, водоростей, грибів, мохів та 
лишайників Рівненського природного заповідника, яким загрожує небезпека 

Види, яким загрожує небезпека  Кількість видів 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Судинні рослини 44 13 30 30 42 42 43 44 
Гриби 2 - - - 1 2 2 2 
Водорості 1 - 1 1 1 1 1 1 
Мохи 3 - - - - - - 3 
Лишайники - - - - - - - - 
Разом: 50 13 31 32 44 45 46 50 

 
5.3.5. Адвентивні види рослин 

 

Натуралізація адвентивних (від латинського adventicius – зайшлий, чужий, не 
властивий) видів визнана однією з найважливіших причин зниження біорізноманіття 
на планеті. Рослинні угруповання в різних регіонах світу страждають від інтенсивної 
навали і натуралізації адвентивних видів. Широкий спектр видів, значна площа 
захоплених ними територій і обмежені матеріальні ресурси підкреслюють необхід-
ність створення науково обґрунтованої системи оцінки адвентивних видів рослин. 

 
Таблиця 5.14. Співвідношення географо-генетичних груп адвентивних видів 
Рівненського природного заповідника 

Географо-генетичні групи антропофітів Число видів % від всіх адвентивних видів 
1 2 3 

Північноамериканська 11 25,0 
Середземноморська 10 22,7 
Південноєвропейська 7 15,9 
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Продовження таблиці 5.14 
1 2 3 

Європейсько-азіатська 4 9,1 
Середземноморсько-ірано-туранська 3 6,8 
Антропогенна 0 0 
Індомалайська 0 0 
Ірано-туранська 0 0 
Нез'ясована 3 6,8 
Передньоазіатська 1 2,3 
Південноазіатська 2 4,5 
Південноамериканська 1 2,3 
Середньоазіатська 0 0 
Східноазіатська 1 2,3 

 
Станом на 01.01.2013 р. у Рівненському природному заповіднику зареєстровано 

44 види адвентивних рослин (у 2012 році виявлено 4 види у Білоозерському, Біль-
ському, Старосільському і Північному лісництвах заповідника), що становить 6,5 % 
від загального списку судинних рослин заповідника, у Національному природному 
парку „Дермансько-Острозький” – 14 видів адвентивних рослин (табл. 5.15).  
 
Таблиця 5.15. Адвентивна компонента флори природо-заповідних об’єктів  
№ з/п Назва виду українська Назва виду латинська 

1 2 3 
Рівненський природний заповідник 

1 Блекота чорна Hyoscyamus niger L. 
2 Будяк акантовидний Carduus acanthoides L. 
3 Бузок звичайний Syringa vulgaris L. 
4 Верба ламка Salix fragilis L. 
5 Вероніка польова Veronica arvensis L. 
6 Волошка синя Centaurea cyanus L. 
7 Галінсога дрібноцвіта Galinsoga parviflora Cav. 
8 Гірчак березковидний Polygonum convolvulus L. 
9 Глуха кропива пурпурова Lamium purpureum L. 

10 Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
11 Гусятник малий Eragrostis minor Host. 
12 Дуб північний Quercus borealis Michx. 
13 Елодея канадська Elodea canadensis Michx. 
14 Енотера дворічна Oenothera biennis L. 
15 Енотера червоностеблова Oenothera rubricaulis Klebahn 
16 Ерехтитес нечуйвітровий Erechtites hieraciifolius (L.) DC. 
17 Жабрій ладанний Galeopsis ladanum L. 
18 Жовтозілля звичайне Senecio vulgaris L. 
19 Злинка канадська Erigeron canadensis L. 
20 Ірга овальна Amelanchier ovalis Medik.  
21 Конюшина гібридна Trifolium hybridum L. 
22 Кропива жалка Urtica urens L. 
23 Ксантоксаліс Діллена Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub 
24 Кукіль звичайний Agrostemma githago L. 
25 Курячі очки польові Anagallis arvensis L. 
26 Латук дикий Lactuca serriola Torner 
27 Лепеха звичайна Acorus calamus L. 
28 Мильнянка лікарська Saponaria officinalis L. 
29 Мишій сизий Setaria glauca (L.) Beauv. 
30 Молочай соняшний Euphorbia helioscopia L. 
31 М'ята блошина Mentha pulegium L. 
32 Пальчатка звичайна Digitaria ischaemum (Schreb.) H.L. Muhl. 
33 Паслін чорний Solanum nigrum L. 
34 Полин гіркий Artemisia absinthium L. 
35 Розрив-трава дрібноквіткова Impatiens parviflora DC. 
36 Ситник тонкий Juncus tenuis Willd. 
37 Сосна Банкса Pinus banksiana Lamb. 
38 Сосна смолиста (жорстка) Pinus rigida Mill. ? 
39 Фіалка польова Viola arvensis Murr. 
40 Цикорій дикий Cichorium intybus L. 
41 Цицанія широколиста Zizania latifolia (Griseb.) Stapf 
42 Червець однорічний Seleranthus annuus L. 
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Продовження таблиці 5.13 
1 2 3 

43 Череда листяна Bidens frondosa L. 
44 Щириця загнута Amaranthus retroflexus L. 

Національний природний парк „Дермансько-Острозький” 
1 Ваточник сірійський Asclepias syriaca L. 
2 Вербозілля крапчасте Lysimachia punctata L 
3 Енотера дворічна Oenothera biennis L. 
4 Ерехтитес нечуйвітровий Erechtites hieracifolia (L.) Rafin. ex DC 
5 Жабрій ладанний Galeopsis ladanum L 
6 Золотушник канадський Solidago canadensis 
7 Калачики лісові, зензівер Malva sylvestris L. 
8 Лобода червона Blitum rubrum (L.) Rchb. (Chenopodium  rubrum L.) 
9 Люцерна посівна Medicago sativa L. 

10 Мильнянка лікарська Saponaria officinalis L. 
11 М’ята блошина Mentha pulegium L. 
12 Полин гіркий Artemisia absinthium L. 
13 Стенактис однорічний (фалакролома однорічна) Stenactis annua Nees. (Phalacroloma annuum (L.) Dumort.) 
14 Фіалка польова Viola arvensis Murr 

 
Наведені види поширені переважно в антропогенно порушених екотопах 

(узбіччя доріг, колишні торфорозробки, меліоративні канали, закинуті пасовища та 
рілля). Зараз чисельність особин перелічених видів невелика і не становить загрози 
місцевому біорізноманіттю. 

 
За даними Державної фітосанітарної інспекції Рівненської області 

розповсюджений карантинний бур’ян Амброзія полинолиста, який щороку збільшує 
ареал свого поширення. Так, у 2012 р. додатково запроваджено карантинний режим 
даного виду амброзії у 6 населених пунктах двох районів області: Дубровицькому - 
на площі 2 га та Радивилівському - 5 га. Всього станом на 01.01.2013 р. запроваджено 
карантинний режим в 12 районах області на площі 74,26 га (табл. 5.16). 
 
Таблиця 5.16. Карантинний стан області (карантинний бур’ян - амброзія 
полинолиста) станом на 01.01.2013 р. 

Заражено Площа зараження, га 

№ 
з/п Райони 

Міст і 
населених 
пунктів 

Приса-
дибних 
ділянок 

Господарств 
всіх форм 
власності 

На приса-
дибних 
ділянках 

В госпо-
дарствах всіх 

форм 
власності 

На інших 
землях Всього 

1. Володимирецький 1 - - - - 0,60 0,60 
2. Гощанський 2 - - - - 4,0 4,0 
3. Дубенський 5 - - - - 4,8 4,8 
4. Дубровицький 2 - - - - 6,0 6,0 
5. Зарічненський 1 - 1 - 30,0 - 30,0 
6.  Здолбунівський 1 - - - - 0,25 0,25 
7. Костопільський 1 - - - - 1,2 1,2 
8. Млинівський 3 - - - - 2,5 2,5 
9. Острозький 2 - - - - 2,71 2,71 
10. Радивилівський 6 - - - - 8,0 8,0 
11. Рівненський 7 - - - - 7,2 7,2 
12. Сарненський 2 - - - - 7,0 7,0 
 Всього в області 33 - 1 - 30,0 44,26 74,26 

 
Спеціалістами Державної фітосанітарної інспекції області протягом вегетацій-

ного періоду 2012 року проведено ревізію вогнищ карантинних бур’янів. На старих 
та нових вогнищах амброзії полинолистої землевласниками проведено боротьбу з бу-
р’яном механічним методом на площі 43,86 га та хімічним методом на площі 3,9 га. 
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5.3.6. Стан зелених насаджень  
 

За даними головного управління житлово-комунального господарства площа 
зелених насаджень загального користування населених пунктів області станом на 
01.01.2013 р. складає 1068,2 га. В міських населених пунктах області охоплено 
доглядом 844,5 га (79 %) зелених насаджень.  

Динаміка озеленення населених пунктів наведена в табл. 5.17. 
 

Таблиця 5.17. Озеленення населених пунктів, га 
Рік Заходи 2008 2009 2010 2011 2012 

Площа зелених насаджень загального користування, га 
(у містах та селищах міського типу) 

1019,93 1023,23 1128,13 1061,73 1068,2 

Створено нових зелених насаджень 27,95 3,3 104,9 11,38 6,5 
Проведено ландшафтну реконструкцію насаджень - - - - - 
Проведено догляд за насадженнями 727,5 738,1 809,3 839,3 844,5 

 
У квітні-травні 2012 року в області під час проведення „Дня довкілля” (на 

виконання Указу Президента України від 06.08.1998 №855/98 „Про День довкілля”) 
та Всеукраїнської акції „За чисте довкілля” 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. 

 
5.3.7. Заходи щодо збереження рослинного світу 
 

Відповідно до Програми запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, 
забезпечення їх ефективного гасіння на період до 2012 року та Обласної програми 
запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж, охорони лісів області від 
лісових пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на період 2011-2016 років 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 11.10.2010 №459) з метою недо-
пущення виникнення пожеж у лісових масивах області у літній період 2012 року 
спеціалістами управління лісового та мисливського господарства області постійно 
проводилась роз’яснювальна робота серед населення щодо необхідності дотримання 
правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах і на торфополях, 
попередження випадків необережного поводження з вогнем та недопущення 
розпалювання вогнищ. Лісокористувачами області прийняті рішення про обмеження 
відвідування лісів населенням та в’їзду до них транспортних засобів у період високої 
пожежної небезпеки, розроблено комплексні плани-заходи на 2012 р. із запобігання 
виникнення пожеж та їх гасіння з відповідними розрахунками сил та засобів. З цією 
метою в’їзди до лісових масивів були обладнані шлагбаумами.  

З метою забезпечення охорони лісів від пожеж в 2012 році лісогосподарськими 
підприємствами проведена робота із протипожежного влаштування лісів: було 
створено 23,5 км протипожежних розривів; 7725 км мінералізованих смуг; здійснено 
догляд за ними в обсязі 14920 км.  

Для оперативного реагування на виникнення лісових пожеж в лісогоспо-
дарських підприємствах області діє 17 лісопожежних станцій, укомплектованих 77 
пожежними автомобілями, 54 мотопомпами, різноманітним протипожежним облад-
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нанням. Завдяки створеній системі протипожежного спостереження, яка складається 
з 79 спостережних веж і 11 природних пунктів, візуально перекрито майже 90% лісо-
вих масивів області, що дає змогу своєчасно виявляти випадки загорянь та приймати 
міри їх локалізації і гасіння.  

В лісогосподарських підприємствах області діє та вдосконалюється система 
сучасного радіо - та телефонного зв’язку. В даний час у користуванні лісової охорони 
області знаходиться 337 радіостанцій, 1405 мобільних телефонів. 

Колективи підприємств постійно працюють над нарощуванням та зміцненням 
матеріально-технічної бази, зокрема над придбанням пожежної техніки, обладнання 
та засобів пожежегасіння. В 2012 р. придбано 1 патрульний автомобіль, 28 мотопомп, 
3 плуга, 133 ранцевих лісових вогнегасника та інший протипожежний інвентар. 

В лісництвах створені пункти зосередження протипожежної техніки, 
обладнання та інвентарю. Пункти укомплектовані транспортом для доставки 
пожежних команд до місць гасіння лісових пожеж, пристосованою технікою та 
обладнанням для їх гасіння, ємностями для створення запасів води та об’єктовими 
резервними запасами паливно-мастильних матеріалів. Сформовано пожежні команди 
з гасіння лісових пожеж. В особливо небезпечних в пожежному відношенні лісових 
масивах лісовою охороною разом з працівниками відомчого підрозділу міліції 
систематично проводяться патрулювання на попередньо розроблених маршрутах. 

Значна увага в роботі державної лісової охорони приділяється проведенню 
профілактичної та роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової 
інформації. У 2012 р. прозвучало 92 виступи на телебаченні та радіо на проти-
пожежну тематику, опубліковано 95 матеріалів в обласних та районних газетах, 
проведено 567 лекцій та бесід в учбових закладах і колективах області. 

За результатами здійснених охоронних та профілактичних заходів за порушен-
ня „Правил пожежної безпеки в лісах України” було затримано та притягнуто до 
адміністративної відповідальності 83 особи, з яких було стягнуто 3179 грн. штрафів. 

 
Таблиця 5.18. Загибель лісових насаджень від пожеж 

Пройдено пожежами, га Площа на 1 випадок, га Завдані збитки, тис. 
грн. 

Лісові землі № 
з/п Район 

Кіль-
кість 

випадків 
всього в т.ч. 

верховими 

Нелі-
сові 
землі 

2011 р., га 2012 р., га всього в т.ч. 
побічні 

1 Березнівський         
2 Володимирецький 4 0,2   5,1 0,05 0,8 0,8 
3 Гощанський         
4 Демидівський         
5 Дубенський         
6 Дубровицький     4,8    
7 Зарічненський 18 14,3   2,18 0,79 48,3 48,3 
8 Здолбунівський         
9 Корецький         

10 Костопільський 5 0,84   0,6 0,17 2,23 2,23 
11 Млинівський         
12 Острозький         
13 Радивилівський         
14 Рівненський         
15 Рокитнівський 2 0,03   0,15 0,01 0,44 0,44 
16 Сарненський 5 1,47   0,8 0,29 1,7 1,7 

 Всього в області: 34 16,84   2,7 0,50 53,47 53,47 
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5.4. Охорона, використання та відтворення тваринного світу 
 
5.4.1. Загальна характеристика тваринного світу  
 

Тваринний світ хребетних видів області широко представлений ссавцями, 
птахами, плазунами, земноводними, круглоротими та рибами. 

Поліська зона характеризується великим розмаїттям фауни, серед 
представників якої зустрічаються і рідкісні у сучасній Україні представники 
хребетних (лось, рись, глухар, тетерук, рябчик тощо).  

У лісостеповій зоні області зростає чисельність зайців, лисиць, мишовидних 
гризунів та землериїв, проте видовий склад лісової фауни тут значно бідніший, ніж у 
лісах Полісся (частіше зустрічаються лише білки, лісові куниці, дещо менше - вовки, 
дикі кабани та деякі інші тварини). Разом з тим, є чимало видів хребетних, які 
поширені всією територією області, не маючи певних регіональних ареалів. Серед 
таких представники орнітофауни - водоплавні, болотні та лучні птахи (качки, кулики, 
перепілки тощо). 

Найбільш поширені родини хребетних на Рівненщині:  
Ссавці: білячі, боброві, вепрячі, вовчкові, гладконосі, зайцеві, землерийкові, 

їжакові, котячі, кротові, куницеві, мишині, нутрієві, оленячі, підковоносі, полівкові, 
полорогі, хом’якові.  

Птахи: вівсянкові, воронові, в’юркові, голубині, дрімлюгові, дроздові, дятлові, 
жайворонкові, завирушкові, зозулеві, вивільгові, качині, королькові, кропивникові, 
ластівкові, лелекові, мартинові, мухоловкові, норцеві, одудові, омелюхові, 
пастушкові, пищухові, плискові, серпокрильцеві, сивкові, сиворакшеві, синицеві, 
славкові, соколині, сорокопудові, тетерукові, ткачукові, фазанові, чаплеві, шпакові, 
яструбині.  

Плазуни: веретінцеві, вужеві, гадюкові, черепахові (наземні), ящіркові. 
Земноводні: жаб’ячі, квакшеві, круглоязикові, ропухові, саламандрові. 
Риби: коропові, лососеві, окуневі, сомові, тріскові, щукові, бичкові, в’юнові, 

колючкові. 
У межах зооценозів сосново-березових лісів, що домінують у поліській частині 

області і характеризуються зниженим кормовим і захисним потенціалом, 
відмічається відносне збіднення фауни хребетних. Простежується чітка залежність 
видового складу фауни та щільності окремих популяцій від віку та складу 
деревостанів, а також від сезонів року.  

У молодих сосново-березових лісах (до 10 років), особливо у весняно-літній 
період, домінують окремі види плазунів та земноводних (ропухи, квакші, ящірки 
прудкі, веретінниці, звичайні вужі, гадюки), а також гніздові птахи (тетерук, 
болотяна сова, дрімлюга та ін.). Часто у молодих лісах годуються рябчики, зяблики, 
синиці, мухоловки та інші птахи, які гніздяться переважно у старих лісах.  

З розвитком сосново-березових лісів крони їх все більше змикаються, що 
збільшує захисні можливості лісу і сприяє поширенню лисиць, кабанів, косуль, 
єнотовидних собак тощо. При цьому у 25-30-річних лісах зменшується кількість 
птахів, майже зникають земноводні і плазуни.  

У старих (50-60 років) соснових лісах інтенсивно розвивається підлісок, що 
сприятливо позначається на видовій різноманітності і щільності тваринного світу, 
особливо птахів та мишовидних гризунів. За останні роки у сосново-березових лісах 
Рівненського Полісся помітно зросло поголів’я лосів.  
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Зооценози дубово-соснових лісів, що поширені переважно у південній частині 
області (на Поліссі зустрічаються фрагментарно), відрізняються більшою видовою 
різноманітністю та щільністю пернатих і мишовидних гризунів (лісової полівки, 
жовтогорлої миші), що особливо помітно у теплі пори року. Одночасно в цих лісах 
зростає кількість трофічно пов’язаних з ними хижих птахів та звірів, насамперед 
куниць, ласок, лисиць, тхорів.  

Багата кормова база дубово-соснових лісів, наявність зручних місць для гніз-
дування і норіння, висока захисна здатність густих лісових масивів сприяють широ-
кому розвитку інших видів хребетних – земноводних (ропухи, гостромордої жаби, 
квакші, тритонів), плазунів, птахів (особливо дроздових, дятлів, горобиних, а також 
промислових – тетеруків), інших різноманітних звірів, яких налічується 66 видів, у 
тому числі цінних хутрових та промислових видів (косулі, дикі кабани тощо).  

Зооценози водойм і річкових заплав притаманні численним водним об’єктам 
(ріки, природні та штучні водойми) та прилеглим до них ділянкам заплав. 
Особливістю цих зооценозів є значне поширення іхтіофауни, представленої 10 
родинами риб, насамперед короповими (плітка, лящ, ялець, в’язь, краснопірка, лин та 
ін.). Крім них зустрічаються представники щукових, сомових, окуневих, в’юнових 
тощо. В останні десятиріччя успішно проводиться акліматизація окремих видів 
лососевих, білого амура, товстолобика та інших видів промислових риб. Проте 
основу ставкового господарства в області становить розведення коропів. 

 
5.4.2. Стан і ведення мисливського та рибного господарств 

 
З метою державного управління в галузі ведення мисливського господарства, 

використання, охорони та відтворення мисливського фонду, впорядкування мислив-
ських угідь були прийняті рішення Рівненської обласної ради від 29.05.2009 №1263 
та від 29.09.2009 №1335 „Про надання у користування мисливських угідь”. 

В області є 70 користувачів мисливських угідь, загальна площа закріплених 
мисливських угідь становить 1436,3 тис. га, з яких державні підприємства (18 госпо-
дарств), Рівненська обласна організація Українського товариства мисливців та 
рибалок (13 районних осередків) та 3 окремі районні організації УТМР; інші 
користувачі (58 господарств). 
 
Таблиця 5.19. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин в області 
(голів) 

Рік Вид мисливських тварин 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

Копитні 12566 14469 17149 19622 18928 
Кабан 3174 4202 5104 5582 5412 
Козуля 8297 9144 10742 12595 11947 
Лось 543 659 710 790 880 
Олень благородний 381 403 516 552 611 
Олень плямистий 171 61 77 103 78 
Пушні звірі 55669 50888 53645 68817 51006 
Білка 4433 4009 3807 3687 3717 
Бобер 3948 4370 4845 6662 4895 
Борсук 1028 1047 1051 1148 1198 
Видра 754 578 583 581 517 
Вовк 79 62 75 74 60 
Єнотовидний собака 211 181 303 321 431 
Заєць 26302 23859 26587 41914 27853 
Кіт лісовий 0 0 0 0 0 
Куниця 3419 3385 3283 2375 3221 
Лисиця червона 2779 2968 2870 3309 2590 
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Продовження таблиці 5.19 
1 2 3 4 5 6 
Норка вільна 1099 1013 1135 1122 209 
Ондатра 8599 7176 6952 5787 5004 
Рись 11 9 24 22 26 
Тхір чорний 3007 2231 2130 1815 1285 
Перната дичина 67636 65547 92614 89126 109555 
Глухар 556 511 428 455 383 
Качка 63806 61787 89205 85932 106789 
Тетерук 3274 3249 2981 2739 2383 

 

Згідно матеріалів весняної таксації звірів 2012 р. в мисливських угіддях на 
території області нараховується 611 оленів благородних проти 552 в 2011 р.  

Динаміка чисельності добування основних видів мисливських тварин в цілому 
в області наведена в табл. 5.20. 

 

Таблиця 5.20. Добування основних видів мисливських тварин (голів) 
Рік Вид мисливських 

тварин 

Затверджений 
ліміт 

добування 

Видано  
ліцензій Добуто Не викори-

стано Причина невикористання 

1 2 3 4 5 6 7 
Лось 3 3 3 - - 
Козуля 489 458 455 31 Відсутність попиту 
Кабан 297 260 231 37 Відсутність попиту 
Олень благородний 17 17 13 - - 

2008 

Олень плямистий 42 11 10 31 Відсутність попиту 
Лось - - - - - 
Козуля 526 558 417 39 Відсутність попиту 
Кабан 372 390 282 40 Відсутність попиту 
Олень благородний 22 23 5 - - 

2009 

Олень плямистий 12 12 3 - - 
Лось - - - - - 
Козуля 670 700 553 83 Під час полювання не добуто звіра 
Кабан 687 698 577 54 Під час полювання не добуто звіра 
Олень благородний 19 19 17 2 Під час полювання не добуто звіра 

2010 

Олень плямистий 6 6 2 4 Під час полювання не добуто звіра 
Лось - - - - - 
Козуля 1058 1021 714 318 Погодні умови, відсутність попиту 
Кабан 1246 1036 723 495 Відсутність попиту 
Олень благородний 35 34 26 9 Відсутність попиту 

2011 

Олень плямистий 6 6 - 6 Відсутність попиту 
Лось - - - - - 
Козуля 1086 878 817 208 Відсутність попиту 
Кабан 1243 893 788 350 Відсутність попиту 
Олень благородний 35 25 24 10 Відсутність попиту 

2012 

Олень плямистий 4 1 1 3 Відсутність попиту 

 
Рівненщина – багата водними об’єктами як природного так і штучного 

походження, придатних цілком або частково для ведення рибного господарства. 
Основні категорії водойм Рівненщини, котрі є цікавими об’єктами рибогоспо-
дарського використання – це штучні стави, водосховища та озера. Рибогосподарське 
використання водойм області зосереджено на впровадженні типової технології 
тепловодного ставового рибництва, в більшій мірі його екстенсивної та напів ін-
тенсивної форм із залученням типової полікультури коропа та рослиноїдних риб. 
Незначним сегментом в структурі рибогосподарського освоєння водойм області є 
вирощування у спеціалізованому господарстві райдужної форелі. Частково викорис-
товуються в рибогосподарському плані водосховища та озера Рівненщини, а саме 
було організовано у різні роки промислове добування водних біоресурсів у Хрін-
ницькому та Млинівському водосховищах та озері Нобель. Нажаль індустріальні 
методи та технології (садкове або басейнове вирощування риби, системи оборотного 
водопостачання для вирощування риби, установки замкненого водопостачання для 
вирощування риби) відтворення та вирощування гідробіонтів практично не застосо-
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вуються. В останні роки на рівні області триває обговорення впровадження 
технологій з відтворення та вирощування осетрових видів риб.  

У області функціонує ряд спеціалізованих рибних господарств тепловодної та 
холодноводної аквакультури. До таких суб’єктів господарювання належать повносис-
темні товарні рибні господарства, риборозплідники та рибоводно-меліоративні 
станції.  

Повносистемні товарні рибні господарства здійснюють відтворення (природне 
та штучне) молоді цінних видів риб, вирощують рибопосадковий матеріал для 
власних потреб та товарну рибу на реалізацію. У таких господарствах рибництво 
орієнтоване на отримання максимальної біопродукції з одиниці площі водних угідь 
за один вегетаційний сезон. Структура культивованих гідробіонтів складає:  

- у тепловодних господарствах: короп, білий товстолобик, строкатий 
товстолобик, гібрид товстолобиків, білий амур, щука, судак, сом європейський; 

- у холодноводних господарствах: райдужна форель. 
Риборозплідники та рибоводно-меліоративні станції, які функціонують на тери-

торії області здійснюють природне або штучне відтворення в основному коропових 
видів риб та вирощування рибо посадкового матеріалу з метою його реалізації, хоча 
останніми роками рибоводно-меліоративні станції частково перепрофілювались та 
здійснюють вирощування товарної риби. На території області працює 10 таких 
господарств, які мають свої дочірні підприємства, торгові марки і є суб’єктами 
приватної, державної та комунальної власності (табл. 5.21). Загальна площа водних 
угідь цих підприємств становить 2475,92 га. 

 
Таблиця 5.21. Рибні господарства області (за даними Рівнерибоохорони) 
№ 
з/п 

Найменування 
господарства 

Місцезнаходження виробничих 
потужностей 

Площа 
водойм, га 

Статус 
господарства* 

Гідробіонти, що культивуються 

1 ПрАТ „Рівнерибгосп” Рівненський район, с. Поне-
бель, с. Іскра, с. Пересопниця, 
с. Кривичі; Здолбунівський 

район, с. Богдашів 

183,68 ПТРГ короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука 

2 ПрАТ „Рибоводно-
меліоративна станція 
„Олександрійська” 

Рівненський район, с. Волош-
ки, с. Городище; Гощанський 

район, с. Русивель 

189,03 РМС короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука 

3 ПрАТ „Рівненська 
рибоводно-
меліоративна станція” 

Дубенський район, с. Берег, 
с. Підлужжя, с. Микитичі, 
с. Турковичі, с. Шепетин, 

с. Студянка 

422,07 РМС короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука, 

сом, райдужна форель 
4 ФГ „Вікторія” Зарічненський район, 

с. Дібрівськ 
1050,4 ПТРГ короп, гібрид товстолобиків, білий 

амур, щука 
5 ТзОВ „Тріон” Здолбунівський район, 

с. Святе 
3,05 ПТРГ райдужна форель  

6 ТзОВ „Прогрес” Здолбунівський район, 
с. Івачків 

24,70 РР короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука 

7 ППНВКТ „Тиса” Здолбунівський район, 
с. Гільча 

36,89 ТРГ короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука 

8 ТзОВ „СФГ Джерела” Радивилівський район, 
с. Коритне, с Зарічне 

161,65 ПТРГ короп, білий товстолобик, 
строкатий товстолобик, гібрид 
товстолобиків, білий амур, щука 

9 Фізична особа – підпри-
ємець Жовклий В.М. 

Дубровицький район, 
с. Переброди, с. Хілін 

199,59 ПТРГ короп, гібрид товстолобиків, білий 
амур, щука 

10 Рівненська обласна 
організація УТМР 

Дубенський район, с. Грядки 14,86 РР короп, гібрид товстолобиків, білий 
амур, щука 

Примітка: ПТРГ – повносистемне товарне рибне господарство,  
ТРГ – товарне рибне господарство,  
РМС – рибоводно-меліоративна станція,  
РР – риборозплідник. 
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За даними Головного управління статистики у області встановлено, що в 
середньому за останні п’ять років такі господарства щорічно вирощують 500-700 
тонн товарної риби та рибопосадкового матеріалу. Виходячи з таких офіційних даних 
можна вважати достовірною на даний час рибопродуктивність на рівні 200-280 кг/га. 
Таким чином порівнюючи цей показник із нормативами вирощування 
рибопосадкового матеріалу та товарної риби коропових видів у природно 
кліматичній зоні Полісся, то чітко спостерігається тенденція недовикористання 
природної кормової бази водойм на рівні 30-50 % та абсолютно невикористані 
продукційні можливості з вирощування риби на штучних кормах. Таким чином при 
забезпеченні чіткої технології рибництва, дотриманні санітарно-ветеринарних норм 
та правил, ефективному здійсненні рибоводно-меліоративних заходів у таких 
господарствах обсяги продукції рибопосадкового матеріалу та товарної риби можна 
збільшити до відмітки на рівні 4,5-5 тис. тонн щороку. 

На території області знаходиться значна кількість штучних водойм різного 
цільового призначення, основу яких складають стави побудовані для комплексного 
використання (рекреація, водозабезпечення, риборозведення). З 2001 року після 
внесення змін до земельного та водного законодавства в Україні загалом, та у області 
зокрема, розпочалась процедура надання таких водойм у користування на умовах 
оренди фізичним та юридичним особам для потреб рибного господарства. В 
більшості випадків такі водойми в користування набувають суб’єкти 
господарювання, які не мають відповідних спеціалістів в галузі рибництва. Саме 
тому, зважаючи на означені факти, державою було визначено надання статусу 
спеціальних товарних рибних господарств, утворених на ставах, озерах, водосхо-
вищах площею більше 10 га, за умови розробки та затвердження режиму рибогос-
подарської експлуатації водного об’єкту. Для водних об’єктів площею менше 10 га 
такий статус не надається, для здійснення господарської діяльності на таких водой-
мах передбачена розробка науково-біологічних обґрунтувань рибогосподарської 
експлуатації.  

На даний час на території області в користуванні на умовах оренди перебуває 
429 водних об’єктів загальною площею 3024,61 га, котрі передані для ведення 
рибного господарства для 372 суб’єктів господарювання. З них у 2012 році 36 
суб’єктів господарювання мають статус спеціальних товарних рибних господарств 
(СТРГ) і здійснюють свою діяльність на 36 водоймах загальною площею 823,37 га. 
Спеціальні товарні рибні господарства орієнтовані на ведення рибного господарства 
за екстенсивною технологією з огляду повного використання природних кормових 
ресурсів та збереження аборигенних, ендемічних, рідкісних та зникаючих видів риб. 
Результати їх роботи представлені у табл. 5.22. 
 
Таблиця 5.22.Динаміка роботи спеціальних товарних рибних господарств 2005-2012 рр. 

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кількість СТРГ 11 13 16 23 25 26 30 36 
Площа водних об’єктів, га 177,47 316,25 359,09 499,78 556,93 585,93 736,36 823,37 
Обсяги вселення молоді 
риб, тис. екз. 

306,20 303,00 320,00 447,84 551,11 471,82 667,886 992,633 

Обсяги вилову товарної 
риби, тонн 

32,06 49,16 55,85 82,64 146,87 117,73 193,459 0,0 

 
125 суб’єктів господарювання працюють за науково-біологічними обґрунтуван-

нями рибогосподарської експлуатації на 212 водоймах загальною площею 699,276 га, 
котрі щорічно виробляють 170-196 тонн товарної риби та приймають до 12-17 тисяч 
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рибалок аматорів та спортсменів. Досить часто такі водойми використовують не ли-
ше для рибництва, але і для організації любительського та спортивного рибальства. 

Загалом 45,9 % площ водойм комплексного використання переданих в користу-
вання на умовах оренди суб’єктам господарювання на даний час не використо-
вуються або використовуються не в повній мірі. В зв’язку з цим відбувається 
недоотримання рибопродукції з огляду на застосування екстенсивної форми 
аквакультури на рівні 498,5-797,5 тонн щорічно. 

Отже, зважаючи на сучасний стан освоєння рибогосподарських водних об’єктів 
Рівненщини можна об’єктивно говорити про виробництво товарної риби та 
рибопосадкового матеріалу на рівні 697-948 тонн щороку. 

Забезпечення живою рибою місцевого виробництва становить фактично 0,59-
0,81 кг на одного мешканця області. При тому, що в Україні встановлена норма 
споживання риби на душу населення 20 кг на рік (в тому числі 1,7-2,0 кг свіжої риби 
із рибних господарств). Разом з тим є значний резерв щодо зростання виробництва 
живої риби, який може досягати 6 тис. тонн, що в перерахунку на одного жителя 
складе 5,1 кг на рік. 
 
5.4.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги 
України та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів 

 
Серед основних природоохоронних об’єктів області, що займаються 

відтворенням та охороною рідкісних і зникаючих видів тварин, є Рівненський 
природний заповідник, національний природний парк „Дермансько-Острозький”, 
Рівненський зоологічний парк. На території цих заповідних об’єктів охороняється 
природний комплекс в цілому, в тому числі і його фауністична складова. 

Станом на 01.01.2013 на території Рівненського природного заповідника 
відмічено 229 видів тварин, що охороняється згідно державного законодавства та 
міжнародних договорів. Серед них – 72 види із Червоної книги України, 18 – з 
Європейського червоного списку, 18 – з червоного Міжнародного списку охорони 
природи, 158 – із Додатку 2 Бернської конвенції, 33 – зі списку CITES, 56 – зі списку 
AEWA, 10 – зі списку EUROBATS, 105 – зі списку CMS. Стан перебування для 
більшості видів із зазначених списків на території заповідника охарактеризовано як 
стабільний, але для остаточної оцінки необхідне триваліші та, переважно, більш 
спеціалізовані спостереження й дослідження. 

Національний природний парк „Дермансько-Острозький” є одним з найбільш 
важливих осередків збереження і відтворення цінних угруповань і видів тварин не 
тільки Малого Полісся, а й всієї Західної України. Аналіз фауни Національного 
природного парку „Дермансько-Острозький” показав, що для неї характерна, значна 
видова різноманітність та наявність рідкісних і зникаючих тварин. На території парку 
відмічено 191 вид тварин, що охороняється згідно державного законодавства та 
міжнародних договорів. До Червоної книги України занесено 34 види тварин, до 
Європейського Червоного списку – 32 види, до додатків 2 та 3 Бернської конвенції – 
177 видів, Вашингтонською конвенцією охороняється 18 видів тварин парку. 

Рівненський зоопарк – це особливий природний комплекс в системі міста. Він 
служить резерватом фауни, притулком для зникаючих видів, яких тут утримують та 
розмножують, щоб вони не зникли назавжди. В умовах зоопарку утримується 182 
види тварин, з яких 14 видів занесені до Червоної книги України, 78 видів до 
Міжнародної Червоної книги. У зоопарку постійно ведеться робота з комплектації 

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

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


 89 

колекції – створюються пари, сім’ї, групи тварин для розведення. Щороку зоологічна 
колекція зоопарку поповнюється новими видами. Зокрема, протягом 2012 року 
зоологічна колекція поповнилась 3 новими видами тварин. 

Кількість видів та перелік фауни, які охороняються, наведені в табл. 5.23 - 5.24. 
 

Таблиця 5.23. Види фауни, які охороняються у 2012 р. 
Показники 

Рівненський 
природний 
заповідник 

НПП 
„Дермансько-
Острозький” 

Рівненський 
зоопарк 

Загальна кількість видів фауни, од. 1134 319 182 
Види фауни, занесені до Червоної книги України, од. 72 34 12 
Види фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од. 33 18 52 

Види фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і 
природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), од. 158 177 15 

Види, занесені до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких 
тварин (Боннської конвенції, CMS), од. 105 56 7 

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од. 56 31 7 

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі 
(EUROBATS), од. 10 3 - 

Види фауни, занесені до Європейського червоного списку 18 32 3 
Види фауни, занесені до Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони 
Природи 18 25 81 

 

Таблиця 5.24. Перелік видів фауни, що охороняється (станом на 01.01.2013 р.) 

Назва виду 
(українська, латинська) 

Ч
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П
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**
**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рівненський природний заповідник 

Красуня-діва Calopteryx virgo +        
Дозорець-імператор Anax imperator +        
Тонкочеревець перев’язаний Sympetrum pedemontanum +        
Мурашиний лев звичайний Myrmeleon formicarius       +  
Жук-олень Lucanus cervus +        
Турун Менетріє Carabus menetriesi +        
Плавунець широкий Dytiscus latissimus + +     + + 
Вусач мускусний Aromia moschata +        
Льодовичник Вествуда Boreus westwoodi +        
Махаон Papilio machaon +        
Жовтюх торфовищний Colias palaeno +        
Дукачик непарний Lycaena dispar  +     + + 
Мінливець великий Apatura iris +        
Пасмовець тополевий Limenitis populi +        
Сатир залізний Hipparchia statilinus +        
Осадець-білозір Lopinga achine  +       
Прочанок Едип Coenonympha oedippus  +     + + 
Ендроміс березовий Endromis versicolora +        
Стрічкарка блакитна Catocala fraxini +        
Ведмедиця велика Pericallia matronula +        
Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula +        
Ксилокопа звичайна Xylocopa valga +        
Мураха руда лісова Formica rufa       + + 
Річковий вугор європейський Anguilla anguilla        + 
Гольян озерний Eupalasiella percnura +        
Карась золотистий Carassius carassius +        
Тритон гребенястий Triturus cristatus  +       
Кумка звичайна Bombina bombina  +       
Ропуха очеретяна Bufo calamita + +       
Часничниця звичайна Pelobates fuscus  +       
Рахкавка звичайна Hyla arborea  +       
Жаба гостоморда Rana arvalis  +       
Черепаха болотяна Emys orbicularis  + +    + + 
Ящірка прудка Lacerta agilis  +       
Мідянка Coronella austriaca + +       
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Продовження таблиці 5.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гагара червоношия Gavia stellata  +  + +    
Гагара чорношия Gavia arctica  +  + +  +  
Пірникоза мала Podiceps ruficollis  +       
Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis  +       
Пірникоза сірощока Podiceps grisegena  +  + +    
Бугайчик Ixobrychus minutus  +  + +    
Бугай Botaurus stellaris  +  + +    
Квак Nycticorax nycticorax  +       
Чепура велика Egretta alba  +  + +    
Чепура мала Egretta garzetta  +       
Лелека білий Ciconia ciconia  +  + +    
Лелека чорний Ciconia nigra + + + + +    
Гуска сіра Anser anser    + +    
Гуска білолоба Anser albifrons    + +    
Гуска біла Chen caerulescens    +     
Лебідь-шипун Cygnus olor    + +    
Лебідь-кликун Cygnus cygnus  +  + +    
Крижень Anas platyrhynchos    + +    
Чирянка мала Anas crecca    + +    
Нерозень Anas strepera +   + +    
Свищ Anas penelope    + +    
Чирянка велика Anas querquedula    + +    
Широконіска Anas clypeata    + +    
Попелюх Aythya ferina    + +    
Чернь білоока Aythya nyroca +   + +  + + 
Чернь чубата Aythya fuligula    + +    
Морянка Clangula hyemalis    + +    
Синьга Melanitta nigra    + +    
Турпан Melanitta fusca    + +    
Гоголь Bucephala clangula +   + +    
Крех середній Mergus serrator +   + +    
Крех великий Mergus merganser    + +    
Скопа Pandion haliaetus + + + +     
Осоїд Pernis apivorus  + + +     
Шуліка чорний Milvus migrans + + + +     
Лунь польовий Circus cyaneus + + + +     
Лунь лучний Circus pygargus + + + +     
Лунь очеретяний Circus aeruginosus  + + +     
Яструб великий Accipiter gentiles  + + +     
Яструб малий Accipiter nisus  + + +     
Зимняк Buteo lagopus  + + +     
Канюк звичайний Buteo buteo  + + +     
Змієїд Circaetus gallicus + + + +     
Підорлик великий Aquila clanga + + + +   + + 
Підорлик малий Aquila pomarina + + + +     
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla + + + +     
Сапсан Falco peregrinus + + + +     
Балабан Falco cherrug + + + +   + + 
Кібчик Falco vespertinus  + + +   + + 
Підсоколик великий Falco subbuteo  + + +     
Підсоколик малий Falco columbarius  + + +     
Боривітер звичайний Falco tinnunculus  + + +     
Глушець Tetrao urogallus + +       
Тетерук Lyrurus tetrix +        
Орябок Tetrastes bonasia +        
Куріпка сіра Perdix perdix       +  
Перепілка Coturnix coturnix    +     
Журавель сірий Grus grus + + + + +    
Погонич звичайний Porzana porzana  +  + +    
Погонич малий Porzana parva  +  + +    
Деркач Crex crex  +      + 
Лиска Fulica atra    + +    
Сивка морська Pluvialis squatarola    + +    
Сивка звичайна Pluvialis apricaria    + +    
Пісочник малий Charadrius dubius  +  + +    
Чайка Vanellus vanellus    + +  +  
Крем’яшник Arenaria interpres  +  + +    
Коловодник лісовий Tringa ochropus  +  + +    
Коловодник болотяний Tringa glareola  +  + +    
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Коловодник великий Tringa nebularia    + +    
Коловодник звичайний Tringa totanus    + +    
Коловодник чорний Tringa erythropus    + +    
Набережник Actitis hypoleucos  +  + +    
Брижач Philomachus pugnax    + +    
Побережник білохвостий Calidris temminckii  +  + +    
Побережник чорногрудий Calidris alpina  +  + +    
Барнець малий Lymnocryptes minimus    + +    
Баранець звичайний Gallinago gallinago    + +    
Баранець великий Gallinago media + +  + +   + 
Слуква Scolopax rusticola    + +    
Кульон великий Numenius arquata +   + +   + 
Грицик великий Limosa limosa    + +    
Мартин малий Larus minutus  +       
Крячок чорний Chlidonias niger  +  + +    
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus  +  + +    
Крячок білощокий Chlidonias hybrida  +       
Крячок каспійський Hydroprogne caspia + +  + +    
Крячок річковий Sterna hirundo  +  + +    
Крячок малий Sterna albifrons + +  + +    
Голуб-синяк Columba oenas +        
Пугач Bubo bubo + + +      
Сова вухата Asio otus  + +      
Сова болотяна Asio flammeus + + +      
Сич волохатий Aegolus funereus + + +      
Сичик горобець Glaucidium passerinum + + +      
Сова сіра Strix aluco  + +      
Сова бородата Stris nebulosa + + +      
Дрімлюга Caprimulgus europaeus  +       
Сиворакша Coracias garrulus + +  +   + + 
Рибалочка Alcedo atthis  +       
Одуд Upupa epops  +       
Крутиголовка Jynx torquilla  +       
Жовна зелена Picus viridis + +       
Жовна сива Picus canus  +       
Жовна чорна Dryocopus martius  +       
Дятел звичайний Dendrocopos major  +       
Дятел середній Dendrocopos medius  +       
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos + +       
Дятел малий Dendrocopos minor  +       
Дятел трипалий Picoides tridactylus + +       
Ластівка берегова Riparia riparia  +       
Ластівка сільська Hirundo rustica  +       
Ластівка міська Delichon urbica  +       
Щеврик лісовий Anthus trivialis  +       
Щеврик лучний Anthus pratensis  +       
Плиска жовта Motacilla flava  +       
Плиска жовтоголова Motacilla citreola  +       
Плиска біла Motacilla alba  +       
Сорокопуд терновий Lanius collurio  +       
Сорокопуд сірий Lanius excubitor + +       
Вивільга Oriolus oriolus  +       
Омелюх Bombycilla garrulous  +       
Волове очко Troglodytes troglodytes  +       
Тинівка лісова Prunella modularis  +       
Кобилочка солов’їна Locustella luscinioides  +       
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis  +       
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola + +     + + 
  Очеретянка лучна Acrocephalus choenobaenus  +       
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris  +       
   Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus  +       
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus  +       
Берестянка звичайна Hippolais icterina  +       
Кропив’янка рябогруда Sylvia nisoria  +       
 Кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla  +       
Кропив’янка садова Sylvia borin  +       
Кропив’янка сіра Sylvia communis  +       
Кропив’янка прудка Sylvia curruca  +       
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus  +       
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Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita  +       
 Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix  +       
Вівчарик зелений Phylloscopus trochiloides  +       
Золотомушка жовточуба Regulus regulus  +       
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca  +  +     
Мухоловка білошия Ficedula albicollis  +  +     
Мухоловка мала Ficedula parva  +  +     
Мухоловка сіра Muscicapa striata  +  +     
Трав’янка лучна Saxicola rubetra  +  +     
Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe  +  +     
Горихвістка звичайна Phoenicurus phoenicurus  +  +     
Горихвістка чорна Phoenicurus ohruros  +  +     
Вільшанка Erithacus rubecula  +  +     
Соловейко східний Luscinia luscinia  +  +     
Синьошийка Luscinia svecica  +  +     
Чикотень Turdus pilaris    +     
Дрізд чорний Turdus merula    +     
Дрізд білобровий Turdus iliacus    +     
Дрізд співочий Turdus philomelos    +     
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus    +     
Синиця вусата Panurus biarmicus  +       
Ремез Remiz pendulinus  +       
Гаїчка болотяна Parus palustris  +       
Гаїчка-пухляк Parus montanus  +       
Синиця чубата  Parus cristatus  +       
Синиця чорна Parus ater  +       
Синиця блакитна Parus caeruleus  +       
Синиця велика Parus major  +       
Повзик Sitta europaeus  +       
Підкоришник звичайний Certhia familiaris  +       
Щедрик Serinus serinus  +       
Зеленяк Chloris chloris  +       
Чиж Spinus spinus  +       
Щиглик Carduelis carduelis  +       
Коноплянка Acanthia cannabina  +       
Чечітка звичайна Acanthis flammea  +       
Чечевиця звичайна Carpodacus erythrinus  +       
Костогриз Coccothraustes occothraustes  +       
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella  +       
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus  +       
Нічниця водяна Myotis daubentonii + +  +  +   
Вечірниця дозірна Nyctalus noctula + +  +  +   
Вечірниця мала Nyctalus leisleri + +  +  +   
Нетопир малий Pipistrellus pipistrellus +   +  +   
Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus +   +  +   
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii + +  +  +   
Лилик двоколірний Vespertilio murinus + +  +  +   
Кажан пізній Eptesicus serotinus +   +  +   
Вухань бурий Plecotus auritus  + +  +  +   
Широковух європейський Barbastella barbastellus + +  +  + + + 
Рись звичайна Lynx lynx +  +      
Вовк Canis lupus  + +      
Горностай Mustela erminea +        
Норка європейська Mustela lutreola + +     + + 
Тхір лісовий Mustela putorius +        
Видра річкова Lutra lutra + + +    + + 
Всього видів тварин у заповіднику, що охороняються   225 72 158 33 105 56 10 18 18 

Національний природний парк „Дермансько-Острозький” 
КОМАХИ         
Бражник мертва голова Acherontia atropos Рд        
Сатурнія руда Aglia tau Вр        
Райдужниця велика, мінливець великий Apatura iris Вр        
Вусач мускусний Aromia moschata Вр        
Красуня-діва Calopteryx virgo Вр        
Стрічкарка орденська блакитна Catocala fraxini Вр        
Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рд        
Рябець Аврінія Euphydryas aurinia  2       
Рябець великий, Матурна Euphydryas maturna  2     Е  
Мурашка лісова мала Formica polyctena        LR/nt 
Мурашка руда лісова Formica rufa       V LR/nt 

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

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


 93 

Продовження таблиці 5.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стрічкарка тополева, пасмовець тополевий Limenitis populi Вр        
Жук-олень Lucanus cervus Рд 3       
Червонець непарний, дукачик непарний Lycaena dispar  2     E LR/nt 
Синявець Аріон Maculinea arion  2     V LR 
Жук-самітник Osmoderma barnabitaMotschulsky, 1845 Вр 2     E VU 
Махаон Papilio machaon Вр        
Мнемозина Parnassius mnemosyne Вр 2     *  
Ведмедиця велика Pericallia matronula Вр        
Сатурнія грушева Saturnia pyri Вр      Е  
Бджола-тесляр фіолетова  Xylocopa violacea Рд        
Синявець Аркас Масulinеа nausithous  2     Е LR 
Синявець Теллей Масulinеа teleius  2     Е LR 
РИБИ         
Короп звичайний Cyprinus carpio        VU 
Бичок пісочник Neogobius fluviatilis  3       
Гірчак європейський Rhodeus amarus  3       
ЗЕМНОВОДНІ         
Червоночерева джерелянка Bombina bombina  2     LC  
Сіра, або звичайна ропуха Bufo bufo  3     LC LC 
Зелена ропуха Bufo viridis  2       
Східна райка Hyla orientalis  2     LC LC 
Звичайний тритон Lissotriton vulgaris  3     LC  
Звичайна землянка Pelobates fuscus  2     LC  
Їстівна жаба Pelophylax esculentus  3     LC LC 
Ставкова жаба Pelophylax lessonae  3     LC LC 
Озерна жаба Pelophylax ridibundus  3     LC LC 
Гостроморда жаба Rana arvalis  2     LC LC 
Трав’яна жаба Rana temporaria  3     LC LC 
ПЛАЗУНИ         
Веретільниця ламка Anguis fragilis  3     LC  
Черепаха болотяна Emys orbicularis  2     NT LR 
Ящірка прудка Lacerta agillis  2     LC LC 
вуж звичайний Natrix natrix  3     LC LR 
гадюка звичайна Vipera berus  3     LC LC 
Ящірка живородна Zootoca vivipara  3     LC LC 
ПТАХИ         
Коноплянка Acanthis cannabina  2       
Яструб великий Accipiter gentiles  2 2 1,2     
Яструб малий Accipiter nisus  2 2 1,2     
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus  2       
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris  2       
Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus  2       
Набережник Actitis hypoleucos  2  1,2 +    
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus  3       
Жайворонок польовий Alauda arvensis  3       
Рибалочка звичайний Alcedo atthis  2       
Чирянка мала Anas crecca  3  1,2 +    
Свищ Anas penelope  3  1,2 +    
Крижень Anas platyrhynchos  3  1,2 +    
Чирянка велика Anas querquedula  3  1,2 +    
Гуска сіра Anser anser  3  1,2 +    
Щеврик лісовий Anthus trivialis  2       
Серпокрилець чорний  Apus apus  3       
Чапля сіра Ardea cinerea  3       
Сова болотяна Asio flammeus Рд 2 2      
Сова вухата Asio otus  2 2      
Сич хатній Athene noctua  2 2      
Попелюх Aythya ferina  3  1,2 +    
Чернь чубата Aythya fuligula  3  1,2 +    
Омелюх Bombycilla garrulus  2       
Бугай  Botaurus stellaris  2  2 +    
Гоголь Bucephala clangula Рд 3  1,2 +    
Канюк звичайний Buteo buteo  2 2 1,2     
Зимняк Buteо lagopus  2 2 1,2     
Дрімлюга Caprimulgus europaeus  2       
Щиглик Carduelis carduelis  2       
Підкоришник звичайний Certhia familiaris  2       
Пісочник малий Charadrius dubius  2  2 +    
Крячок білощокий  Chilidonias hybrida  2       
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus  2  2 +    
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Крячок чорний Chlidonias niger  2  2 +    
Зеленяк Chloris chloris  2       
Лелека білий Ciconia ciconia  2  2 +    
Лелека чорний Ciconia nigra Рд 2 2 2 +    
Змієїд Circaetos gallicus Рд 2 2 1,2     
Лунь очеретяний Circus aeroginosus  2 2 1,2     
Костогриз Coccothraustes coccothraustes  2       
Голуб сизий Columba livia  3       
Голуб-синяк Columba oenas Вр 3       
Крук Corvus corax  3       
Перепілка Coturnix coturnix  3  2     
Деркач Crех сrех  2      NT 
Зозуля звичайна Cuculus canorus  3       
Лебідь-шипун Cygnus olor  3  1,2 +    
Ластівка міська Delichon urbica  2       
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos Рд 2       
Дятел звичайний Dendrocopos major  2       
Дятел середній Dendrocopos medius  2       
Дятел малий Dendrocopos minor  2       
Дятел сирійський Dendrocopos syriacus  2       
Жовна чорна Dryocopus martius  2       
Чепура велика Egretta alba  2  2 +    
Вівсянка звичайна Emberiza citrtnella  2       
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus  2       
Вільшанка Erithacus rubecula  2  2     
Балабан Falco cherrug Вр 2 2 2   E En 
Підсоколик малий Falco colunbarius  2 2 2     
Сапсан Falco peregrinus Рд 2 1 2     
Кібчик Falco vespertinus  2 2 2   V NT 
Мухоловка білошия Ficedula albicollis  2  2     
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca  2  2     
Зяблик Fringilla coelebs  3       
Лиска Fulica atra  3  2 +    
Баранець звичайний Gallinago gallinago  3  1,2 +    
Баранець великий Gallinago media Зк 2  1,2 +   NT 
Курочка водяна Gallinula chloropus  3       
Гагара чорношия Gavia arctica  2  2 +  V  
Журавель сірий Grus grus Рд 2 2 1,2 +    
Берестянка звичайна Hippolais icterina  2       
Ластівка сільська Hirundo rustica  2       
Бугайчик Ixobrychus minutus  2  2 +    
Крутиголовка Jynx torquilla  2       
Сорокопуд терновий Lanius collurio  2       
Сорокопуд сірий Lanius excubitor Рд 2       
Мартин сивий Larus canus  3       
Мартин звичайний Larus ridibundus  3       
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis  2       
Жайворонок лісовий Lullula arborea  3       
Соловейко східний Luscinia luscinia  2  2     
Крех великий Mergus merganser  3  1,2 +    
Крех середній Mergus serrator Вр 3  1,2 +    
Плиска біла Motacilla alba  2       
Плиска жовта Motacilla flava  2       
Мухоловка сіра Muscicapa striata  2  2     
Кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe  2  2     
Вивільга Oriolus oriolus  2       
Синиця блакитна Parus caeruleus  2       
Синиця чубата Parus cristatus  2       
Синиця велика Parus major  2       
Гаїчка-пухляк Parus montanus  2       
Гаїчка болотяна Parus palustris  2       
Горобець польовий Passer montanus  3       
Куріпка сіра Perdix perdix  3     V  
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros  2  2     
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita  2       
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix  2       
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus  2       
Жовна сива Picus canus  2       
Пірникоза велика Podiceps cristatus  3       
Пірникоза сірощока Podiceps grisegena  2  2 +    
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Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis  2       
Погонич звичайний Porzana porzana  2  2 +    
Пастушок Rallus aquaticus  3       
Ремез Remiz pendulinus  2       
Ластівка берегова Riparia riparia  2       
Трав’янка лучна Saxicola rubetra  2  2     
Слуква Scolopax rusticola  3  1,2     
Повзик Sitta europaea  2       
Крячок річковий Sterna hirundo  2  2 +    
Горлиця звичайнаStreptopelia turtur  3       
Сова сіра Strix aluco  2 2      
Кропив'янка чорноголова Sylvia atricapilla  2       
Кропив'янка садова Sylvia borin  2       
Кропив'янка сіра Sylvia communis  2       
Кропив’янка рябогруда Sylvia nisoria  2       
Коловодник лісовий Tringa ochropus  2  1,2 +    
Коловодник звичайний Tringa totanus  3  1,2 +    
Волове очко Troglodytes troglodytes  2       
Дрізд чорний Turdus merula  3  2     
Дрізд співочий Turdus philomelos  3  2     
Одуд Upupa epops  2       
Чайка Vanellus vanellus  3  2 +  V  
ССАВЦІ         
Лось європейський Alces alces  3       
Вовк Canis lupus  2 2      
Козуля європейська Capreolus capreolus  3       
Бобер європейський Castor fiber  3       
Олень благородний Cervus  elaphus  3       
Білозубка мала Crocidura suaveolens  3       
Вовчок лісовий Dryomys nitedula  3       
Кажан пізній Eptesicus serotinus Вр 2  2  +   
Заєць сірий Lepus europaeus  3       
Видра річкова Lutra lutra Но 2 1    Nt Nt 
Куниця кам’яна Martes foina  3       
Куниця лісова Martes martes  3       
Борсук звичайний Meles meles  3     Nt  
Вовчок ліщиновий Muscardinus avellanarius  3       
Ласка  звичайна Mustela  nivalis  3       
Горностай  Mustela erminea Но 3       
Тхір лісовий Mustela putorius Но 3       
Рясоніжка (кутора) велика  Neomys fodiens  3       
Вечірниця руда Nyctalus noctula Вр 2  2  +   
Нетопир лісовий або Натузіуса Pipistrellus nathusii Но 2  2  +   
Вивірка звичайна Sciurus vulgaris  3       
Мишівка лісова Sicista betulina Рк 2       
Всього видів у Нацпарку, що охороняються 191  34 177 18 56 31 3 32 25 

Рівненський зоологічний парк 
Черепаха болотяна Emys orbicularis  +       
Черепаха середньоазіатська Agrionemys horsfieldi   +      
Черепаха шпороносна Geochelone sulcata   +      
Кайман крокодиловий Caiman crocodylus yacare   +      
Гекон денний мадагаскарський Phelsuma madagascariensis   +      
Удав звичайний Boa constrictor   +      
Удав собакоголовий Corallus caninus   +      
Удавчик піщаний Eryx miliaris   +      
Анаконда парагвайська Eunectes notaeus   +      
Пітон аметистовий Morelia amethystinus   +      
Ромбічний пітон Чейні Morelia spilota cheynei   +      
Пітон тигровий Python molurus   +      
Пітон королівський Python regius   +      
Страус Struthio camelus   +      
Нанду звичайний Rhea americana   +      
Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus + +  + +    
Лелека чорний Ciconia nigra + + + + +    
Лелека білий Ciconia ciconia  +  + +    
Лебідь-шипун Cygnus olor     +    
Огар Tadorna ferruginea + +   +    
Крижень Anas platyrhynchos    + +    
Шуліка рудий Milvus milvus + + +      
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Продовження таблиці 5.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla + + + +   +  
Гриф чорний Aegypius monachus + + +      
Канюк звичайний Buteo buteo  + +      
Беркут Aquila chrysaetos + + +      
Журавель степовий Anthropoides virgo + + + + +    
Дрохва Otis tarda + + + +   +  
Розела звичайна Platycercus eximius   +      
Ара синьожовтий Ara ararauna   +      
Пугач Bubo bubo + + +      
Сова біла Nyctea scandiaca  + +      
Лемур котячий Lemur catta   +      
Варі чорно-білий  Varecia variegate variegata   +      
Лорі товстий Nycticebus coucang   +      
Ігрунка звичайна Callithrix jacchus   +      
Тамарин едиповий Saguinus oedipus   +      
Тамарин червонорукий Saguinus midas   +      
Саймірі звичайний Saimiri sciureus   +      
Бурий капуцин Cebus apella   +      
Макака японська Macaca fuscata   +      
Павіан гамадрил Papio hamadryas   +      
Павіан анубіс Papio anubis   +      
Пака Agouti paca   +      
Вовк Canis lupus  + +    +  
Вовк мелвільський острівний Canis lupus arctos   +      
Фенею Vulpes zerda   +      
Кінкажу Potos flavus   +      
Пума Felis concolor   +      
Рись звичайна Lynx lynx +  +      
Сервал Felis serval   +      
Лев африканський Panthera leo   +      
Далекосхідний леопард Panthera pardus orientalis   +      
Тигр амурський Panthera tigris altaica   +      
Пекарі ошийниковий Tayassu tajacu   +      
Кінь Пржевальського Equus przewalskii +  +      
Гуанако Lama guanicoe   +      
Баран  гривистий Ammotragus lervia   +      
Усього видів в зоопарку 12 15 52 7 7 0 3 81 
Примітка: 
* категорії видів Червоної книги України 2009р. 
зк (зн) – зникаючі 
вр – вразливі  
рд (рк, рідк) – рідкісні    
но (неоц) – неоцінені 
 

**Бернська конвенція 
2 – додаток 2 
3 – додаток 3 

***Вашингтонська конвенція (CITES) 
1 – додаток 1 
2 – додаток 2 
3 – додаток 3 
 

****Боннська конвенція  
1 – додаток 1 
2 – додаток 2 

*****Червоний список Міжнародного союзу охорони природи та Європейський червоний список  
Вразливий /Vulnerable (VU) 
Близький до стану загрози зникнення / Near Threatened (NT) 
Низький ризик зникнення / Low Risk  (LR) 
V – вразливі види  
R – рідкісні види 

 

В ході детальних наукових досліджень на території Рівненського природного 
заповідника протягом останніх 5 років виявлено 21 новий вид тварин, у 2012 р. – 7 
нових видів. 
 

Таблиця 5.25. Перелік видів тварин, що охороняються, і які з’явились чи зникли на 
території Рівненського природного заповідника за 2008-2012 роки 

Назва виду З’явились Зникли Причина 
1 2 3 4 

2008 
Красуня діва +  Виявлений в ході детальніших досліджень 
Дозорець-імператор +  --//-- 
Кібчик +  --//-- 
Горіхівка +  --//-- 
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Продовження таблиці 5.25 
1 2 3 4 

Нетопир-карлик +  --//-- 
Кажан пізній +  --//-- 

2009 
Тонкочеревець перев’язаний +  --//-- 
Вусач мускусний +  --//-- 
Льодовичник Вествуда +  --//-- 

2010 
Турун Менетріє +  --//-- 
Ендроміс березовий +  --//-- 
Бугайчик +  --//-- 
Кобилочка річкова +  --//-- 

2011 
Вухань бурий +  --//-- 

2012 
Плавунець широкий +  --//-- 
Ксилокопа звичайна +  --//-- 
Балабан +  --//-- 
Крячок каспійський +  --//-- 
Сич волохатий +  --//-- 
Широковух європейський +  --//-- 
Вечірниця мала +  --//-- 

 

Всі наведені раритетні види тварин регулярно (постійно або спорадично) 
реєструються на території Рівненського природного заповідника та є характерними 
для регіону, тому поява нового виду в інвентаризаційному списку є наслідком лише 
детальніших досліджень, а не появою виду в регіоні, а відсутність виду констатувати 
можна лише за умов, коли вид не відмічається впродовж кількох років спостережень 
(за нормальних умов кількість та наявність виду на певній території залежить від 
динаміки популяційних хвиль виду та екометеорологічних умов поточного року). 
Виняток становить лише очеретянка прудка (ЧКУ, Берн(ІІ), ЄЧС, МСОП), яка вже 
близько 10 років поспіль не реєструвалась на території заповідника, однак має 
гніздові стації безпосередньо на суміжній території. 

 

Таблиця 5.26. Охорона та відтворення тваринного світу заповідника 

Район 
Усього видів тварин, 

занесених до Червоної книги 
України, екз. 

Кількість видів тварин, занесених до 
Червоної книги України, відтворено на 

території заповідника, екз. 

Кількість популяцій видів 
тварин, занесених до 

Червоної книги України, які 
зникли, од. 

Володимирецький 28 - - 
Дубровицький 36 - - 
Рокитнівський 40 - - 
Сарненський 47 - - 

 
Таблиця 5.27. Кількість видів фауни заповідника, яким загрожує небезпека  

Види, яким загрожує небезпека Систематична група 
тварин Кількість видів 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Комахи 782 3 5 6 7 7 8 
Інші безхребетні 60 - - - - - - 
Кісткові риби  21 1 2 2 2 2 3 
Земноводні 10 1 1 1 1 1 1 
Плазуни 7 2 2 2 2 2 2 
Птахи 208 9 22 22 22 22 30 
Ссавці 46 5 10 12 12 13 15 

 
5.4.4. Інвазивні види тварин та риб 

 
Серед інвазивних видів тварин на території Рівненського природного 

заповідника трапляються 4 види: 
Норка американська (Mustela vison) – відмічена у Карасинському та 

Північному лісництвах заповідника, можлива і на решті територій. Обліковано 13 
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особин даного виду, проте чисельність точно встановити проблематично. 
Спостерігається тенденція до збільшення чисельності та витіснення аборигенної 
норки європейської (інтенсивна трофічна та топічна конкуренція, загибель спільного 
потомства при схрещуванні). 

Собака єнотоподібний (Nyctereutes procyonoides) – відмічений у Білоозер-
ському, Карасинському, Грабунському та Північному лісництвах заповідника, що 
ймовірно вказує на наявність 4-ох окремих поселень, що розташовані на прилеглих 
до заповідника територіях. Число особин не встановлено. Тенденцій до скорочення 
чи зростання чисельності не виявлено. На даному етапі відбулася повна натуралізація 
виду, сформувалась цілісна структура його популяції на Україні в цілому, і на 
Поліссі зокрема.  

Ондатра (Ondatra zibethicus) – відмічена у Білоозерському, Карасинському та 
Грабунському лісництвах заповідника, можлива й на інших територіях. Обліковано 
28 особин виду. Ймовірна тенденція до зростання чисельності та поширення виду 
вздовж заплавних комплексів. Ондатра негативно впливає на стан та популяцію 
аборигенної нориці водяної (щур водяний Arvicola amphibius), чисельність якої 
скорочується. 

Головешка амурська (Perccottus glenіi) – відмічена в ставках Північного 
лісництва. Сучасний стан виду невідомий, проте в попередні роки спостерігалось 
інтенсивне зростання чисельності даного виду. Головешка амурська активний хижак, 
поїдає мальків інших риб. 

Найбільш масовими інвазійними видами риб у водоймах Рівненщини є сомик 
карликовий Ictalurus nebulosus, ротан Percottus glenii, колючка триголкова 
Gasterosteus aculeatus, чебачок амурський Pseudorasbora parva, колючка 
дев’ятиголкова Punguitius punguitius platygaster.  

Всі інвазійні види риб весняно нерестуючі, невибагливі до умов природного 
відтворення, спостерігається яскраво виражена турбота про потомство, що в свою 
чергу забезпечує значний вихід мальків з ікри. 

Серед всіх водних об’єктів від інвазії найбільше потерпають ізольовані, заплав-
ні та карстові озера, в меншій мірі – річки. Більшість інвазійних видів риб потрапили 
на досліджувану територію під час проведення акліматизаційних заходів та робіт із 
зариблення. Стави рибних господарств є найбільшими рефугіумами інвазійних видів 
риб у теперішній час. 

В загальному складі іхтіофауни області частка інвазійних видів риб становить 
13%, при чому в озерах цей показник сягає 17%, а в річках лише 5%. Це вказує, що 
річкові екосистеми є більш стійкими до появи інвазійних видів риб, оскільки мають 
сформовану структуру екологічних ніш. Основними інвазійними видами риб є: 

Карликовий сомик (Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) – риба родини 
Ікталурових (Ameiuridae) – серед інших інвазійних видів риб набув значної 
чисельності в озерах карстового походження (де сягає 95%), в той час як в річках 
практично не зустрічається. Карликовий (американський) сомик має дуже маленькі 
очі і велике черевце, яке розташоване відразу ж після голови. Переважно живе в 
повільно текучих та стоячих водоймах із замуленим дном і заростями прибережної 
рослинності. Це прісноводна риба, але зрідка зустрічається і в солонуватих водах. 
Витривалий, може жити там, де інші види риб жити не можуть. За несприятливих 
умов вважає за краще закопуватися в ґрунт. Є нічним хижаком і дуже невибагливий в 
їжі. Тому, акліматизацію його у водоймах Європи слід вважати непродуманою. 
Завезений в Європу як об’єкт для ставкового господарства, після чого потрапив в 
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річкові системи, у тому числі Білорусії і Західної України. Сомик є сильним 
харчовим конкурентом аборигенних видів риб, особливо ляща (Abramis brama). Він 
поїдає ікру та мальків аборигенних видів риб. 

Ротан (Perccottus glenii (Dybowski, 1877)) – риба родини Головешкових 
(Odontobutidae) переважає в озерах заплавного типу (90 %) та в заплавах річок 
(70 %). Спочатку ротан з’являється в замкнутих водоймах в основному завдяки 
завезенню з молоддю інших видів, призначених для розведення в рибгоспах. Ікринки 
ротана здатні прикріплятись до субстрату клейкими нитками. Завдяки ним вони 
приклеюються до пір’я водоплавних птахів, як домашніх, так і диких, і потрапляють 
в нові водойми. Крім того, розселенню ротана активно сприяють рибалки-любителі, 
які вже давно використовують цю рибку як живець. Разом з тим, ротан чудово 
переносить будь-які перевезення.  

Ротан – хижак. Спочатку мальки ротана живляться зоопланктоном, потім 
дрібними безхребетними, бентосом. Дорослі ротани поїдають ікру і мальків риб, 
п’явок, тритонів, личинок земноводних (пуголовків). У ротана широко поширений 
канібалізм – поїдання дрібніших особин свого виду. Під час рибного лову ротан 
частенько глибоко заковтує наживку. У невеликій водоймі ротан стає численним і 
здатний повністю винищити представників інших видів риб. У великих водоймах 
чисельність ротану регулюють інші хижі риби: щука, сом і особливо окунь. У 
ставковому господарстві ротан завдає шкоди рибництву, поїдаючи ікру і мальків 
цінних порід риб. Ротан у деяких замкнутих мілководних, незначних за площею 
озерах та інших водоймах північного регіону Рівненщини є практично єдиним 
представником іхтіофауни, хоча найчастіше з ним конкурує сріблястий карась. 
 
5.4.5. Заходи щодо збереження тваринного світу 

 
Для збільшення чисельності тварин в лісах області проводяться роботи з 

підвищення ефективності біотехнічних заходів, покращення стану охорони 
мисливських угідь від браконьєрства.  

Зокрема, в 2012 р. для підгодівлі диких тварин Рівненським обласним 
товариством мисливців та рибалок було заготовлено 98,4 т зернофуражу, 39,1 т 
коренеплодів, 41 т сіна, 14,1 т силосу, 48,8 тис. шт. кормових пучків (віників, зерно 
снопиків), 23,9 т інших кормів, 10,6 т солі. Відведено під вирощування кормових 
культур та облаштування кормових ремізів 58,83 га земель.  

Переважна частина користувачів мисливських угідь протягом цілого року 
здійснює підгодівлю диких тварин. В мисливському господарстві ТзОВ МГ „Полісь-
ке” (Сарненський і Костопільський райони) щорічно проводиться випуск у водно-
болотні угіддя від 500 до 1000 голів дикої качки (крякви), які вирощуються у 
власному вольєрі. 

У 2012 році користувачами мисливських угідь було вкладено коштів на 
загальну суму 9 млн. 700 тис. грн., в тому числі 4 млн. 585 тис. грн. на охорону та 
відтворення мисливських тварин. 

Одним з важливих заходів зі збереження тваринного світу є заходи з 
профілактики та боротьби з хворобами диких та бродячих тварин.  

З метою запобігання поширенню інфекційних хвороб (сказу та трихінельозу) 
Товариством мисливців та рибалок проводиться регулювання чисельності хижих та 
шкідливих для мисливства тварин шляхом їх відстрілу. 
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Таблиця 5.28. Регулювання чисельності хижих та шкідливих для мисливства тварин 
з метою запобігання поширення інфекційних хвороб, зокрема сказу, у 2012 році 

Хижі  та шкідливі для мисливства тварини Добуто, голів 
Вовки 19 
Лисиці 1279 
Єнотовидні собаки 16 
Бродячі собаки 741 
Бродячі коти 142 
Сірі ворони 431 
Сороки 138 

 
Результативними та неординарними заходами щодо охорони водних живих ре-

сурсів є проведення широкомасштабних операцій із залученням повітряного тран-
спорту, автотранспорту і плавзасобів. Протягом 2012 року працівниками всіх інспек-
туючих служб (Рівнерибоохорони, мисливськими господарствами, держекоінспек-
цією у області та громадськими організаціями) під час проведення систематичних 
рейдів щодо запобігання протизаконному добуванню мисливських тварин і вилову 
риби виявлено 1359 фактів браконьєрства. 

З основних заходів щодо охорони водних живих ресурсів найбільш 
результативними залишаються рибоохоронні рейди, збір та аналіз оперативної 
інформації від громадськості та рибалок - любителів і її перевірка. Окрім того, під 
час нерестового періоду розробляються заходи щодо охорони нерестуючої риби, які 
дають змогу скоординувати та залучити до охорони водних живих ресурсів різні 
правоохоронні та природоохоронні органи, представників ЗМІ та громадськість. 
Охорона та відтворення водних живих ресурсів у водоймах області у 2012 році 
здійснювалась з врахуванням розроблених планів спільних дій з управліннями МНС, 
охорони навколишнього природного середовища, екологічною інспекцією та 
прикордонним загоном у області. Такі спільні дії досить ефективні, тому вони є 
першочерговими та дієвими заходами в боротьбі з браконьєрством на водоймах 
області. Зокрема, у 2012 р. інспекторами Рівнерибоохорони було викрито 1102 
порушення природоохоронного законодавства. 

Незаконний вилов риби є однією із гострих соціально-економічних проблем 
сьогодення в Україні. Перехід країни у нові ринкові умови спричинив зниження 
рівня життя багатьох верств населення. Як наслідок швидкими темпами 
розвивається незаконний вилов риби у природних та штучних водоймах. Певна 
частка жителів області здійснюють вилов риби у незаконний спосіб з метою 
задоволення власних потреб та заробітку коштів. 

Крім того, одним із найбільш результативних заходів залишається 
профілактика порушень через виступи у засобах масової інформації, особливо через 
телебачення, залучення до даної роботи громадськості, організація і підтримка 
громадських об’єднань рибалок - любителів на водоймах області, проведення 
роз’яснювальної роботи з кожним окремим користувачем, формування негативної 
громадської думки щодо порушників законодавства.  

 
Систематично проводяться заходи з профілактики та боротьби з хворобами 

свійських тварин в господарствах області.  
За даними головного управління ветеринарної медицини в області протягом 

2012 року зареєстровано 4 неблагополучні господарства з лейкозу великої рогатої 
худоби (у Дубровицькому районі – ферми СПП „Хлібороб”, СПП „Україна” та СПП 
„Промінь”; у Володимирецькому районі – ферма №2 ДП ДГ „Городецьке”)  
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В результаті проведення основних заходів оздоровлення великої рогатої 
худоби від лейкозу у 2012 році було оздоровлено та знято карантинні обмеження з 2 
неблагополучних господарств, а саме: СПП „Промінь” та СПП „Україна” Дубровиць-
кого району. 

У 20 неблагополучних пунктах зі сказу тварин проведені оздоровчі заходи 
згідно чинної інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин та знято 
карантинні обмеження. 

Рівненською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини 
проведено 297 вірусологічних досліджень всього біоматеріалу на наявність вірусу 
сказу, в тому числі 204 – від диких тварин, на наявність вірусу сказу та виявлено 23 
випадки захворювання різних видів тварин на сказ, а саме 8 лисиць, 8 котів, 6 собаки 
та 1 борсук. Службою ветеринарної медицини проводяться заходи з профілактики та 
недопущенню захворювання тварин на сказ, а також інформаційно-просвітницька 
робота серед населення.  

Для профілактики інфекційних, інвазійних захворювань тварин і птиці 
проводяться щеплення та обробки. В 2012 році спеціалістами ветеринарної медицини 
області проведено понад 15 млн. профілактичних щеплень та обробок, понад 9 млн. 
діагностичних, радіологічних та інших спеціальних лабораторних досліджень, 
внаслідок чого досягнуто стійкого епізоотичного благополуччя тваринництва області 
з гострих інфекційних та інвазійних захворюваннях, таких як бруцельоз, туберкульоз, 
сибірка, чума свиней, хвороба Ньюкасла і ряду інших хвороб.  

Тваринництво нашої області уже понад два десятки років є вільним від 
захворювання на туберкульоз. Проте мають місце поодинокі виділення реагуючого 
поголів’я на введення туберкуліну. У 2012 році в господарствах та приватному 
секторі проведено алергічні дослідження сільськогосподарських тварин на введення 
туберкуліну в кількості 182 тис. сільськогосподарських тварин, в результаті чого 
виявлено 46 тварин реагуючих на туберкулін, з них 40  корів. Реагуючих на 
туберкулін тварин здано на діагностичний забій для проведення бактеріологічних 
досліджень. За результатами проведених бактеріологічних досліджень біоматеріалу, 
відібраного у 2011 році від 47 тварин, хворих на туберкульоз тварин не виявлено. 

Крім того, протягом року проведено діагностичні алергічні дослідження 900 
голів свиней та 2,3 тис. голів птиці, позитивно реагуючих  не виявлено. 

Постійно проводиться моніторинг з вивчення епізоотичної ситуації та 
недопущення занесення на територію області грипу птиці, трихінельозу всеїдних, 
лептоспірозу та інших захворювань. 
 
5.5. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон 

 
Природно-рекреаційні ресурси є основою розбудови спеціалізованих закладів 

короткочасного та тривалого розміщення людей з метою задоволення їхніх рекре-
аційних потреб: лікувально-оздоровчих, культурно-освітніх, спортивних. Звичайно їх 
розташовують за межами постійного проживання людей, на територіях, що 
характеризуються певним рекреаційним потенціалом.  

Природні рекреаційні ресурси – природні та природно-технічні геосистеми, 
тіла, явища природи, які мають комфортні властивості для рекреаційної діяльності та 
можуть бути використані для її організації впродовж певного часу. Напрям 
рекреаційної діяльності визначається економічними і соціальними потребами 
суспільства, загальною культурою населення. Він пов’язаний з обсягом і характером 
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відрізків вільного часу і потребує для реалізації особливих властивостей простору. 
Рекреаційна діяльність – невід’ємна частина сучасного способу життя. Залучаючи у 
сферу цієї діяльності природні об’єкти, культурні комплекси, технічні системи та 
інші складові рекреаційного потенціалу, людина знаходить або формує, а суспільство 
розвиває особливі територіальні рекреаційні системи. 

Рівненщина має різноманітні природні рекреаційні ресурси (кліматичні, біоло-
гічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі тощо). 

Одним з найважливіших чинників лікувальної рекреації є наявність природних 
мінеральних вод. За існуючою класифікацією їх поділяють на вісім основних бальне-
ологічних груп: мінеральні води без специфічних компонентів та властивостей, 
вуглекислі, сірководневі, залізисті, миш’якові, йодобромні, радонові, боровмісні та 
слабкомінералізовані з високим вмістом органічних речовин. На Рівненщині 
найбільш поширеними є хлоридно-натрієві мінеральні води миргородського типу і 
залягають на глибинах від 70-80 до 750 м. Запаси цих вод розвідані в селах Жобрин 
та Олександрія Рівненського району, селищі Степань Сарненського району та місті 
Острозі. Слабомінералізовані залізисті води вивчені в районі смт Клесів Сарненсь-
кого району, смт Володимирець та м. Корець. Ресурси підземних мінеральних вод 
заслуговують на подальші дослідження з метою використання їх в лікувальних цілях.  

Санаторно-оздоровчу мережу області складають понад 30 закладів: санаторії, 
оздоровчі комплекси, дитячі табори, будинки відпочинку. Найвідоміші серед них – 
санаторій „Червона калина” в с. Жобрин, санаторій „Горинь” в смт Степань, дитячий 
санаторій „Хрінники” с. Хрінники, реабілітаційно-оздоровчий комплекс „Біле озеро” 
в с. Більська Воля, мисливсько-рибальська база „Хрінники” тощо. 
 
5.6. Туризм 

 
В області діє регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 роки 

(затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації 14.02. 2011 №55), заходи 
якої сприяють ефективному використанню природного та історико-культурного 
потенціалу області для потреб туризму. Створений та систематично оновлюється 
туристичний Інтернет-портал „Рівненщина Туристична”.  

В рамках реалізації концепції сталого розвитку області „Західна брама” роз-
робляється мережа туристичних тематичних маршрутів територією Рівненської та 
сусідніх областей для усіх категорій споживачів за різними тематичними напрямка-
ми, зокрема природно-екологічні маршрути, що охоплюватимуть всі наявні в області 
ресурси природо-заповідного фонду для розвитку екологічного туризму. В рамках 
даної концепції розроблені тематичні туристичні маршрути за напрямками -
історичний, культурологічний, екологічний, сакральний, активний, які розміщено на 
сайті „Волинь туристична”. 

Рівненщина цікава в туристичному плані оскільки перш за все це глибоко 
історична земля, що повниться численними пам’ятками природи, архітектури, куль-
тури та унікальними об’єктами, аналогів яким немає у інших регіонах. На території 
області перебуває 2932 об’єкта історико-культурної спадщини, які включені до 
Реєстру нерухомих пам’яток України. З них 1088 пам’яток археології, 1760 – історії 
та 84 – монументального мистецтва. Крім того, 17 пам’яток мають статус націо-
нального значення, решта – місцевого значення. 

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

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


 103 

Протягом останніх років до переліку ново виявлених об’єктів історико-куль-
турної спадщини включено 83 пам’ятки, з них: 39 – археології, 36 – історії, 8 – 
монументального мистецтва. 

На території Рівненщини розташовано 20 монастирів, відомих далеко за межа-
ми області, діють Державні історико-культурні заповідники в м. Дубно та м. Острог 
та Національний історико-меморіальний заповідник „Поле Берестецької битви”.  

На Рівненщині розміщені 8 замків - пам’яток архітектури національного 
значення, для яких характерна унікальна замкова культура, що носила оборонне зна-
чення. Найяскравішими підтвердженнями тому є Тараканівський форт, Дубенський 
та Острозький замки, Межиріцький монастир-фортеця. 

До списку історичних поселень України, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, включені 13 населених пунктів області - м. Рівне, м. Березне, м. Дубно, 
м. Дубровиця, м. Корець, м. Острог, м. Радивилів, смт Володимирець, смт Гоща, 
смт Млинів, смт Клевань, смт Мізоч, смт Степань. 

Рівненщина подарувала світу Пересопницьке Євангеліє - найдорожчу духовну 
святиню, визначну рукописну пам’ятку староукраїнської мови та мистецтва XVI 
століття. Пересопницьке Євангеліє є також національним символом країни, на якому 
починаючи з 1991 року присягають Президенти на вірність народові України. В селі 
Пересопниця Рівненською району відкрито культурно-археологічний центр 
„Пересопниця”, де у музеї Першокниги зберігається факсимільне видання Пересоп-
ницького Євангелія.  

На Рівненщині в місті Острозі було відкрито перший вищий навчальний заклад 
у східних слов’ян - академію, яка заснована в 1576 році князем Василем-Констян-
тином Острозьким. Нині її правонаступник Національний університет „Острозька 
академія”. В острозькому культурному осередку разом з академією постало найпо-
тужніше тогочасне українське видавництво – кирилична друкарня Івана Федорова. 
Тут, у 1578 році видруковано перший український підручник - греко-слов’янський 
„Буквар”, у 1581 році - перша слав’яномовна Острозька Біблія.  

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї зберігається найдревніша 
українська ікона, написана в ХІІІ ст. – Богородиця Одигітрія, а також інші старовинні 
ікони волинського іконопису. 

Найбільш цікаві в історичному та культурному відношенні об’єкти увійшли до 
переліку 7 чудес Рівненщини, а саме:  

- вузькоколійна залізниця „Антонівка-Зарічне” - одна з найдовших (106 км) ді-
ючих в Україні та Європі, вузькоколійних залізниць колишнього Союзу. Була про-
кладена наприкінці XIX ст. територією сучасних Володимирецького та Зарічненсько-
го районів;  

- Тараканівський форт - поблизу міста Дубно, безпосередньо біля села Тарака-
нів, побудований в 1885-1890 рр., був місцем бойових дій у Першій та Другій 
світовій війнах; 

- історико-культурний комплекс м. Острога – міста з майже тисячолітньою 
історією, яке ще називають Волинськими Афінами. Із XIV по XVII ст. цим містом 
володів найвпливовіший і найбагатший рід князів Острозьких, який зробив з Острога 
потужний освітній, науковий та культурний центр Східної Європи; 

- національний історико-культурний заповідник „Поле Берестецької битви” 
(біля с. Пляшева Радивилівського району), де у 1651 р. в період Національно-
визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельниць-
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кого відбулась найбільша в історії козацтва битва за національне визволення поблизу 
містечка Берестечка;  

- замок князів Острозьких-Любомирських у м. Дубно - одна з найбільш непри-
ступних фортець Волинського краю, оточений з усіх боків водами річки Ікви та 
трясовиною. Наприкінці XIV ст. на старому городищі до монгольської епохи князем 
Федором Острозьким був споруджений невеликий замок та відновлена дерев’яно-
земляна фортеця; 

- Свято-Троїцький жіночий монастир у місті Корець - один з найдавніших хра-
мів нашої країни. Православну обитель у 1620 р. заснував князь Самуїл Корецький;  

- Свято-Троїцький чоловічий монастир (с. Межиріч Острозького району) − до 
якого входить комплекс споруд – монастир-фортеця XV-XVIII ст., Троїцька церква 
XV ст., стіни та башти поч. XVIII ст. та величезна піч просто неба. Був заснований 
монахами Києво-Печерської лаври і вперше згадується у літописах XIII ст.  

На Рівненщині є приваблива етнографічна база для розвитку сільського туриз-
му - майстри з ткацтва, лозоплетіння, різьби по дереву, народної вишивки. Зберег-
лися унікальні зразки фольклору та народних звичаїв. Наприклад у селі Сварицевичі 
Дубровицького району залишилось єдине місце в країні, де зберігся древній до-
християнський обряд „Водіння куста”. В рівненських селах можна побачити вулики-
борті - історія розвитку цього виду бджільництва перевищує навіть час зародження 
вищезгаданого обряду. Тому, цей напрямок розвитку туризму є пріоритетним для 
області, зокрема і як інструмент виховання екологічної свідомості. На Рівненщині 
вперше в Україні запроваджена практика мікрокредитування власників особистого 
селянського господарства на розвиток сільського туризму. На сьогодні послуги 
сільського туризму надають 77 агросадиб в усіх районах області.  

Найбільшим багатством області є унікальне природне середовище – ліси, річки, 
озера. Лісистість області становить 36 % і перевищує цей показник в Україні в 2,5 
рази. Ліси багаті на ягоди та гриби. Загальна грибоносна площа становить близько 
170 тис. га. Поверхневі води Рівненщини представлені понад 171 річкою (великі та 
середні річки - Прип’ять, Горинь, Случ, Стир, Іква, Ствига, Льва), 130 озерами 
(найбільші - Нобель, Біле, Острівське), 12 водосховищами (найбільші – Хрінницьке 
та Млинівське) та 1543 ставками. У водотоках та водоймах області нараховують 
понад 34 види риб. 

Рівненщина має один з найбільших рівнів заповідності серед областей України 
- 9 %. До основних об’єктів природно-заповідного фонду належить Рівненський при-
родний заповідник, що є найбільшим в Україні. До складу заповідника входять 
найкрасивіші озера українського Полісся – Сомине та Біле.  

Значним туристичним потенціалом відзначається Національний природний 
парк „Дермансько-Острозький”. Особливість історичного формування цієї території 
обумовила різноманітність та оригінальність ландшафтів, рослинного та тваринного 
світу. Національний парк розташований в унікальному утворенні – Острозькій про-
хідній долині, що затиснута з півночі і півдня Волинським лесовим плато та відрога-
ми Мізоцького кряжу, посередині якої протікає мальовнича річка Збитинка. Тут є всі 
групи ландшафтів – закриті простори з малою оглядовістю, напіввідкриті простори з 
середньою оглядовістю і відкриті простори з великою оглядовістю. Естетична оцінка 
території парку у частині Здолбунівського району заслуговує високої оцінки – 2-3 
клас естетичної оцінки. На жаль, рекреаційні ресурси території розташування парку 
досі використовувались нераціонально і не приносили не обхідної вигоди місцевим 
громадам через свою стихійність. Подальше вивчення цієї місцевості дозволить 
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комплексно підійти до планування території – виділення заповідної, стаціонарної 
рекреації, регульованої рекреації та господарської зон. 

Територія парку цікава не лише з природничої точки зору – це також 
своєрідний історико-культурний регіон. Тут збереглись археологічні пам’ятки 
трипільської, городоцько-здовбицької, тишнецько-комарівської культур, залишки 
поселень доби бронзи та заліза. В роки Другої світової війни на цій території 
проходили запеклі бої українських учасників визвольних змагань з фашистами та 
енкаведистами. Збереглися могили героїв. Довкола долини розміщені визначні 
історико-культурні центри Великої Волині - Острог, Дубно, Кременець. В деяких 
селах збереглися надзвичайно цікаві історичні раритети: водяний млин в с. Мости 
Здолбунівського району, глибоченні криниці (понад 60 м) в селах Мала Мощаниця і 
Буща, викопані на відрогах Волинської височини ще на початку XX ст. Історична 
складова місцевості тісно пов’язана з історією визвольних змагань українського 
народу проти багатьох поневолювачів. 

На території області розташовані також 3 регіональні ландшафтні парки:  
- регіональний ландшафтний парк „Прип’ять-Стохід”, знаходиться на території 

Зарічненського району і представляє один з найбільш унікальних природних ком-
плексів як в Україні, так і у Східній Європі. Особливо привабливими є озера з піща-
ними берегами, річки Прип’ять і Стохід, які, зливаючись, нагадують дельту Дунаю; 

- регіональний ландшафтний парк „Надслучанський”, що розташований на 
території Березнівського району, має особливу естетичну цінність. Популярним в 
області є такий вид туризму, як сплав на плотах річкою Случ, що дозволяє ближче 
познайомитись з унікальними краєвидами „надслучанської Швейцарії”. 

- регіональний ландшафтний парк „Дермансько-Мостівський” знаходиться на 
території Здолбунівського району. Створення цього парку дозволило при збереженні 
традиційного господарювання одночасно розвивати нові види діяльності – рекреацію 
та туризм, а також сприяти збереженню унікальних типових природних комплексів 
та історико-культурних пам’яток старовинної Дермані та інших населених пунктів. 
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6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ГРУНТИ 
 
6.1. Структура та використання земельних ресурсів 
 
6.1.1. Структура та динаміка змін земельного фонду області 

 
За даними головного управління Держземагенства у Рівненській області  

загальна площа земель області становить 2005,1 тис. га, з них: 46,4 % займають 
сільськогосподарські угіддя, 40,1 % - ліси та інші лісовкриті площі, 2,9 % - 
забудовані землі, 5,2 % - відкриті заболочені землі, 1,6 % - відкриті землі без 
рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті 
зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 1,6 % - інші землі, 2,2 % - території, 
покриті поверхневими водами. Динаміка структури земельного фонду області 
наведена в табл. 6.1. та на рис. 6.1.  

 
Таблиця 6.1. Динаміка структури земельного фонду області 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
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Загальна територія 2005,1 100,0 2005,1 100,0 2005,1 100,0 2005,1 100,00 2005,1 100,00 
у тому числі:           
1. Сільськогосподарські 
угіддя 933,9 46,6 933,1 46,5 932,2 46,5 931,1 46,4 930,0 46,4 

з них:           
рілля 658,0 32,8 658,5 32,8 657,9 32,8 657,3 32,8 656,8 32,8 
перелоги 3,9 0,2 3,7 0,2 3,7 0,2 3,7 0,2 3,7 0,2 
багаторічні насадження 11,8 0,6 11,8 0,6 11,7 0,6 11,8 0,6 11,8 0,6 
сіножаті і пасовища 260,2 13,0 259,1 12,9 258,9 12,9 258,3 12,9 258,5 12,9 
2. Ліси і інші лісовкриті 
площі 801,5 40,0 802,3 40,0 802,9 40,0 803,7 40,1 803,8 40,1 

з них вкриті лісовою 
рослинністю 744,0 37,1 744,7 37,1 744,9 37,1 745,2 37,2 743,6 37,1 

3. Забудовані землі 54,7 2,7 55,3 2,8 55,8 2,8 56,4 2,8 57,6 2,9 
4. Відкриті заболочені землі 105,6 5,3 105,0 5,2 105,0 5,2 104,9 5,2 105,0 5,2 
5. Відкриті землі без росл. 
покриву або з незначним 
росл. покривом (піски, яри, 
землі, зайняті зсувами, 
щебенем, галькою, голими 
скелями) 

33,5 1,7 33,3 1,7 33,2 1,7 33,2 1,7 33,0 1,6 

6. Інші землі 32,8 1,6 32,8 1,6 32,7 1,6 32,5 1,6 32,4 1,6 
Усього земель   (суша) 1962,0 97,9 1961,8 97,9 1961,8 97,9 1961,8 97,8 1961,8 97,8 
Території, покриті 
поверхневими водами 43,1 2,1 43,3 2,2 43,3 2,2 43,3 2,2 43,3 2,2 

ліси і лісовкриті 
площі
40%

сільськогосподарсь
кі землі

46%

відкриті землі без 
рослинного 
покриву

2%
інші землі

2% поверхневі води
2%

заболочені землі
5%

забудовані землі
3%

 
Рис. 6.1. Структура земельного фонду області 
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У структурі сільськогосподарських угідь на ріллю припадає – 32,8 %, перелоги 

– 0,2 %, сіножаті і пасовища – 12,9 %, багаторічні насадження – 0,6 %. 
Внаслідок проведення додаткового обстеження площ орних земель, природних 

кормових угідь недержавних сільгосппідприємств, фермерських господарств було 
виявлено малопродуктивні землі, які переведено із одного виду угідь в інший. Площі 
орних земель зменшились на 0,5 тис. га, кормових угідь збільшилися на 0,2 тис. га. 

Площа лісових земель збільшилась на 0,1 тис. га в результаті уточнення площ 
при проведенні лісовпорядкування в державних лісогосподарських підприємствах 
області. 

Внаслідок перерозподілу земель між власниками землі і землекористувачами 
відбулися зміни в кількісному складі земель в основному сільськогосподарських 
підприємств, громадян та інших категорій землекористувачів. 

 
6.1.2. Господарська освоєнність земельних угідь 

 
46,4 % земель області займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про 

високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. 
Площа земель, наданих громадянам у власність і користування для різних 

потреб становить 38,4 %, сільськогосподарським підприємствам – 17,8 %, 
лісогосподарським підприємствам – 32,9 %, в землях запасу перебуває 12,9 % земель. 
Новостворені агроформування для товарного сільськогосподарського виробництва 
орендують 242,8 тис. га розпайованих земель. 

Продовжується розвиток особистого землеволодіння громадян. Площі, що 
використовуються громадянами, зросли у 4,2 рази і становлять 51,5 % площ 
сільськогосподарських угідь. Крім того, на території області власникам земельних 
часток (паїв) проводиться відведення земельних ділянок у натурі для самостійного 
господарювання. Для 47,7 тис. власників паїв виділено ділянки в натурі загальною 
площею 113,4 тис. га та видано державні акти.  

 
6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси 

 
Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище протягом 

багатьох десятиріч спричинило значну техногенну ураженість агросфери. 
Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси регіону є 

сільське господарство, промисловість та транспорт. 
Найбільшу загрозу становлять явища, які спостерігаються в ґрунтовому 

покриві області, де внаслідок ерозії, відкритих розробок корисних копалин та 
будівельної сировини, забруднення хімічними речовинами і промисловими 
викидами, неправильної агротехніки деградовано й виведено з ладу великі площі 
продуктивних земель. 

В результаті інтенсивного землеробства сільськогосподарське освоєння 
території області становить 46,4 %, а розораність сільськогосподарських угідь - 
66,7 %. За низької культури сільськогосподарського природокористування та 
недосконалості й відсутності спеціальної сільськогосподарської техніки поси-
люються несприятливі процеси у ландшафтних комплексах. Це призводить до того, 
що природне середовище втрачає притаманні йому властивості до саморегуляції. 
Через частий обробіток землі розпилюється поверхня ґрунту, колесами важких 
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тракторів і комбайнів здійснюється його ущільнення. Нормальна об’ємна маса 
структурного ґрунту становить 1,1-1,2 г/см3, а на багатьох полях вона змінюється до 
1,6-1,7 г/см3, що значно перевищує критичні величини. У таких ґрунтах майже в двоє 
зменшується загальна пористість, різко знижується водопроникна і водоутримуюча 
здатність, зменшується опірність ґрунту до ерозійних процесів. 

Втрата ґрунтами грудкової структури у верхньому горизонті відбувається 
внаслідок постійного зменшення вмісту органічних речовин, механічного 
руйнування структури різноманітними знаряддями обробітку, а також під впливом 
опадів, вітру, перепаду температур. 

Однією з причин втрати родючості – є багаторазовий обробіток ґрунтів різними 
знаряддями за допомогою потужної і важкої техніки. Добрива, посівний матеріал, 
зерно і солома, коренеплоди і бульбоплоди завозяться причепами. Часто трапляється 
так, що автотранспорт, уникаючи розмитих доріг, їде полем, через посіви, 
утворюючи паралельні тимчасові дороги. 

Глобальною проблемою сьогодні є постійне зменшення вмісту гумусу, який 
відіграє провідну роль у формуванні ґрунту, його цінних агрохімічних властивостей.  

Територія Рівненщини пересікається труботранспортними, газовими та 
нафтовими магістралями. Недоліки у технології перекачування та стихійні витоки 
нафтопродуктів на поверхню землі спричиняють забруднення ґрунтів. Зокрема, 
ситуація на пункті перекачки нафтопроводу „Дружба” в районі смт Смига 
Дубенського району, де протягом 20 років формуються ареали забруднення ґрунтів 
продуктами нафтотранспортування. 

Високий вміст нафтопродуктів спостерігається в ґрунтах на узбіччях 
автошляхів та на ділянках, прилеглих до залізничних полотен. 

Найбільш негативно впливає на земельні ресурси гірничодобувна галузь 
промисловості. Під час гірничодобувних робіт змінюються природні ландшафти 
місцевості, порушується ґрунтово-рослинний покрив. В регіоні недостатню увагу 
приділяють здійсненню рекультивації земель на місці відпрацьованих відкритим 
способом родовищ корисних копалин, відновленню родючості й народно-
господарської цінності порушених земель. Інформація щодо порушених земель та їх 
рекультивації наведені в табл. 6.2. 

 
Таблиця 6.2. Порушення та рекультивація земель 

Землі 2008 2009 2010 2011 2012 
Порушені, тис. га 2,26 2,24 2,18 0,0088 0,0015 
% до загальної площі території  0,11 0,11 0,11 0,0004 0,00007 
Відпрацьовані, тис. га 0,40 0,50 0,496 0,0166 0 
% до загальної площі території  0,02 0,02 0,02 0,0008 0 
Рекультивовані, тис. га 0,10 0,02 0,0081 0,0081 0,0135 
% до загальної площі території  0,005 0,0009 0,0004 0,0004 0,0007 

 
6.3 Стан і якість ґрунтів 
 
6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення  

 
Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найбільш поширеними типами 

ґрунтів є дерново-підзолисті, опідзолені, дернові, торфові та торфоболотні ґрунти. 
Дерново-підзолисті, характерні для Полісся, малородючі, бідні на поживні речовини 
ґрунти утворились під лісовою рослинністю на водно льодовикових відкладах. На 
лесах Волинського плато сформувались світло-сірі ґрунти і опідзолені чорноземи, 
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вони досить родючі, тому майже всі розорані. Південь Полісся представляють 
дернові та торфоболотні ґрунти в заболочених пониженнях озерно-льодовикового та 
річкового походження. За механічним складом найбільше поширений тип ґрунту – 
легкий, середній та важкий суглинок. 60% дерново-підзолистих ґрунтів області 
інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві.  

В 2012 р. Рівненською філією ДУ „Держгрунтоохорона” за результатами 
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення були 
обстежені ґрунти Демидівського, Здолбунівського, Радивилівського, Рівненського, 
Гощанського та Млинівського районів області на вміст органічної речовини (гумусу), 
макроелементів (азоту, фосфору, калію, сірки), мікроелементів (бору, марганцю, міді, 
цинку, кобальту, молібдену) та реакцію ґрунтового розчину. Також постійно 
проводиться моніторинг ґрунтів на моніторингових ділянках 29 населених пунктів 
області. 

Родючість ґрунту залежить від багатьох його властивостей, але, в основному, 
визначається кінцевою кількістю основних показників, серед найважливіших є вміст 
і запаси гумусу. Гумус є головним обумовлюючим фактором всіх властивостей ґрун-
ту. Він є найбільш вагомим ґрунтовим джерелом елементів живлення. В його складі 
містяться всі основні елементи живлення рослин і мікроорганізмів (азот, фосфор, 
калій, кальцій, магній, сірка, мікроелементи). При поступовій мінералізації гумусу ці 
елементи переходять в мінеральні форми і використовуються рослинами. При роз-
кладі гумусу і органічних залишків виділяється велика кількість вуглекислого газу 
(СО2), необхідного для фотосинтезу зелених рослин.  

Аналізуючи вміст гумусу на моніторингових ділянках встановлено, що най-
нижчі показники його вмісту спостерігалися в дерново-підзолистих ґрунтах (1,0–
2,5 %), при середньому показнику – 1,7 %. Найвищі показники вмісту гумусу 
простежено в лучних ґрунтах (3,2–6,1 %) при середньому показнику 4,3 %. В 
дернових ґрунтах вміст гумусу коливається в межах 2,4-6,0 % при середньому 
показнику 3,5 %; в темно-сірих ґрунтах – 2,6-2,7 %, середній показник становить 
2,7 %; в світло-сірих ґрунтах – 1,8-2,3 % при середньому показнику 2,0 %; в 
чорноземних – 1,6–3,2 %, при середньому показнику 2,3 %. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель найбільші площі ґрунтів з 
дуже низьким та низьким вмістом гумусу в межах 1,1 – 2 % знаходяться в Млинівсь-
кому, Здолбунівському та Рівненському районах. В Рівненському та Радивилівському 
районі зустрічаються ґрунти з дуже низьким вмістом гумусу - менше 1,1 %. 

Вміст загального азоту в орному шарі різних ґрунтів коливається від 0,05 до 
0,3 % і знаходиться в прямій залежності від наявності в них органічних речовин. 
Основним джерелом азоту в ґрунті є відмерлі залишки рослин, тварин і мікроорга-
нізмів. Забезпеченість сільськогосподарських культур азотом залежить не стільки від 
загального його вмісту в ґрунті, скільки від наявності мінеральних форм – нітратів та 
обмінного амонію, вміст яких у ґрунті близько 1 % загальної кількості азоту. 
Найбільш практичне значення у живленні рослин має лужногідролізований азот.  

Аналізуючи вміст лужногідролізованого азоту на моніторингових ділянках 
встановлено, що найнижчі показники вмісту лужногідролізованого азоту спостеріга-
лися в дерново-підзолистих ґрунтах (62–162 мг/кг ґрунту), при середньому показнику 
– 102 мг/кг ґрунту. У свою чергу найвищі показники вмісту лужногідролізованого  
азоту відмічено в торфово-болотних ґрунтах (280–434 мг/кг ґрунту), при середньому 
показнику – 357 мг/кг ґрунту. У дернових ґрунтах вміст лужногідролізованого азоту 
коливається в межах 73–353 мг/кг ґрунту, середній показник становить 155 мг/кг 
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ґрунту. У лучних ґрунтах його вміст становить 154–266 мг/кг ґрунту, при середньому 
показнику – 206 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники лужногідролі-
зованого азоту коливаються в межах 98–140 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 
– 119 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах вміст лужногідролізованого азоту 
становить 73–145 мг/кг ґрунту при середньому показнику 105 мг/кг ґрунту, У 
чорноземних – 98–140 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 119 мг/кг ґрунту. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель обстежених районів 
найбільший середньозважений показник лужногідролізованого азоту спостерігається 
у Гощанському районі – 164 мг/кг ґрунту, найнижчий у Млинівському районі – 103 
мг/кг ґрунту. Найбільше площ з дуже низьким вмістом лужногідролізованого азоту у 
Млинівському та Демидівському районах. 

У ґрунтах загальний вміст фосфору, як правило, нижчий ніж азоту й особливо 
калію. Його вміст у різних типах ґрунтів коливається в межах 0,04–0,22 % і залежить 
від механічного складу ґрунту і вмісту в ньому гумусу. Важливим заходом щодо 
підвищення вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунті є застосування добрив. Так, у 
темно-сірих лісових ґрунтах і особливо в чорноземах незначне підкислення ґрунту 
внаслідок систематичного внесення мінеральних добрив підвищує рухливість 
основних мінеральних сполук фосфору – фосфатів кальцію. Тому фосфор, нагромад-
жений у такому ґрунті, більш рухливий і доступний для рослин, ніж залишковий 
фосфор гною. Залишковий фосфор розчинних фосфорних добрив швидко включа-
ється в хімічні, фізико-хімічні і біологічні процеси, які відбуваються в ґрунті.  

Аналізуючи вміст рухомих форм фосфору на моніторингових ділянках встанов-
лено, що найнижчі показники вмісту рухомих форм фосфору спостерігалися в дерно-
вих ґрунтах (23–227 мг/кг ґрунту), де середній показник становить 86 мг/кг ґрунту та 
дерново-підзолистих ґрунтах, де середній показник становить 88 мг/кг ґрунту. 

До дерново-підзолистих ґрунтів за вмістом рухомих форм фосфору на моніто-
рингових ділянках наближаються торфово-болотні ґрунти, де середній показник 
становить 91 мг/кг ґрунту. У свою чергу найвищі показники вмісту рухомих форм 
фосфору простежено в темно-сірих та чорноземних ґрунтах, при середньому 
показнику 206 та 175 мг/кг ґрунту відповідно. У лучних ґрунтах вміст рухомих форм 
фосфору становить 43–291 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 187 мг/кг ґрунту. 
У світло-сірих ґрунтах вміст рухомих форм фосфору становить 80–230 мг/кг ґрунту,  
середній показник становить 173 мг/кг ґрунту. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель найвищі середньозважені 
показники вмісту фосфору спостерігається у Гощанському – 195 мг/кг ґрунту та 
Млинівському – 192 мг/кг районах, найнижчий в Радивилівському районі –110 мг/кг 
ґрунту. 

Вміст калію в ґрунтах визначається мінералогічним складом ґрунтоутворю-
ючих порід, їх гранулометричним складом, а також зональними умовами та характе-
ром землекористування. За хімічними властивостями калій подібний до цезію, а то-
му, в умовах радіоактивного забруднення, виконує фіторадіоскопічну функцію в 
землеробстві. При нестачі калію в поживному середовищі знижується стійкість 
рослин до зміни водного і температурного режимів, послаблюється загальний 
імунітет рослинного організму до патогенного впливу, знижується якість продукції.  

Аналізуючи вміст обмінного калію на моніторингових ділянках можна сказати, 
що найнижчі показники вмісту обмінного калію спостерігаються на лучних та 
дерново-підзолистих грунтах (6–29 та 10–62 мг/кг ґрунту відповідно), середній 
показник становить 22-28 мг/кг ґрунту. В свою чергу найвищі показники вмісту 
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обмінного калію відмічено на темно-сірих ґрунтах (86–143 мг/кг ґрунту), середній 
показник становить 115 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах середній показник 
обмінного калію становить 75 мг/кг ґрунту. На моніторингових ділянках з торфово-
болотними ґрунтами вміст обмінного калію становить 44–47 мг/кг ґрунту, де 
середній показник становить 46 мг/кг ґрунту. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель найвищий середньозва-
жений показник вмісту калію спостерігається у Гощанському районі – 137 мг/кг 
ґрунту, а найнижчий у Радивилівському районі – 71 мг/кг ґрунту. 

Сірка – один з найважливіших елементів живлення рослин, без якого неможли-
ве життя, один з основних складових білка. Рослини засвоюють сірку у вигляді іонів 
SO4

2- кореневою системою, а з атмосфери – у формі окисленої сірки SO2 листковою 
поверхнею. Окислена форма сірки – вихідний продукт для синтезу білків, вона є кін-
цевим продуктом її розкладання. Сірка бере участь в асиміляції нітратів рослинами, 
стримує їх накопичення в бульбах картоплі та інших рослинах. Для оптимального 
росту рослин вміст сірки у їх сухій речовині має становити від 0,1 до 0,65 %.  

За результатами досліджень на моніторингових ділянках встановлено, що в 
дерново-підзолистих ґрунтах вміст рухомих форм сірки коливається в межах 2,5–4,5 
мг/кг ґрунту,  при середньому показнику 3,4 мг/кг ґрунту. У дернових ґрунтах вміст 
рухомих форм сірки становить 3,2–32,8 мг/кг ґрунту, середній показник – 10,8 мг/кг 
ґрунту. У лучних ґрунтах показник вмісту рухомих форм сірки становить 3,4–21,4 
мг/кг ґрунту, при середньому показнику 10,2 мг/кг ґрунту. Для торфово-болотних 
ґрунтів показник вмісту рухомих форм сірки становить 3,8–14,2 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику – 9,0 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники вмісту 
рухомих форм сірки коливаються в межах 4,9–5,3 мг/кг ґрунту, середній показник 
становить 5,1 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах вміст рухомих форм сірки варіює в 
межах 3,2–12,9 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 6,0 мг/кг ґрунту. В 
чорноземних – 4,0–12,9 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 7,0 мг/кг ґрунту. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель найвищий середньозваже-
ний показник вмісту сірки спостерігається у Млинівському районі – 11,3 мг/кг 
ґрунту, а найнижчий у Гощанському районі – 3 мг/кг ґрунту. 

Реакція ґрунтового розчину відіграє важливу роль у розвитку рослин і 
ґрунтових мікроорганізмів, впливає на швидкість і напрямок перебігу в ньому 
хімічних і біохімічних процесів. Засвоєння рослинами елементів живлення, 
інтенсивність мікробіологічної життєдіяльності, мінералізація органічної речовини, 
розкладення ґрунтових мінералів і розчинення різноманітних важкорозчинних 
сполук, коагуляція і пептизація колоїдів та інші фізико-хімічні процеси великою 
мірою визначають реакцію ґрунту. Кисла реакція ґрунту відноситься до числа 
несприятливих екологічних факторів, що стримують ріст і розвиток більшості видів 
сільськогосподарських культур. Кисла реакція властива дерново-підзолистим і 
болотним ґрунтам, нейтральна – чорноземам. Всі сільськогосподарські культури по 
різному відносяться до ступеня кислотності ґрунту, тому певна культура має свій 
інтервал рН, при якому вона добре росте і розвивається.  

Аналізуючи стан кислотності ґрунтів встановлено, що в дерново-підзолистих 
ґрунтах рНКCℓ коливається в межах 5,4–7,2 а середній показник становить 5,9, 
відповідно середній показник гідролітичної кислотності становить 1,8 мг-екв на 100 г 
ґрунту. У дернових ґрунтах  рНКCℓ становить 5,6–7,2, при середньому показнику – 
6,4, середній показник гідролітичної кислотності становить 1,2 мг-екв на 100 г 
ґрунту. У лучних ґрунтах показник рНКCℓ становить 5,8–7,4, при середньому 
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показнику 6,5, відповідно середній показник гідролітичної кислотності становить 1,2 
мг-екв на 100 г ґрунту. Для торфово-болотних ґрунтів на моніторингових ділянках 
показник рНКCℓ становить 5,0–7,1 при середньому показнику 6,1, де середній 
показник гідролітичної кислотності становить 2,6 мг-екв на 100 г ґрунту. У темно-
сірих ґрунтах показники рНКCℓ коливаються в межах 6,4–6,8 при середньому 
показнику 6,3, середній показник гідролітичної кислотності становить 1,0 мг-екв на 
100 г ґрунту. У світло-сірих ґрунтах рНКCℓ варіює в межах 5,6–7,3 при середньому 
показнику гідролітичної кислотності 1,3 мг-екв на 100 г ґрунту. У чорноземних рНКCℓ 
становить 5,7–7,2, а середній показник гідролітичної кислотності становить 1,2 мг-
екв на 100 г ґрунту. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель у Здолбунівському, Радиви-
лівському та Рівненському районах зустрічаються дуже сильнокислі та сильнокислі 
ґрунти, з реакцією ґрунтового розчину менше за 4,6 од. рН. А нейтральних близьких 
до нейтральних ґрунтів,  найбільше у Гощанському та Млинівському районах. 

Середньозважені показники вмісту гумусу, поживних речовин, реакції 
ґрунтового розчину за результатами агрохімічної паспортизації земель в ґрунтах 
обстежених районів наведені в табл. 6.3. 

 
Таблиця 6.3. Середньозважені показники вмісту гумусу, поживних речовин, реакції 
ґрунтового розчину у ґрунтах  

Обстежені райони Гумус, % Азот, мг/кг Рухомі форми 
фосфору, мг/кг 

Обмінний калій, 
мг/кг 

Сірка, 
мг/кг  

Реакція 
ґрунтового 

розчину, од рН 
Демидівський 2,2 107 137 110 5,4 6,4 
Здолбунівський  2,2 119 138 100 4,7 6,1 
Радивилівський 2,7 124 110 71 6,0 7,0 
Рівненський 2,1 116 154 104 4,8 6,5 
Гощанський 3,3 164 195 137 3,0 6,5 
Млинівський 1,8 103 192 108 11,3 6,3 

 
Для вирощування високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур 

поряд з макроелементами важливими у живленні рослин є ще 14 елементів. Найбіль-
ше значення з них мають шість елементів – бор, марганець, мідь, цинк, кобальт, 
молібден. У зв’язку з тим, що їх вміст у рослинах і ґрунтах досить малий (0,01 – 
0,001 % на суху речовину) їх називають мікроелементами. За оптимального 
забезпечення рослин мікроелементами пришвидшується їх розвиток і достигання 
насіння, підвищується стійкість проти хвороб і шкідників, ослаблюється дія 
зовнішніх несприятливих факторів – посухи, низьких і високих температур повітря та 
ґрунту. Впродовж усього вегетаційного періоду рослини відчувають потребу в 
основних мікроелементах.  

За результатами досліджень моніторингових ділянок встановлено, що в 
дерново-підзолистих ґрунтах вміст рухомих форм марганцю коливається в межах 
7,1–10,6 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 9,1 мг/кг ґрунту. У дернових 
ґрунтах вміст рухомих форм марганцю становить 4,3–25,0 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику 12,7 мг/кг ґрунту. У лучних ґрунтах показник вмісту рухомих 
форм марганцю становить 6,0–40,1 мг/кг ґрунту, відповідно середній показник  
становить  19,6 мг/кг ґрунту. Для торфово-болотних ґрунтів на моніторингових 
ділянках показник вмісту рухомих форм марганцю становить 1,5–24,9 мг/кг ґрунту, 
при середньому показнику 13,2 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники вмісту 
рухомих форм марганцю коливаються в межах 12,1–15,5  мг/кг ґрунту, середній 
показник – 13,8 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах вміст рухомих форм марганцю 
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варіює в межах 10,0–15,9 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 12,4 мг/кг ґрунту. 
У чорноземних – 11,5–20,6 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 15,5 мг/кг ґрунту. 

Аналізуючи вміст рухомих форм міді на моніторингових ділянках встановлено, 
що в дерново-підзолистих ґрунтах вміст рухомих форм міді коливається в межах 
0,08–0,20 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,15 мг/кг ґрунту. У дернових 
ґрунтах вміст рухомих форм міді становить 0,15–0,89 мг/кг ґрунту, середній показник 
– 0,36 мг/кг ґрунту. У лучних ґрунтах показник вмісту рухомих форм міді становить  
0,15–0,50 мг/кг ґрунту, відповідно середній показник становить – 0,27 мг/кг ґрунту. 
Для торфово-болотних ґрунтів показник вмісту рухомих форм міді становить 0,16–
0,50 мг/кг ґрунту, при середньому показнику – 0,33 мг/кг ґрунту. У темно-сірих 
ґрунтах показники вмісту рухомих форм міді становить 0,10 мг/кг ґрунту. У світло-
сірих ґрунтах вміст рухомих форм міді варіює в межах 0,09–0,23 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику 0,14 мг/кг ґрунту. У чорноземних – 0,10–0,18 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику 0,14 мг/кг ґрунту. 

За результатами досліджень вмісту рухомих форм бору встановлено, що в 
дерново-підзолистих ґрунтах його вміст коливається в межах 0,35–0,49 мг/кг ґрунту, 
при середньому показнику 0,43 мг/кг ґрунту. У дернових ґрунтах вміст рухомих 
форм бору становить 0,35–3,31 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 1,15 мг/кг 
ґрунту. У лучних ґрунтах показник вмісту рухомих форм бору становить 0,65–1,10 
мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,93 мг/кг ґрунту. Для торфово-болотних 
ґрунтів показник вмісту рухомих форм бору становить 0,60–2,97 мг/кг ґрунту, 
середній показник становить – 1,79 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники 
вмісту рухомих форм бору коливаються в межах 0,72–0,76 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику 0,74 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах вміст рухомих форм 
бору варіює в межах 0,49–0,69 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,59 мг/кг 
ґрунту. У чорноземних 0,71–1,01 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,86 мг/кг 
ґрунту.  

Аналізуючи вміст рухомих форм кобальту на моніторингових ділянках 
встановлено, що в дерново-підзолистих ґрунтах вміст рухомих форм кобальту 
коливається в межах 0,20–0,50 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,29 мг/кг 
ґрунту. У дернових ґрунтах вміст рухомих форм кобальту становить 0,30–1,77 мг/кг 
ґрунту, при середньому показнику 0,71 мг/кг ґрунту. У лучних ґрунтах показник 
вмісту рухомих форм кобальту становить 0,23–1,15 мг/кг ґрунту, при середньому 
показнику 0,57 мг/кг ґрунту. Для торфово-болотних ґрунтів на моніторингових 
ділянках показник вмісту рухомих форм кобальту становить 0,45–1,28 мг/кг ґрунту, 
середній показник становить – 0,87 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники 
вмісту рухомих форм кобальту коливаються в межах 0,25–0,34 мг/кг ґрунту, при 
середньому показнику 0,30 мг/кг ґрунту. У світло-сірих ґрунтах в межах 0,19–0,44 
мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,30 мг/кг ґрунту. У чорноземних 0,29–0,48 
мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,38 мг/кг ґрунту. 

За результатами досліджень на моніторингових ділянках встановлено, що в 
дерново-підзолистих ґрунтах вміст рухомих форм цинку  коливається в межах 0,44–
0,98 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,68 мг/кг ґрунту. У дернових ґрунтах 
вміст рухомих форм цинку становить 0,40–1,45 мг/кг ґрунту, при середньому 
показнику 0,87  мг/кг ґрунту. У лучних ґрунтах показник вмісту рухомих форм цинку  
становить 0,60–2,71 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 1,41 мг/кг ґрунту. Для 
торфово-болотних ґрунтів на моніторингових ділянках області показник вмісту 
рухомих форм цинку становить 0,53–2,00 мг/кг ґрунту, середній показник становить 
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1,27 мг/кг ґрунту. У темно-сірих ґрунтах показники вмісту рухомих форм цинку 
коливаються в межах 0,48–0,56  мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,52 мг/кг 
ґрунту. У світло-сірих ґрунтах вміст рухомих форм цинку варіює в межах 0,43–1,50 
мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,77 мг/кг ґрунту. У чорноземних – 0,48– 
0,73 мг/кг ґрунту, при середньому показнику 0,58 мг/кг ґрунту. 

Середньозважені показники вмісту мікроелементів за результатами агрохіміч-
ної паспортизації земель у обстежених районах становлять: бору – 0,64 мг/кг ґрунту, 
марганцю – 35 мг/кг ґрунту, міді – 0,24 мг/кг ґрунту, цинку – 0,8 мг/кг ґрунту, 
кобальту – 0,79 мг/кг ґрунту, молібдену – 0,05 мг/кг ґрунту. 

Необхідними заходами з покращення якості ґрунтів є внесення мінеральних і 
органічних добрив та вапнування кислих ґрунтів. 
 
6.3.2. Забруднення ґрунтів 

 
Значної екологічної шкоди земельним ресурсам завдає забрудненість ґрунтів 

відходами промислових підприємств та при проведенні хімізації в сільському госпо-
дарстві. Техногенна забрудненість ґрунтів залежить від типу ґрунту, кількості над-
ходження забруднюючих речовин. Ґрунти області характеризуються підвищеною 
кислотністю, низьким вмістом гумусу. Низькобуферні малогумусні дерново-підзо-
листі ґрунти зазнають значного впливу забруднення (в т.ч. радіонуклідного). В 
умовах кислого середовища забруднюючі речовини трансформуються у більш рухомі 
сполуки, мігрують до нижчих шарів, ґрунтових вод. 

Важкі метали та залишкові кількості пестицидів у ґрунті є наслідком 
господарської діяльності людини в цілому та сільськогосподарського виробництва 
зокрема. Збільшення вмісту токсикантів у ґрунті веде до зростання їх концентрацій в 
сільськогосподарських культурах. Оскільки рослинна продукція є незамінною в 
раціоні харчування людини, разом з нею небезпечні хімічні речовини потрапляють 
до організму людини. Багато токсикантів можуть призводити до захворюваності 
людей. 

Забруднення ґрунтів визначається класом небезпеки окремих токсикантів. До 
першого класу шкідливості відносяться миш’як, кадмій, ртуть, селен, свинець, цинк, 
фтор, бенз(а)пірен; до другого – бор, кобальт, нікель, мідь, молібден, сурма, хром; до 
третього – барій, ванадій, вольфрам, марганець, стронцій. Їх вміст у ґрунтах може 
оцінюватися як за валовими, так і рухомими формами елементів.  

Ґрунт – це специфічний елемент біосфери, він не тільки акумулює токсичні 
речовини, але й виступає як природний буфер. Бар’єрна функція ґрунту як елемента 
ландшафту заключається у здатності трансформувати сполуки металів, зв’язувати їх 
у менш доступні форми, тим самим знижуючи їх надходження до рослин, а також у 
здатності до самоочищення. 

Забезпечення умов для нормального розвитку сільськогосподарських культур в 
умовах зростаючого забруднення оточуючого середовища стає завданням першо-
чергового значення. Успішне вирішення залежить, зокрема, від дієвості контролю за 
надходженням забруднювачів у ґрунт, як початкову ланку харчового ланцюга. 

В області моніторинг за станом забруднення ґрунтів здійснюють: 
- Рівненська філія ДУ „Держгрунтоохорона”; 
- державна екологічна інспекція у області; 
- Держсанепідемслужба у області. 
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Рівненською філією ДУ „Держгрунтоохорона” проводились агрохімічна 
паспортизація земель сільськогосподарського призначення на площі 125,6 тис. га 
сільськогосподарських угідь Радивилівського, Рівненського, Демидівського, 
Здолбунівського, Гощанського та Млинівського районів на вміст залишкових 
кількостей пестицидів (ДДТ, ГХЦГ, 2,4 Д амінної солі, симазину, атразину) та 
важких металів (свинцю, кадмію, міді, цинку, ртуті).  

Для визначення залишкових кількостей пестицидів зразки відбирались на 
полях, де застосовувались інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських 
культур. Всього за рік було досліджено 55 зразків ґрунту на наявність у них 
залишкових кількостей ДДТ, ГХЦГ, 2,4Д амінної солі, симазину та атразину. У 
жодній пробі не було виявлено залишку названих пестицидів. 

Важкі метали для рослин здебільшого являються мікроелементами, і в певних 
кількостях необхідні для протікання біохімічних та фізіологічних процесів. При 
нестачі цих металів порушується ріст і розвиток рослин, виникають різні хвороби і 
аномалії, хлорози, порушення азотного та інших обмінів. 

При високих концентраціях цих металів у навколишньому середовищі в рослин 
також спостерігаються різні порушення в рості і розвитку, викликані отруєнням цими 
металами. Може зменшитись коефіцієнт проростання насіння, порушення росту, 
синтезу хлорофілу, білків, вуглеводів та інших фізіологічних процесів рослин. Є 
відомості, що високі концентрації важких металів можуть підвищувати відсоток 
хромосомних мутацій. 

У рамках агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення у 2415 ґрунтових пробах проведено визначення вмісту рухомих форм 
свинцю та кадмію і в 500 пробах проведено визначення вмісту ртуті. Специфічного 
біологічного значення як мікроелементів для цих трьох металів не встановлено, а 
тому вони являються пріоритетними забруднювачами ґрунту. 

Забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення солями важких 
металів наведено у табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4. Забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення солями 
важких металів 

Кількість проб, штук Вміст солей важких металів, мг/кг 
Назва району Важкі 

метали проаналізовано забруднено 
вище ГДК мінімальний середній максимальний ГДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pb 629 - 0,50 3,95 5,99 6,0 
Cd 629 - 0,04 0,35 0,69 0,7 
Hg 98 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Радивилівський 

Cu 7 - 1,20 1,37 1,59 0,7 
Pb 882 - 0,47 1,46 5,99 6,0 
Cd 882 - 0,04 0,12 0,53 0,7 
Hg 198 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Рівненський 

Cu 0 - - - - 3,0 
Pb 392 - 0,56 1,97 5,92 6,0 
Cd 392 - 0,04 0,14 0,65 0,7 
Hg 89 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Демидівський 

Cu 6 - 1,04 1,11 1,25 3,0 
Pb 459 - 0,58 1,33 5,39 6,0 
Cd 459 - 0,047 0,12 0,43 0,7 
Hg 100 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Здолбунівський 

Cu 0 - - - - 3,0 
Pb 16 - 0,94 1,64 3,64 6,0 
Cd 16 - 0,077 0,14 0,26 0,7 
Hg 5 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Гощанський 

Cu 0 - - - - 3,0 
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Продовження таблиці 6.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Pb 37 - 0,76 1,41 5,07 6,0 
Cd 37 - 0,04 0,12 0,23 0,7 
Hg 10 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Млинівський 

Cu 0 - - - - 3,0 
Pb 2178 - 0,47 1,33 5,99 6,0 
Cd 2415 - 0,04 0,17 0,69 0,7 
Hg 500 - 0,03 0,04 0,04 2,1 Всього  

Cu 13 - 1,04 1,24 1,59 3,0 
 

За результатами досліджень вміст свинцю в ґрунтах досліджуваних районів 
коливається в межах 0,47–5,99 мг/кг, середній вміст 1,96 мг/кг. Найбільша кількість 
площ з високим вмістом свинцю (від 5,01 до 6,0 мг/кг) виявлена в Радивилівському 
районі і становить 18,606 тис. га. Найвищий вміст цього металу 5,99 мг/кг виявлено 
на площі 90 га  Пляшевської сільської ради та 50 га ТзОВ „Агролан Крупець”. Слід 
відмітити, що усі досліджені площі сільськогосподарських угідь Радивилівського 
району з високим вмістом свинцю (а також і кадмію) характеризуються однаковим 
ґрунтовим покривом, а саме агрогрупою 130 – чорноземи щебенюваті на елювії 
карбонатних порід. Цей тип ґрунтів характеризується неглибоким гумусовим 
горизонтом (18–22 см), а подекуди на поверхню ґрунтового покриву виступає 
материнська карбонатна порода. В процесі агротехнічного обробітку ґрунту гуму-
совий горизонт повністю змішується з вкрапленнями материнської породи, що 
являється причиною забруднення цих ґрунтів важкими металами.  

У ґрунтах обстежених сільськогосподарських угідь Рівненського району 
високий вміст свинцю 5,99 мг/кг виявлено на площі 11,1 га Корнинської сільської 
ради. Високий вміст свинцю виявлено також у ґрунтах сільськогосподарських угідь 
Демидівського району на площі 1,157 тис. га. Максимальний вміст - 5,92 мг/кг 
виявлено на площі 20 га ТзОВ „Райз-Захід” смт Демидівка.  

Рухомі форми свинцю на моніторингових ділянках визначались в орному і 
підорному шарах. У цілому вміст свинцю в орному шарі коливається від 0,88 мг/кг 
до 5,58 мг/кг, у підорному – від 0,82 мг/кг до 5,32 мг/кг. У зоні Полісся вміст 
рухомих форм свинцю в орному шарі коливається від 1,10 мг/кг до 5,58 мг/кг, у 
підорному – від 0,82 мг/кг до 5,32 мг/кг. Спостережено зменшення вмісту рухомих 
форм свинцю в підорному шарі ґрунту відносно до його вмісту в орному шарі. У 
Лісостеповій зоні в цілому вміст свинцю в орному шарі знаходиться в межах від 0,88 
мг/кг до 4,41 мг/кг, у підорному від 0,81 мг/кг до 3,87 мг/кг. На моніторинговій 
ділянці у Радивилівському районі в с. Крупець, на чорноземах щебенюватих на 
елювії карбонатних порід вміст свинцю у орному шарі складає 1,53 мг/кг, в 
підорному шарі – 2,00 мг/кг. Це спостереження може бути пояснено різним вмістом у 
ґрунті орного і підорного шарів підстилаючої материнської породи – елювію щільних 
карбонатних порід. Загалом вміст рухомих форм свинцю на всіх моніторингових 
ділянках не перевищує ГДК (6,0 мг/кг). 

Кадмій є надзвичайно токсичним для рослин. Він легко мігрує у ґрунті, швидко 
засвоюється рослинами і нагромаджується у них, має кумулятивні властивості. 
Внаслідок надмірного вмісту кадмію в рослинах спостерігається почервоніння і 
хлороз листків, стебел і пагонів. Потрапляючи до організму людини кадмій знижує 
його здатність протистояти хворобам. Він має мутагенні і канцерогенні властивості, 
негативно впливає на спадковість, а також руйнує еритроцити крові, сприяє 
захворюванню нирок і сім’яних залоз, викликає гастрит і анемію. 

Вміст кадмію в ґрунтах досліджуваних районів коливається в межах 0,04–0,69 
мг/кг, середній вміст становить 0,17 мг/кг. Високий вміст цього металу, як і свинцю 
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(більше 0,58 мг/кг) виявлено в ґрунтах сільськогосподарських угідь Радивилівського 
району на площі 9455,3 га. Найвищий вміст кадмію – 0,69 мг/кг виявлено в 
господарствах Радивилівського району ТОВ „Радивилів-Агро” та ТзОВ „Крупець-
Агро” на площі 1170,6 га. Високий вміст кадмію – 0,65 мг/кг виявлено в 
Демидівському районі в господарстві ПСП „Княгинин” с. Малеве на площі 42,3 га. У 
ґрунтах інших районів вміст кадмію не перевищував 0,53 мг/кг.  

За результатами моніторингових спостережень у зоні Полісся вміст рухомих 
форм кадмію в орному шарі коливається від 0,063 мг/кг до 0,56 мг/кг, у підорному – 
від 0,061 мг/кг до 0,48 мг/кг. Спостережено зменшення вмісту кадмію в підорному 
шарі ґрунту відносно його вмісту в орному. У Лісостеповій зоні в цілому в орному 
шарі вміст рухомого кадмію від 0,064 мг/кг до 0,32 мг/кг, у підорному –  від 0,060 
мг/кг до 0,28 мг/кг. 

На моніторинговій ділянці у Радивилівському районі в с. Крупець, на 
чорноземах щебенюватих на елювії карбонатних порід вміст кадмію у орному шарі 
складає 0,19 мг/кг, а у підорному шарі дещо вище – 0,24  мг/кг. Це також може бути 
пояснено різним вмістом у ґрунті орного і підорного шарів підстилаючої 
материнської. У цілому вміст рухомих форм кадмію не перевищує ГДК (0,7 мг/кг).  

Ртуть при токсичній концентрації пригнічує активність ферментів у рослині, 
утворює комплекси з органічними молекулами, що здатні проникати крізь клітинну 
мембрану. У людському організмі ртуть накопичується переважно у нирках та 
порушує їх нормальну діяльність. Крім того, ртуть у організмі людини порушує 
центральну нервову систему, білковий обмін та ферментативну функцію. 

За результатами аналізу вміст ртуті в ґрунтах досліджуваних районів 
коливається в межах 0,03–0,04 мг/кг, середній вміст 0,04 мг/кг. Вміст ртуті в ґрунтах 
обстежених районів є незначним. 

За результатами досліджень моніторингових ділянок в ґрунтових зразках 
орного шару вміст ртуті знаходиться в межах від 0,03 до 0,05 мг/кг і не перевищує 
ГДК (2,1 мг/кг). 

Цинк та мідь відіграють важливу роль у фізіологічних та біохімічних процесах 
як рослин так і людини. 

Цинк у рослині входить до складу ферментів, бере участь у білковому, 
вуглеводневому, фосфорному обміні речовин, у біосинтезі вітамінів та росткових 
речовин. У людському організмі тісний зв’язок цього металу з гормонами, 
ферментами і вітамінами зумовлює його регулюючий вплив на відтворну функцію, 
обмін вуглеводів, білків, жирів, систему кровотворення, ріст і розвиток організму.  

У ґрунтах обстежуваних угідь вмісту цинку, який би перевищував фоновий 
рівень не виявлено. Тому, цинк у цих ґрунтах виступає як мікроелемент. 

Мідь у рослинах входить до складу ферментів, що забезпечують процеси 
дихання (аскорбіноксидази, поліфенолоксидази), пластоціаніну, який входить до 
системи фотосинтезу, утворює комплекси з ДНК. У людському організмі мідь 
входить до пігменту крові, приймає участь у процесах кровотворення і 
ферментативних реакціях, є у складі ензимів. 

Вміст міді як важкого металу в ґрунтах обстежуваних районів виявлено лише у 
13 пробах і коливається в межах 1,04–1,59 мг/кг (середнє – 1,30 мг/кг) і не перевищує 
ГДК 3,0 мг/кг. Площа, на якій концентрація міді виявлена вище фонового рівня, 
становить 652,8 га, що складає 0,5% від усієї обстеженої площі.  

Отже, мідь та цинк у певних концентраціях являються важливими мікро-
елементами. Тому, при обстеженні ґрунтів вміст цих металів визначався саме як 
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вміст мікроелементів. Однак на частині площ обстежених угідь вміст цих металів 
перевищує фонові значення (фонове значення вмісту цинку – <5,01 мг/кг, міді – <1,0 
мг/кг). При концентраціях, що перевищують фонові рівні ці метали можна вважати 
важкими металами-забруднювачами. 

 

6.3.3. Деградація ґрунтів 
 

Однією з найважливіших оцінок стану навколишнього природного середовища 
є родючість ґрунтів, збереження якої залишається ключовою проблемою охорони 
природи і благополучної життєдіяльності людей. 

Показником родючості є вміст органічної речовини ґрунту, основну частину 
якої складає гумус. Він визначає рівень природної родючості ґрунту, вміст елементів 
мінерального живлення рослин і його фізико-хімічні Властивості. Гумус відіграє 
важливу роль у ґрунтоутворенні і розвитку родючості, в формуванні профілю ґрунту 
у всіх природних зонах, причому характер цієї участі в значній мірі обумовлений 
складом гумусових речовин. 

Перехід до ринкових відносин, зміна форм власності вимагають нових підходів 
щодо розробки шляхів збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів. 
Нині виробник сільськогосподарської продукції повинен орієнтуватися як на 
соціальні умови, так і на рівень ринково-господарських відносин, враховувати 
екологічні наслідки свого господарювання та виконувати вимоги щодо захисту 
ґрунтів від деградації, забезпечувати відтворення родючості наданих йому в оренду й 
приватну власність земель. 

Досвід показує, що в сільськогосподарських підприємствах, особливо останні-
ми роками, порушуються землеробські технології господарювання – не дотриму-
ються сівозміни, вносяться низькі норми органічних і мінеральних добрив, не 
виконується вапнування кислих ґрунтів. Все це призводить до недобору врожаю і 
зниження родючості ґрунтів, погіршення екологічної ситуації в цілому. 

Під деградацією ґрунтів слід розуміти погіршення властивостей, родючості і 
якості ґрунту, яке обумовлено зміною умов ґрунтоутворення внаслідок впливу при-
родних або антропогенних чинників. У більш широкому розумінні поняття „деграда-
ція ґрунтів” охоплює як погіршення основних якісних показників родючості без 
помітних ознак руйнування або зникнення генетичних особливостей ґрунтів, так і 
фізичне руйнування ґрунтових горизонтів аж до втрати ґрунтом не лише своїх 
функцій як середовища існування, а й повного його фізичного зникнення. Це 
негативне явище супроводжується зменшенням вмісту гумусу, руйнуванням структу-
ри та зниженням родючості ґрунтів. Деградація ґрунтів, а нерідко і повне їх 
виключення із сільськогосподарського використання, відбувається внаслідок проце-
сів водної та вітрової ерозії, дегуміфікації, декальцинації, переущільнення сільсько-
господарською технікою, нераціональної експлуатації зрошувальних систем, яка 
призводить до підтоплення і заболочування, вторинного засолення й осолонцювання 
ґрунтів; через порушення агротехніки, заростання бур’янами та чагарниками, 
незбалансоване застосування мінеральних добрив, забруднення токсичними речови-
нами, радіонуклідами, нерегульоване випасання худоби. 

Аналіз сучасного стану земельних ресурсів Рівненщини свідчить про глибоку 
їх деградацію, що виявляється, насамперед, у значному збільшенні площ еродованих 
земель. За останні 30 років площа цих земель зросла на 15 % за рахунок збільшення 
розмитих та сильно змитих ґрунтів, а також середньо змитих орних земель на схилах. 
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Найбільш поширеними видами деградації є водна ерозія – 56 %, вітрова ерозія 
– 28 %, хімічна – 12 %, фізична деградація – 4 %. З усіх видів деградації, якщо оціню-
вати їх у світових масштабах, найбільш поширеною і шкідливою є ерозія ґрунтів. 
Вітрова ерозія поширена переважно у північній частині області та спричиняє знищен-
ня продуктивності земельних ресурсів і деградації агроландшафтів. Основними 
чинниками, які впливають на процеси ерозії земель на території області є сільське 
господарство, промисловість та транспорт. Крім того, зростають площі середньо і 
сильно змитих ґрунтів, тобто слабо змиті переходять у категорію середньо змитих, а 
середньо змиті – в категорію сильно змитих. Внаслідок ерозії ґрунтів вимиваються 
орні землі, луки, замулюються водойми. 

У 2012 році Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією 
проводилось дослідження факторів, що впливають на родючість ґрунтів та їх водно-
фізичні властивості, зокрема визначалась кислотність ґрунтів (табл. 6.5). 

 

Таблиця 6.5. Розподіл осушуваних земель області за ступенем кислотності ґрунтів  
за  матеріалам зйомки 2012 року. 

Ступінь кислотності, га 
кислі 
у тому числі № 

з/п Район 
Площа 

кислотної 
зйомки, га лужні нейтральні всього слабо 

кислі 
середньо 
кислі 

сильно 
кислі 

1 Березнівський  6982 1190 1813 3979 1212 1162 1605 
2 Володимирецький  5120 1027 1789 2304 895 632 777 
3 Гощанський  3209 2540 335 334 0 334 0 
4 Демидівський 479 404 0 75 75 0 0 
5 Дубенський  1678 1565 113 0 0 0 0 
6 Дубровицький   2123 93 601 1429 91 238 1100 
7 Зарічненський  6505 310 896 5299 713 1253 3333 
8 Здолбунівський  743 743 0 0 0 0 0 
9 Корецький  6914 4560 1489 865 582 210 73 

10 Костопільський  6649 465 2475 3709 1400 886 1423 
11 Млинівський  1162 1122 40 0 0 0 0 
12 Острозький  2846 2466 132 248 64 84 100 
13 Радивилівський  1023 291 544 188 188 0 0 
14 Рівненський  1548 670 391 487 186 74 227 
15 Рокитнівський  6987 92 699 6196 576 2423 3197 
16 Сарненський  5545 492 665 4388 579 1058 2751 

 Всього 59513 18030 11982 29501 6561 8354 14586 
 

Найбільшу площу кислі ґрунти займають в Рокитнівському (6196 га), Заріч-
ненському (5299 га), Сарненському (4388 га), Березнівському (3979 га), Костопільсь-
кому (3709 га) районах. Вапнування потребують середньо - та сильно кислі ґрунти за-
гальною площею 22940 га. За останні роки площі з кислими ґрунтами істотно зросли.  

Причому це зростання відбувається за рахунок істотного збільшення середньо 
кислих, сильно кислих і дуже сильно кислих ґрунтів. Причинами зростання цих площ 
є техногенне забруднення ґрунтів, використання фізіологічно кислих мінеральних 
добрив, а також тривале нехтування заходами хімічної меліорації, що в свою чергу 
спричиняє трансформації слабо кислих ґрунтів в середньо і сильно кислі. Зростання 
цих площ зайвий раз підтверджує невиконання сільгоспвиробниками заходів з 
вапнування ґрунтів і підборі сівозмін.  

В процесі здійснення моніторингу осушуваних земель області був визначений 
розподіл осушуваних сільськогосподарських угідь за глибиною залягання рівнів 
ґрунтових вод. Інтервал залягання рівнів ґрунтових вод: 0-0,5 м – площа  13671 га; 
0,5-0,75 м – площа 57789 га; 0,75-1,25 м – площа 133314 га; 1,25-1,50 м – площа 
74285 га; 1,5-1,75 м – площа 36313 га; 1,75-2,0 м – площа 5268 га. 
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6.4. Оптимізація використання та охорона земель 
 

З метою подальшого вдосконалення і розвитку ринкових земельних відносин, 
здійснення пріоритетних заходів в галузі ефективного використання та охорони зе-
мель, забезпечення реалізації громадянами, юридичними особами, територіальними 
громадами права власності на землю діє Регіональна програма розвитку земельних 
відносин у Рівненській області на 2006-2015 рр. (схвалена розпорядження облдерж-
адміністрації від 9.03.2010 №80, затверджена рішенням облради від 14.05.2010 
№1612). У 2012 році в області проведені відповідні роботи з охорони земель. Здій-
снено заходи з охорони земель на суму 990 тис. грн., що на 40 тис. грн. більше ніж в 
2011 р. Із місцевих бюджетів на заходи з охорони земель використано 690 тис. грн., в 
тому числі за кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва – 161 тис. грн. За кошти власників землі і землекористувачів заходи 
проведено на суму 300 тис. грн. Кошти із державного бюджету на проведення робіт з 
охорони земель не виділялись. 

У 2012 році завершено реконструкцію польдерної системи на території Миро-
тинської сільської ради Здолбунівського району на площі 152 га за кошти при-
родоохоронного фонду (371 тис. грн.) обласного бюджету. У Володимирецькому 
районі за кошти місцевих бюджетів проведено очистку меліоративних каналів на 
площі 586 га. Проведено берегоукріплення річки Горинь у Дубровицькому районі. 

Розроблено документацію із землеустрою щодо рекультивації порушених 
земель у Володимирецькому та Рівненському районах на суму близько 40 тис. грн. 
коштів місцевих бюджетів та землекористувачів. 

Поліпшення кормових угідь проведено на площі 656 га на загальну суму 
330 тис. грн. за кошти землекористувачів у Дубровицькому районі та за кошти міс-
цевих бюджетів у Березнівському, Дубенському Здолбунівському, Костопільському, 
Рокитнівському районах. 

Заходи щодо боротьби із підтопленням земель, охорони земель природоохорон-
ного фонду, ґрунтові обстеження здійснено у Дубенському, Корецькому, Рівненсь-
кому районах на площі 212 гектарів на загальну суму 104 тис. грн. 

Заходи з охорони земель та відновлення родючості ґрунтів наведені в табл. 6.6. 
 

Таблиця 6.6. Заходи з охорони земель та відновлення  родючості ґрунтів 
Обсяг вжитих заходів за роками Заходи Одиниця 

виміру 2008 2009 2010 2011 2012 
% 2012 р. до 

2011 р. 
Розроблення схем землеустрою та техніко-економічне обґрунтування 
використання  і охорони земель   

Кількість, 
шт. - 1 1 1 5 500 

Проекти землеустрою що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь  

Кількість, 
шт. - - 1 1 2 200 

Створення захисних лісових насаджень тис. га 1,551 0,503 - - - - 
Створення полезахисних  лісових смуг тис. га - -  - - - 
Будівництво земляних валів (вали-рівчаки, вали-тераси, вали-дороги) км 0,70 0,50 1,7 - - - 
Будівництво водоскидних споруд, лотків, перепадів, загат ін. шт. - - - - 1  

шт. - - - - - - Створення протиерозійних ставків – мулонакопичувачів га - - - - - - 
Берегоукріплення для захисту сільгоспугідь км - - - - - - 

 

 

З метою здійснення заходів з охорони земель у 2012 році в області виготовлено 
та затверджено схеми землеустрою і техніко – економічне обґрунтування використа-
ння й охорони земель на території 5 сільських рад Корецького району за кошти, що 
надійшли від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до 
обласного бюджету в сумі 115 тис. грн. В області із 198 агроформувань, які викорис-
товують земельні ділянки сільськогосподарського призначення на площі понад 100 
га, 27 агроформувань замовили розроблення та 2 розробили проекти землеустрою, 
що забезпечить еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
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7.НАДРА 
 
7.1. Мінерально-сировинна база 
 
7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 

 
В області обліковується 357 родовищ корисних копалин та підземних вод, які 

представлені 18 видами, з них освоєно промисловістю 104, видано спеціальних 
дозволів на користування надрами – 110 (табл. 7.1). 
 
Таблиця 7.1. Мінерально–сировинна база 

Кількість родовищ №    
з/п Види корисних копалин Всього Освоєно промисловістю 

Видано спеціальних 
дозволів на надра 

1. Торф  125 12 17 
2. Бурштин 3 1 2 
3. Пісок скляний 2 2 1 
4. Каолін 2 1 1 
5. Пегматит 3 1 1 
6. Цементна сировина 2 2 1 
7. Сировина для мінеральної вати 4 2 3 
8. Камінь облицювальний 7 4 5 
9. Камінь будівельний 42 29 33 

10. Пісок будівельний 27 11 14 
11. Цегельно-черепична сировина 51 11 12 
12. Агрохімічна сировина (фосфорити) 1 0 1 
13. Сировина для вапнування кислих ґрунтів 2 1 1 
14. Карбонатна сировина для випалювання на вапно 2 1 1 
15. Крейда будівельна 4 1 1 
16. Сапропель 37 0 0 
17. Води питні і технічні 36 21 21 
18. Мінеральні підземні води 7 4 4 

 Разом: 357 104 110 

 
Дві третини корисних копалин становлять родовища торфу і сапропелю, які 

переважно розташовані в північних районах області. 
В складі ресурсного потенціалу широко представлена будівельна сировина 

(родовища каменю будівельного, пісків, суглинків, крейди), розвідані запаси якої 
забезпечують подальший розвиток виробництва бутощебеневої продукції, лицюваль-
них плит, цементу, вапна, цегли силікатної і керамічної, будівельних розчинів тощо. 

В якості будівельного каменю широко використовуються інтрузивні та 
ефузивні породи: граніти, гранодіорити, базальти тощо. Подрібнений камінь (буто-
вий і щебінь) використовується в області, переважно як заповнювач бетону, 
шляховий щебінь - для спорудження фундаментів і будівель. За останніми даними 
залишкові запаси будівельного каменю складають більше 500 млн. м3. При видобутку 
на рівні 2,0-2,5 млн. м3 в рік існуючі виробничі потужності переробних підприємств 
забезпечені сировиною майже на 200 років. Перспективою розвитку галузі являється 
реконструкція діючих кам’яно-щебеневих заводів, впровадження сучасних техноло-
гій, що дасть змогу збільшити виробничі потужності та покращити якість продукції. 

Область, єдина в Україні, має розвідані родовища бурштину: Клесівське в 
Сарненському, Вільне у Дубровицькому та Володимирець Східний у Володи-
мирецькому районах, запаси яких складають понад 116 т. Потенційні запаси 
бурштину в області значно більші. За результатами проведених Рівненською 
геологічною експедицією пошуково-оцінюваних робіт, прогнозні ресурси бурштину 
на декількох ділянках в Дубровицькому, Сарненському та Володимирецькому 
районах складають більше 1500 т. 

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

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


 122 

В останні роки видобутком бурштину на території області та його переробкою  
займалося Державне підприємство „Бурштин України”. На сьогоднішній день 
видобуток бурштину даним підприємством не здійснюється, однак проводяться 
роботи щодо рекультивації земель та оформлення документів з відведення земельних 
ділянок для розширення кар’єру відповідно до отриманого спеціального дозволу на 
користування надрами. 

Окрім того, товариство з обмеженою відповідальністю „Центр „Сонячне ремес-
ло” отримало спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування буршти-
ну родовища „Володимирець Східний”. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
товариству передано в оренду частину земельної ділянки для видобутку бурштину.  

У Рокитнівському районі розвідані і експлуатуються два родовища скляних 
пісків, які розробляє ПрАТ „Рокитнівський скляний завод”. Широке розповсюдження 
флювіогляціальних пісків, до яких приурочені родовища, вказує на те, що ресурси 
області у скляній сировині при проведенні подальших геологорозвідувальних робіт 
можуть бути подвоєні за рахунок виявлення нових перспективних родовищ. 

Рівненщина має значні ресурси підземних прісних вод. У розрахунку на одну 
людину цей показник у 2,5 рази перевищує середній показник в Україні.  

Серед природних ресурсів значне місце належить мінеральним водам. Най-
більше поширення мають хлоридно-натрієві питні води миргородського типу, запаси 
яких розвідані в м. Острог, селах Жобрин і Олександрія Рівненського району, смт 
Степань Сарненського району. На підприємствах налагоджено розлив цих вод. 

В останні роки визначені перспективи створення в області власної мінерально-
сировинної бази фосфорних добрив на базі родовищ зернистих фосфоритів. 
Найбільш вивченим та підготовленим до промислової розробки є Милятинське 
родовище, яке розташоване в Острозькому районі. 

Є також перспективи щодо виявлення в області промислових родовищ 
самородної міді в межах Рафалівського міднорудного вузла та позитивні ознаки 
щодо відкриття корінних родовищ алмазів у північних районах області. 

На Рівненщині розташовані унікальні родовища базальтів, які за своїми фізико-
механічними та хімічними властивостями придатні як для виробництва бутощебе-
невої продукції, різних архітектурно-будівельних виробів, так і для виготовлення з 
них базальтового волокна і мінеральної вати. 

В регіонах України та країнах СНД приблизно на 20 підприємствах 
використовується сировина рівненських родовищ для виробництва базальтового 
штапельного волокна і виготовлення на його основі широкого асортименту 
ефективних теплоізоляційних виробів. Розвиток такого виробництва в області 
недостатній. 

Поряд з базальтами широке розповсюдження мають супутні матеріали туфи – 
продукти виверження вулканів. Прогнозні ресурси туфової сировини на Рівненщині 
становлять сотні мільйонів тонн, тобто є практично невичерпними. Це нетрадиційні 
для регіону корисні копалини, які рекомендовано використовувати для підвищення 
родючості та детоксикації радіоактивно забруднених ґрунтів, в якості мінеральних 
домішок до кормів худобі та птиці, легких пористих наповнювачів тепло - та 
звукоізоляційних матеріалів.  

В якості керамічної сировини в області використовуються первинні каоліни і 
глини сарматського та кембрійського віку. 

Первинні каоліни є корою вивітрювання кристалічних порід і широко 
розповсюджені в Березнівському, Корецькому та Рокитнівському районах. 
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У використанні корисних копалин основні проблемні питання розвитку 
мінерально-сировинної бази пов’язані з наступними факторами: 

- не відновлюваністю природних мінеральних ресурсів, що визначають 
необхідність їх раціонального та ощадливого використання, зокрема бурштину та 
базальтів стовпчастої структури; 

- недостатніми інвестиційними надходженнями в розвиток гірничовидобувних і 
переробних підприємств, розвідку та освоєння нових родовищ корисних копалин; 

- недостатнім фінансуванням прикладних наукових досліджень, направлених на 
вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини; 

- фізичним старінням основних фондів гірничодобувних та переробних 
підприємств, їхнім недостатнім поновленням і переоснащенням. 
 
7.2. Система моніторингу геологічного середовища 
 
7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість 

 
Територія Рівненщини знаходиться в межах трьох артезіанських басейнів: 

Волино-Подільського, Прип’ятського та Українського басейну тріщинуватих та 
пластових вод. 

Загальні прогнозні ресурси підземних вод в області складають близько 
1314,913 млн. м3/рік, затверджені запаси 195,798 млн. м3/рік, затверджені від 
прогнозних 14,9 %. В розрізі адміністративно-територіальних районів запаси 
підземних вод станом на 01.01.2013 р. наведені у табл. 7.2. 

 
Таблиця.7.2. Стан підземних вод області 

Запаси підземних вод 
№ з/п Назва району Прогнозні ресурси, млн. 

м3/рік 
Затверджені запаси, 

млн. м3/рік 
% від прогнозних 

ресурсів 
1 Володимирецький 97,309 20,502 21,1 
2 Березнівський 64,788 6,570 10,1 
3 Гощанський 129,612 23,361 18,0 
4 Дубенський  92,637 14,600 15,8 
5 Дубровицький  145,124 9,676 6,7 
6 Зарічненський  66,905 6,935 10,4 
7 Здолбунівський  55,553 13,870 25,0 
8 Корецький  12,629 3,395 26,9 
9 Костопільський  135,488 7,300 5,4 

10 Млинівський 7,180 7,1 
11 Демидівський 101,762   
12 Острозький 51,867 3,062 5,9 
13 Рівненський 165,820 57,907 34,9 
14 Рокитнівський 21,718 1,862 8,6 
15 Сарненський 133,992 14,450 10,8 
16 Радивилівський 39,712 5,128 12,9 

 Разом в області 1314,913 195,798 14,9 
 

У хіміко-бактеріологічному відношенні підземні води доброї якості з 
мінералізацією до 1 г/дм3, гідрокарбонатні кальцієві. Відрізняються за хімічним 
складом лише підземні води горбашівського водоносного горизонту на водозаборах 
м. Рівне, де горизонт занурюється на значну глибину – води стають гідрокарбонатни-
ми, проте і при такому складі вони повністю відповідають вимогам діючого ДСТУ. 

На діючих водозаборах області за багаторічний період зниження рівнів 
експлуатаційних водоносних горизонтів не перевищує допустимі межі. 

У 2012 р. проби води в Рівненській області не відбирались, нові осередки 
забруднення  не виявлені. 
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Серед інших ресурсів, що можуть доповнювати економічну базу Рівненщини, 
значне місце належить мінеральним водам. Бальнеологічні властивості вод і 
малозатратність їх видобутку – основи розвитку перспективної галузі. Найбільш 
перспективними мінеральними водами є хлоридно-натрієві питні води 
миргородського типу, що мають найбільше поширення в області. Вони тяжіють 
переважно до вулканогенно-теригенних порід венду і палеозою і залягають на 
глибинах від 70-80 до 750 м. Запаси цих вод розвідані в с. Жобрин та Олександрія 
Рівненського району, смт Степань Сарненського району, м. Острог. На цих трьох 
родовищах (Жобринському, Острозькому і Степанькому) здійснюється видобуток та 
промисловий розлив мінеральних лікувально-столових вод в скляний посуд і 
поліетиленову тару для внутрішнього застосування. 

У Дубенському районі знайдені сульфатно-натрієві води питного призначення 
з мінералізацією 3-6 г/дм3. 

Радонові мінеральні води зустрічаються поблизу сіл Вири Сарненського та 
Маринин Березнівського районів.  

Розвідані запаси радонових вод в м. Корці становлять 280 м3/добу при 
концентрації 20 нКu/дм3 та використовуються КЗ „Корецька обласна лікарня 
відновлювального лікування” для лікування опорно-рухової системи.  

Ресурси підземних вод області заслуговують на подальші дослідження і 
використання. Основними завданнями цього напряму є: 

- завершити геологорозвідувальних робіт на Мошківському родовищі 
мінеральних вод в Млинівському та Надслучанському в Березнівському районах; 

- збільшити випуск мінеральної води в ПЕТ–пляшки на 20-25 % на 
ТОВ „Острозький завод мінеральних вод”; 

- відновити видобуток і виробництво мінеральної води на Маломидському 
родовищі в Костопільському районі. 

Багаторічне планомірне вивчення стану підземних вод проводиться 
Рівненською геологічною експедицією методом регулярних спостережень за 
режимом рівнів ґрунтових вод і гідрохімічними показниками води в 31 пункті 
спостережень, що розташовані в різноманітних природно-техногенних умовах 
(інтенсивна експлуатація водозаборів, осушення, в межах промислових та селітебних 
зон тощо). Протягом 2012 року проби води на хімічні аналізи не відбирались, що 
пов’язано з неритмічністю фінансування даного виду робіт. 

Основні висновки стосовно трансформації підземних вод області: 
- глибокозалягаючі (артезіанські води), які використовуються для централі-

зованого водопостачання, не несуть якісних змін і, в основному, відповідають сані-
тарним нормам питних вод; 

- постчорнобильське забруднення радіонуклідами не встановлено; 
- перші від поверхні ґрунтові води значно трансформовані, і в них проходять 

негативні якісні зміни хімічного складу. 
В регіональному плані відзначаються зміни хімічного складу підземних вод на 

територіях з низьким залісненням, відносно високим техногенним навантаженням, 
підвищеним внесенням мінеральних добрив, що обумовлює певні проблеми 
самоочищення ґрунтових вод. 

Значними джерелами забруднення підземних вод є промислові підприємства і, 
головним чином, їх стічні води, що акумулюються в ставках накопичувачах, 
відстійниках на полях фільтрації, очисних спорудах, з яких вони потрапляють у 
ґрунтові води та надходять у більш глибокі водоносні горизонти. 
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Значну небезпеку являють собою невпорядковані склади отрутохімікатів і па-
ливно-мастильних матеріалів, сміттєзвалища, населені пункти, які не мають каналіза-
ційних мереж. Продовжує функціонувати не встановлене джерело забруднення під-
земних вод нафтопродуктами в с. Корнин Рівненського району та смт Смига Ду-
бенського району. 

Потенційними джерелами забруднення підземних вод є занедбані свердловини 
або свердловини, що вийшли з ладу і підлягають санітарно-технічному тампонажу, 
свердловини без впорядкованих зон санітарно-технічного режиму, особливо, коли 
вони розміщені безпосередньо біля джерел забруднення і не мають постійної 
герметизації. 

Під постійним контролем знаходяться джерела забруднення питних вод в 
межах депресійної зони, що утворилися в районі дії Горбаківського водозабору, який 
є найбільшим джерелом водопостачання м. Рівне і частини населених пунктів 
Гощанського та Рівненського районів. За результатами досліджень на карту нанесена 
територія впливу експлуатації основного водоносного горизонту на мезокай-
нозойський водоносний комплекс. 

За даними постійного лабораторного контролю підприємства „Рівнеоблводо-
канал” вода з артезіанських свердловин водозаборів Гощанської (4 свердловини) та 
Рівненської (107 свердловин) дільниць підприємства „Рівнеоблводоканал” повністю 
відповідає гігієнічним вимогам до якості води джерел централізованого господ-
арсько-питного водопостачання 2 класу, за винятком показника „мутність”, за яким 
інколи спостерігається перевищення. 

 
7.2.2. Екзогенні геологічні процеси 

 
На території області поширені такі екзогенні геологічні процеси (ЕГП), як 

карст, бокова та яружна ерозія, просідання денної поверхні, підтоплення, переробка 
берегів водосховищ. 

Рівненська геологічна експедиція виконує роботи з вивчення негативного впли-
ву на навколишнє природне середовище сучасних екзогенних геологічних процесів. 
Проведено інженерно-геологічне обстеження Стирської та Горинської ділянок. 

На Горинській ділянці обстежено 44 пункти розвитку бокової ерозії, на яких 
спостерігається активізація процесу з різною інтенсивністю. Найактивніші процеси 
біля с. Дроздів, де розмивання схилів терас відбувається на довжину до 250 м з 
шириною відступу бровки берегового уступу до 0,4–1,0 м, а в пункті № 59 (за 
кадастром) до 7 м. Це призводить до руйнування сільськогосподарських угідь. У 
пункті № 60 (південно-центральна частина села) спостерігається відновлення 
активізації бокової ерозії, відстань до господарських будівель 30 м. У пункті № 59-б, 
що між с. Микулин та с. Дроздів активізація ерозії є небезпечною для лінії 
електропередач, опори яких розташовані за 1,1 м від бровки берега річки. На 
території с. Тучин у двох пунктах (№ 49-б, 49-в) спостерігається розмивання 
терасових схилів на висоту до 1,0–2,0 м від урізу води. У пунктах № 75, 75-а, що 
поблизу Симонова, активність ерозії оцінюється у 4-5 балів, що призводить до 
розмивання сільгоспугідь. У с. Бухарів (№ 63, 63-а) руйнуються внаслідок процесу 
присадибні ділянки, фруктовий сад та територія ферми. У с. Томахів (№ 74) 
активність бокової ерозії спостерігається в центральній частині ділянки, де постійно 
розмиваються присадибні ділянки селян. 

На Стирській ділянці обстежено 56 пунктів від с. Хрінники до с. Валер’янівка. 
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Найактивнішими є пункти №11, 11-а (с. Береги), де руйнуються присадибні ділянки 
селян, №41 (с. Топільне), №38 (с. Рокині), № 3 (с. Малево), № 6 (с. Лопавше). У 
інших точках спостереження активізація бокової ерозії відбувається у підніжжі схилу 
тераси на висоту 1,0-1,5 м від урізу води.  

Виконані інструментальні (села Рожище, Вишків, Оржів, Бухарів, Радиславка, 
Кунин) та напівінструментальні режимні спостереження за розвитком ерозійних про-
цесів на 4 ділянках третьої категорії (села Кунин, Бухарів, Вишків, Радиславка) 
обсягом 32,16 бр/зм. За результатами замірів ширина відступу бровки берегового 
уступу на річках Горинь (с. Бухарів) та Стир (с. Вишків) у міжсезоння складає          
0,2-0,3 м та 0,1-0,2 м відповідно. Активізації яружної ерозії на ділянках Кунин та 
Радиславка не спостерігається, за результатами замірів між реперами відступ бровки 
складає тільки 0,05-0,15 м. 

Поширення екзогенних геологічних процесів в області у 2012 році наведено в 
табл. 7.3. 

 

Таблиця 7.3. Поширення екзогенних геологічних процесів у 2012 році 
№ з/п Вид (ЕГП) Площа поширення, км2 Кількість проявів, шт. %  ураженості регіону 

1 Карст 4826 743 4,8 
2 Підтоплення 3379,3 121 21,5 
3 Просідання 3770 - 18,7 
4 Заболоченість 1750 - 8,7 
5 Бокова та яружна ерозія 1346 329 6,7 

 
7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр  

 

У територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Рівненській області в 
2012 році створена державна інспекція нагляду в промисловості та гірничого 
нагляду, яка здійснює державний гірничий нагляд з питань геологічного вивчення 
надр, використання та охорони надр під час розробки родовищ, геолого-
маркшейдерського забезпечення ведення робіт з видобутку корисних копалин, а 
також використання і переробки мінеральної сировини.  

Протягом 2012 року було проведено 56 перевірок, із них: на об’єктах гірничо-
рудної промисловості - 21, промисловості будівельних матеріалів - 18, на об’єктах 
централізованого водопостачання - 14 та мінеральної води - 3. За результатами пере-
вірок до адміністративної відповідальності було притягнуто 21 посадова особа, в т.ч. 
11 керівників, із них: в гірничорудній промисловості – 7 посадових осіб (1 керівник), 
промисловості будівельних матеріалів – 8 посадових осіб (4 керівника), на об’єктах 
централізованого водопостачання – 6 посадових осіб (6 керівників). У чотирьох 
випадках у галузі промисловості будівельних матеріалів було заборонено проведення 
робіт на родовищах. 

Під час перевірок особлива увага була звернута на наявність дозвільних 
документів на право користування надрами, на ведення гірничих робіт відповідно 
проектної документації і погоджених щорічних планів розвитку гірничих робіт, 
встановленого порядку обліку запасів корисних копалин і обґрунтованості та своє-
часності їх списання, дотримання особливих умов зазначених в актах про надання 
гірничих відводів та спеціальних дозволах на право користування надрами тощо. 

На родовищах цегельно-черепичної сировини виявлено, що видобутком даної 
сировини без відповідних дозвільних документів займались ТОВ „Городоцький завод 
будматеріалів” (Рівненський район) та МПП „Дружбівське”. Проведення видобувних 
робіт даними підприємствами було заборонено, до адміністративної відповідальності 
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за ст. 47 КУпАП (самовільне користування надрами) були притягнуті перші 
керівники. 

Крім того, в Держгірпромнагляд України направлені матеріали про анулювання 
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ „Костопільський КБМ” на 
ділянку Івано-Долинського родовища базальтів. 

Під час узгодження планів розвитку гірничих робіт на 2012 рік встановлено, що 
на деяких підприємствах (ПАТ „Волинь цемент”, ПАТ „Рафалівський кар’єр”, ТОВ 
„Селищанський гранітний кар’єр”, ДП „Бурштин України” тощо) виникли труднощі 
під час відведення земельних ділянок в межах гірничих відводів для подальшого 
розвитку кар’єрів. Основною причиною є складність процедури відведення земель-
них ділянок у зв’язку із зміною цільового призначення земель. Таке становище може 
привести до обмеження роботи підприємств, а розвідані балансові запаси 
залишаються в межах родовищ і гірничих відводів.  

Також, слід відмітити про складність процедури отримання спеціального 
дозволу на користування надрами для експлуатації родовищ прісних вод для потреб 
водопостачання населення області. Під час перевірок встановлено, що відсутні 
спеціальні дозволи на користування надрами на окремі водозабори у КП „Млинів-
водоканал”, КП „Костопільводоканал”, КП „Рокитневодоканал”, КП „Клесівводока-
нал”, КП „Радивилівводоканал” КП „Острогводоканал”. До адміністративної відпові-
дальності за ст. 47 КУАП були притягнуті перші керівники, а також на керівника 
КП „Острогводоканал” матеріали про порушення законодавства про охорону надр 
направлені в прокуратуру області. 
 
7.4. Погоджувальна діяльність у сфері використання надр 

 
Відповідно до наказу Мінприроди України від 26.07.2011 № 262, зареєстро-

ваного в Міністерстві юстиції України від 29.07.2011 № 932/19670 „Про 
затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у 
користування” Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в 
Рівненській області видано 38 екологічних карток підприємствам для отримання 
спеціального дозволу на користування надрами. 

У 2012 р. основними напрямками освоєння мінерально-сировинних ресурсів 
була інтенсифікація робіт з геологічних пошуків підземних вод, піску, бурштину 
розширення видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів 
(граніти, базальти, глина, суглинок, вапняк) та торфу. 
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8. ВІДХОДИ 
 
8.1. Структура утворення та накопичення відходів 

 
Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і 

споживання набуває для області все більшої гостроти. 
Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону 

зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до 
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних компонентів: 
землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов проживання 
населення області. 

На території області нараховується понад 1000 підприємств, установ і 
організацій, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та 
побутових відходів. 

Відповідно до державного статистичного спостереження № 1 - відходи 
„Поводження з відходами” обсяг накопичення промислових відходів I-IV класів 
небезпеки станом на 01.01.2013 становить 27084,9 тис. т, у тому числі I-IІІ класів 
небезпеки – 16,641 тис. т (табл. 8.1). 
 

Таблиця 8.1. Накопичення відходів (станом 01.01.2013р.) 
№ 
з/п Показник Одиниця виміру Кількість 

1 Суб’єкти підприємницької діяльності, виробнича діяльність яких пов’язана з 
утворенням відходів од 711 

2 Накопичено небезпечних відходів, усього т 27084856 
3 у тому числі: відходи 1 класу небезпеки т 94 
4 відходи 2 класу небезпеки т 1449 
5 відходи 3 класу небезпеки т 15098 
6 відходи 4 класу небезпеки т 27068215 

 

В 2012 році в області утворилось 1281387 т відходів I-IV класів небезпеки, з 
них: I класу – 146 т, II класу – 610 т, III класу – 2197 т,  IV класу – 1278434 т (рис.8.1). 

1 клас-     
146 т

2 клас-     
610 т 3 клас-   

2197 т

4 клас-
1278434 т

 
Рис. 8.1. Розподіл відходів, що утворились у 2012 р., за класами небезпеки  
 

Утворення відходів протягом 2012 року збільшилось на 43608 т в порівнянні з 
2011 р. Показники утворення відходів у 2010 - 2012 рр. наведено у табл. 8.2. 
 

Таблиця 8.2. Показники утворення відходів у динаміці за 2010-2012 роки 
№ 
з/п Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 Обсяги утворення відходів:    
 Відходи (за формою статистичного спостереження № 1 – відходи) т 808404,714 845300,7 1281387 
 Відходи житлово-комунального господарства, тис. м³ 770,59 781,8 847,3 
 Загальна кількість відходів, т 808404,714 845300,7 1281387 

2 Інтенсивність утворення відходів:    
 Утворення твердих побутових відходів на особу, м³/ на 1 чол. 0,67 0,69 0,73 

Примітка: За 2010 рік наведено дані від економічної діяльності підприємств і організацій, а починаючи з 2011 року – з урахуванням 
відходів, утворених у домогосподарствах. 
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Рух відходів  І-ІV класів небезпеки у 2012 році наведений у табл. 8.3. 
 

Таблиця 8.3. Рух відходів I - IV класів небезпеки у 2012 році, т 
Наявність відходів на 01.01.2013 
р. у спеціально відведених місцях 
чи об’єктах та на території 

підприємств, т Назва відходів 

Кількість 
підприємств 
охоплених 

спостереженням, 
одиниць 

Наявність відходів 
на 01.01.2012р. у 
спеціально відведе-
них місцях чи об’єк-
тах та на території 

підприємств, т 

Прибуло 
відходів 
протягом 
року, т 

Вибуло 
відходів 
протягом 
року,  

 т т у % до 
2011 р. 

розподіл, 
% 

Відходи 1 класу небезпеки  247 86 146 138 94 109,3 0,0 
Відходи 2 класу небезпеки 182 1346 610 507 1449 107,6 0,0 
Відходи 3 класу небезпеки 81 14272 2197 1372 15098 106,0 0,1 
Відходи 4 класу небезпеки 667 26226695 1338444 496923 27068215 103,7 99,9 
Відходи, всього: 711 26242399 1341397 498940 27084856 103,7 100,0 

 
8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення) 

 
В 2012 році в області утворилось 1468,7 тис. т відходів I-IV класів небезпеки, 

разом з відходами, одержаними зі сторони. З них утилізовано (перероблено) 168,3 
тис. т, спалено 100,8 тис. т. Основні показники поводження з відходами наведено в 
табл. 8.4.  

 
Таблиця 8.4. Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки, тис. т  
№ з/п Показники 2012 рік 

1 2 3 
1 Утворилося 1281,4 
2 Одержано від інших підприємств 0,187 
3 у тому числі з інших країн 0,2 
4 Використано (утилізовано) 168,3 
5 Знешкоджено (знищено) 100,8 
6 у тому числі спалено 100,8 
7 Направлено в сховища організованого складування (поховання) 326,6 
8 Передано іншим підприємствам 229,8 
9 у тому числі іншим країнам - 

10 Направлено в місця неорганізованого складування за межі підприємств - 
11 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок - 
12 Наявність на кінець року у сховищах  організованого складування та на території підприємств 27084,9 
13 Утворення відходів І-IV класів небезпеки у розрахунку на 1 км2, т 57,52 
14 Утворення відходів І-ІV класів небезпеки у розрахунку на 1 особу, кг 998,2 

 
Підприємства - основні утворювачі відходів наведені у табл. 8.5. 
 

Таблиця 8.5. Підприємства - основні утворювачі відходів 
№ 
з/п Назва підприємства Найменування відходу Клас 

небезпеки 

Накопичено відходів  
станом на 01.01. 

2012 р., т 

Фактично ут-
ворилось відходів 
на підприємстві 
за 2012 рік, т 

Накопичено 
відходів станом 
на 01.01. 2013 р., 

т 
1 2 3 4 5 6 7 

Кубові залишки 
перегонки МЄА 

ІІ 1203,450 10,000 1212,450 

Розчин азотнокислих 
солей міді і ванадію у 
розбавленій HNO3 

ІІІ 13952,250 876,160 14828,410 

1 ПАТ„Рівнеазот” 

Фосфогіпс-дигідрат IV 15404131,19 - 15404131,19 
Масла 

трансформаторні 
відпрацьовані 

ІІ 37,060 70,871 16,720 

Масла та мастила 
моторні трансмісійні 
інші зіпсовані або 
відпрацьовані 

ІІ 18,750 16,655 28,270 

2 ВП „Рівненська АЕС”  
ДП НАЕК 
„Енергоатом” 

Нафтошлами (в 
процесі виробництва 
енергії електричної)  

ІІІ 31,358 13,024 44,382 
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Продовження таблиці 8.5 
1 2 3 4 5 6 7 

3 ПАТ „Любомирський 
вапняно-силікатний 
завод” 

Відходи виробництва 
вапна 

ІІІ – 820,916 - 

4 ТзОВ „РЗВА – 
Електрик” 

Відходи не ціанідні , 
які не містять хрому. 
Відпрацьовані у 

процесі оброблення 
металів та нанесення 
покриттів на метали 

І – 47,650 3,800 

5 ВП „Локомотивне 
депо Здолбунів” 
Державного терито-
ріально-галузевого 
об’єднання Львівська 
залізниця  

Масла та мастила 
моторні, трансмісійні 
інші зіпсовані або 
відпрацьовані 

ІІ 33,280 23,559 11,518 

6 ТОВ „Волинь-шифер” Відходи шиферного 
виробництва 

IV 117561 1 117562 

 
Серед основних екологічних проблем, пов’язаних з утворенням та розмі-

щенням небезпечних відходів, слід виділити такі: 
1. У відвалі площею 58,2 га на ПАТ „Рівнеазот” накопичено 15,4 млн. т 

фосфогіпс - дигідрату − відходів від виробництва фосфорної кислоти. 
В 2000 році розроблений проект дослідно-промислового комплексу переробки 

фосфогіпсу в сульфат амонію та вапняно-аміачну селітру. Капітальні затрати для 
реалізації цього проекту складають 57,45 млн. грн. (в цінах 1997 року). В зв’язку з 
значною вартістю реалізації проекту, підприємство займалось пошуком інвестора з 
його реалізації. Пошуки інвестора не дали позитивних результатів. Крім цього, на 
сьогоднішній день, впровадження даного проекту не має перспективи, оскільки 
продукти, які планувалось отримувати в результаті переробки фосфогіпсу не мають 
попиту на ринку збуту. 

З 2003 року на ПАТ „Рівнеазот” впроваджений випуск вапняно-аміачної 
селітри на обладнанні, яке планувалось задіяти для переробки фосфогіпсу. Тому, 
реалізація проекту переробки фосфогіпсу відтермінована. Всі фінансові можливості 
підприємства, на даний час, направляються на модернізацію діючого виробництва з 
метою забезпечення стабільної роботи та безпеки виробництва, в тому числі і 
екологічної. 

На даний час ПАТ „Рівнеазот” співпрацює із ТОВ „БЮТЛЕР ПАРТНЕР” з 
розробки проекту технічного завдання на проектування технологічної схеми 
підготовки та використання фосфогіпсу у виробництві аміачної селітри і вапняно-
силікатної селітри на даному підприємстві. 

Розробку технічної документації (робочого проекту) на впровадження 
технології розділення нижчих дикарбонових кислот з одержанням індивідуальних 
кислот на ПАТ „Рівнеазот” реалізовано НДІПІ „Хімтехнологія” (м. Северодонецьк). 
Загальна вартість робіт, згідно договору, становить 1 млн. 646,304 тис. грн. В 2007 
році була випущена пробна партія бурштинової кислоти. Подана технічна докумен-
тація на державну реєстрацію бурштинової кислоти. На даний час реалізація проекту 
відтермінована, в зв’язку з проведенням державної реєстрації продуктів розділення.  

Крім того, у накопичувачі для зберігання токсичних відходів ПАТ „Рівнеазот” 
площею 2,09 га заскладовано 1,99865 тис. т небезпечних відходів переважно моно-
етаноламіну, який утворюється при виробництві аміаку, у шламонакопичувачі пло-
щею 45,3 га розміщено 1,4 млн. т шламу станції нейтралізації цеху фосфорної 
кислоти. 
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2. У відвалі ТОВ „Волинь-шифер” на площі 2,5 га заскладовано 117,5 тис. т 
азбестоцементних відходів. З метою зменшення подальшого накопичення кількості 
відходів спеціалістами ТОВ „Волинь-шифер” в жовтні 2006 року була введена в 
експлуатацію установка з повернення мокрих відходів (азбеститу) в технологічний 
процес виготовлення азбестоцементних листів, в наслідок чого накопичення відходів 
різко знизилося. На місце видалення відходів надходять лише сухі відходи, які утво-
рювалися при регламентному обслуговуванні (чистці) листоформувальних машин. 

3. В результаті структурної реорганізації сільського господарства та рефор-
мування колективних сільськогосподарських підприємств, відбулась зміна власників 
складів агрохімікатів, а то і взагалі їх відсутність. Ряд місць зберігання пестицидів і 
агрохімікатів стали безхазяйними, що призвело до руйнування складських приміщень 
їх зберігання і до безконтрольності за безпечним зберіганням непридатних до 
використання хімічних препаратів. На першому етапі непридатні хімічні засоби 
захисту рослин (ХЗЗР) були затарені у бетонополімерні контейнери, на другому етапі 
– проводиться вивезення їх та утилізація на спеціалізованих заводах. Враховуючи 
відсутність в Україні власних потужностей з утилізації непридатних хімічних засобів 
захисту рослин, пестициди транспортуються для безпечного знешкодження 
(знищення) до спеціалізованих заводів за межами України. 

У вересні-жовтні 2012 року ТзОВ „СІ. Груп Консорт Лтд” за кошти Державного 
фонду охорони навколишнього природного середовища (1,376 млн. грн.) з території 
області вивезено 61,186 т непридатних пестицидів для подальшої їх утилізації на 
заводах Польщі, в т.ч. з Гощанського району - 37,513 т; Здолбунівського району - 
23,163 т. 

У листопаді 2012 року проведено інвентаризацію всіх наявних в області за-
лишків непридатних пестицидів. Станом на 01.01.2013 р. в області зберігаються за-
лишки непридатних до застосування та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин в кількості  47,415 т (без тари) на території Березнівського, 
Дубенського, Дубровицького, Здолбунівському, Корецькому, Млинівського, Ост-
розького, Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського та Сарненського районів 
області. За результатами проведеної інвентаризації Держуправлінням охорони нав-
колишнього природного середовища в області направлено запит до Мінприроди 
України з метою фінансування робіт для вивезення залишків непридатних 
пестицидів за кошти Державного природоохоронного фонду у 2013 році. 

Інформація про поводження з непридатними пестицидами наведено в табл. 8.6. 
 

Таблиця 8.6. Поводження з непридатними пестицидами 
№ 
з/п Район Кількість на початок 

2012 р., т 
Утворено(виявлено) 
впродовж року, т 

Знешкоджено 
впродовж року, т 

Кількість на кінець 
2012 р., т 

1 Березнівський  4,345 0 0 4,345 
2 Володимирецький 0 0 0 0 
3 Гощанський 17,709 19,804 37,513 0 
4 Демидівський 0 0 0 0 
5 Дубенський 3,7 0 0 3,7 
6 Дубровицький 2,057 0 0 2,057 
7 Зарічненський 0 0 0 0 
8 Здолбунівський 17,620 16,523 23,673 10,47 
9 Корецький 1,9 0 0 1,9 
10 Костопільський 0 0 0 0 
11 Млинівський 0,30 0,2 0 0,5 
12 Острозький 1,367 0 0 1,367 
13 Радивилівський 0,500 0 0 0,5 
14 Рівненський 9,365 10,911 0 20,276 
15 Рокитнівський 2,000 0 0 2 
16 Сарненський 0,3 0 0 0,3 
  Всього 61,163 47,438 61,186 47,415 
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4. В с. Шубків Рівненського району в приміщеннях казарм колишнього війсь-
кового містечка вже 13 років знаходиться небезпечне сховище, де  накопичено понад 
228 тис. люмінесцентних ламп. Сюди люмінесцентні лампи з 1998 до 2006 років 
звозило підприємство АТТО, яке нині припинило свою діяльність. Безхазяйні лампи 
з вмістом ртуті, їх бій спричиняє забруднення повітря та ґрунту навколо місця їх 
складування.  

З метою вирішення проблеми у 2012 рік частково розпочате екологічно 
безпечне перевезення на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп, на що з 
обласного природоохоронного фонду було спрямовано 200 тис. грн., з районного 
природоохоронного фонду 150 тис. грн. На виконання зазначених робіт Рівненською 
райдержадміністрацією було проведено конкурсні торги, переможцем яких стало 
ТОВ „Сігмас Еколоджі” (м. Київ), яким протягом року вивезено на утилізацію 79,9 
тис. шт. ламп. Виконання заходу потребує продовження в наступному році. 

В 2012 році на території області аварій під час поводження з небезпечними 
хімічними речовинами, пестицидами, небезпечними відходами, продуктами 
біотехнологій не виникало. 

 
Основним способом видалення твердих побутових відходів на сьогодні в 

області - є їх захоронення на полігонах і сміттєзвалищах. Складування відходів 
проводиться за схемою: розрівнювання, ущільнення, ізоляція ґрунтом. Станом на 
01.01.2013 р. загальна кількість полігонів та звалищ твердих побутових відходів в 
містах та селищах області складає 26 одиниць загальною площею 122,1 га . 

Разом з тим, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади 
визначаються з методами та засобами роздільного збирання компонентів твердих 
побутових відходів з урахуванням їх морфологічного складу, річного обсягу 
утворення, потреб у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних 
добривах, наявності підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти твер-
дих побутових відходів та інших економічних факторів. 

На даний час розпочато роздільне збирання твердих побутових відходів в 
містах Дубно (3 компоненти: пластик, скло, папір) та Острог (2 компоненти: пластик, 
скло), Костопіль (3 компоненти: поліетилен, скло, папір). Відсоток населення, 
охопленого роздільним збиранням побутових відходів у цих містах відповідно 
становить 60:40:18. 

Для забезпечення впровадження роздільного збирання твердих побутових 
відходів, придбання відповідного обладнання та впровадження новітніх технологій в 
сфері поводження з відходами необхідні додаткові джерела та збільшення обсягів 
фінансування, а також підтримка з боку держави. 

На території Шпанівської сільської ради Рівненського району завершується 
будівництво заводу з переробки побутових відходів м. Рівне. Фінансування заходів 
здійснюється за рахунок коштів інвестора. Роздільне збирання побутових відходів в 
обласному центрі планується за мокрою і сухою фракціями з подальшим 
сортуванням та переробленням на означеному заводі. 

Планується будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Кузнецовськ за 
рахунок коштів ДП НАЕК „Енергоатом”. Міською радою вирішено питання щодо 
виділення земельної ділянки площею 3 га для розміщення сміттєпереробного 
комплексу на території відпрацьованого полігону з захоронення будівельного сміття, 
що належить ВП „Рівненська АЕС”. 
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Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) в містах та селищах області 
наведена в табл. 8.7. 

 
Таблиця 8.7. Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) в містах та селищах 
області станом на 01.01.2013 р. 
№ 
з/п Назва одиниці адміністративно-територіального устрою області Кіль-

кість 
Площі під 
ТПВ, га 

Зміни площі (+/-) у 
відношенні до 2011 р. 

1 2 3 4 5 
 Сміттєзвалища    

1 м. Березне (на землях Городищенської сільської ради, які передані місту) 1 5,0 Змін  немає 
2 смт Соснове Березнівського району 1 2,0 - // - 
3 смт Володимирець (за межами, на землях лісового господарства) 1 1,2 - // - 
4 смт Рафалівка Володимирецького району (на землях Лозківської 

сільської ради) 
1 3,1 - // - 

5 смт Гоща (с. Дуліби) 1 4,2 - // - 
6  смт Демидівка 1 1,8 - // - 
7 смт Смига Дубенського району (на землях Шепетинської сільської ради) 1 2,1 - // - 
8 м. Дубровиця 1 1,9 - // - 
9 смт  Зарічне 1 4,0 - // - 

10 м. Здолбунів (с. Здовбиця) 1 10,0 - // - 
11 смт Мізоч Здолбунівського району 1 3,0 - // - 
12 м. Корець (с. Жадківка) 1 5,0 - // - 
13 м. Костопіль (с. Лісопіль, фермерське господарство „Марічка”) 1 7,0 - // - 
14 смт  Млинів 1 1,5 - // - 
15 м. Радивилів (с. Бугаївка) 1 5,0 - // - 
16 смт Оржів Рівненського району 1 2,7 - // - 
17 смт Клевань Рівненського району 1 2,8 - // - 
18  смт Рокитне (с. Лісове) 1 4,5 - // - 
19 смт Томашгород Рокитнівського району 1 3,0 - // - 
20 м. Сарни 1 7,0 - // - 
21 смт Клесів Сарненського району (с. Пугач) 1 1,0 - // - 
22 смт Степань Сарненського району (с. Калинівка) 1 4,7 - // - 

 Всього 22 82,5 - // - 
 Полігони    

1 м. Рівне (с. Бармаки) 1 24,6 - // - 
2 м. Дубно (с. Маївка) 1 5,0 - // - 
3 м. Кузнецовськ 1 5,0 - // - 
4 м. Острог (с. Слобідка) 1 5,0 - // - 
 Всього 4 39,6  
 Заводи по переробці твердих побутових відходів - - - 
 Усього в області  26 122,1 - // - 

 
Частина полігонів і сміттєзвалищ твердих побутових відходів працює в режимі 

перевантаження, практично на жодному з них не знешкоджується фільтрат. Для 
вирішення означеного питання розпочато будівництво полігонів твердих побутових 
відходів в м. Дубно, смт Млинів. Однак, в зв’язку з браком коштів в 2012 році, 
роботи призупинено. Замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 
полігону твердих побутових відходів в с. Копань для смт Демидівка. Планується 
будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Костопіль. 

 
8.3. Використання відходів як вторинної сировини 

 
Динаміка використання відходів в області наведена у табл. 8.8. 
 

Таблиця 8.8. Динаміка використання відходів 
№ з/п Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 Обсяги утворення відходів, тис.т 808,405 3895,5 1281,4 
2 Обсяги використання відходів, тис.т 119,74 324,8 269,1 
3 Рівень використання, %  14,8 8,34 21,0 

 
Перелік підприємств, що здійснюють утилізацію відходів наданий в табл. 8.9. 
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Таблиця 8.9. Перелік підприємств, що здійснюють утилізацію відходів 
№ 
з/п Назва підприємства, адреса  Спеціалізація (види відходів, що утилізуються) 

Потуж-
ність, 
 т /рік 

Утилізовано 
відходів за звітний 

рік, т 
1. ПАТ „Рівнеазот”    

м. Рівне-17 
Утилізація  
- відпрацьованих мастильно-охолоджувальних рідин 
- відпрацьованих масел та мастил моторних, трансмісійних 

 
5010 м3 

15 м3 на 
добу 

 
191,973 

2,4 

2. Костопільський ветсанзавод 
м. Костопіль, вул. Дерманка, 2 

Виробництво кісткової муки для потреб сільського 
господарства (трупи тварин, кістки тощо ) 

12000 5388   

3. ТзОВ „Свиспан Лімітед“   
м. Костопіль,  
вул. Степанська, 9 

Знищення надсмольних вод із вмістом формальдегіду до 
5 %, що утворюються в процесі виробництва карбамідо-
формальдегідних смол 
Утилізація відходів деревообробки в котлоагрегатах 
товариства 

3750 
 
 

13840 

- 
 
 

11072 

4. ТзОВ ОДЕК  „Україна” 
смт Оржів, вул. Заводська,9 

Утилізація відходів деревообробки в котлоагрегатах 
товариства 

83924 48575,46 

5. ЗАТ „Здолбунівський  завод 
пластмасових виробів „Іскра”  
м. Здолбунів,  
вул. С.Наливайка,1 

Переробка відходів поліетилену 60 16 

6. Цех ПП „Торгово-промислове 
підприємство „Політор” 
 Гощанський район, с. Бабин, 
вул. Заводська, 8 

Утилізація,  переробка та виробництво поліетиленових 
виробів 

200 54 

7.   ТзОВ „Моквинська паперова 
фабрика” с. Моквин 
Березнівського району 

Переробка вторинної (паперової) сировини та випуск 
паперової продукції 

6500 2632 

8. ТзОВ „Костопільський 
фанерний завод”,  
м. Костопіль, вул. Бурова, 9 

Утилізація відходів деревообробки в котлоагрегатах 
товариства 

129600 9261,4 

 
Серед підприємств, що здійснюють утилізацію відходів необхідно виділити: 
Здолбунівський завод пластмасових виробів „Іскра”, що спеціалізується на 

переробці сировини та відходів з поліетилену, полістиролу, поліпропілену. Техноло-
гічний процес безвідходний. Відходи плівки, обрізки, брак продукції після дроблення 
і гранулювання використовуються у виробництві як вторинна сировина, що йде на 
виготовлення пластмасових труб. В 2012 році було перероблено 16 т таких відходів. 

Костопільський ветсанзавод спеціалізується на виробництві кісткового 
борошна для потреб сільського господарства, сировиною для чого є відходи 
обвалування туш, кістки тощо. За 2012 рік перероблено 5388 т зазначених відходів. 

ТзОВ „Моквинська паперова фабрика” займається переробкою вторинної 
(паперової) сировини та випуском з неї паперової продукції в області. В 2012 році 
перероблено 2632 т  макулатури. 

Цех ПП „Торгово-промислове підприємство „Політор” (с. Бабин Гощанського 
району) утилізує, переробляє та виробляє поліетиленові вироби. Протягом 2012 року 
підприємством перероблено 54 т технологічного браку пластмасових виробів.  

ТзОВ „Еко-Хелп” займається збором відпрацьованих люмінесцентних ламп, 
що містять ртуть та отримало відповідну ліцензію на здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними відходами. Зібрані люмінесцентні лампи транспор-
туються на ДП „Меркурій” (Микитівський ртутний комбінат) для подальшої їх 
демеркуризації. За 2012 рік зібрано від підприємств області і передано на комбінат 
77 тис. шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп.  
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8.4. Транскордонні перевезення небезпечних відходів 
 
В 2012 році ТзОВ „С.І. Груп Консорт Лтд” (Ізраїль) за сприяння Міністерства 

екології та природних ресурсів України було вивезено з території області та за межі 
України на утилізацію 61,186 т непридатних до використання хімічних засобів 
захисту рослин і тари від них. Враховуючи відсутність в Україні власних 
потужностей з утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин, пестициди 
транспортовано для безпечного знешкодження (знищення) до спеціалізованих 
заводів за межами України. 

Імпорту небезпечних відходів територією області в 2012 році не було. 
 

8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами  
 
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 

„Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення і 
утилізацію відходів” та від 03.08.1998 № 1216 „Про затвердження Порядку ведення 
реєстру місць видалення відходів” постійно ведеться робота з формування Реєстрів і 
внесення до них відповідних змін згідно Порядку ведення Реєстрів. 

 
Протягом 2012 року до реєстру об’єктів утворення, оброблення і утилізацію 

відходів (ОУОУВ) включена інформація 3 підприємств, що розробили 42 реєстрові 
карти ОУОУВ, а саме: 

- ПАТ „Волинь-цемент”; 
- ТзОВ „РЗВА-Електрик”; 
- ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”. 
 
Протягом 2012 року до реєстру місць видалення відходів (МВВ) включена 

узагальнена інформація 21 МВВ, на які розроблені відповідні паспорти місць 
видалення відходів, а саме: 
- сміттєзвалища Русивельської та Майківської сільських рад Гощанського району;  
- сміттєзвалище Хрінницької сільської ради Демидівського району;  
- сміттєзвалища Пісківської, Гутянської, Дюксинської, Пеньківської сільських рад 

Костопільського району;  
- сміттєзвалища Верхівської, Новородчицької, Почапківської, Кутянківської 

сільських рад Острозького району;  
- сміттєзвалище Бугаївської сільської ради Радивилівського району;  
- сміттєзвалища Плосківської, Брегівської, Мильчанської, Стовпецької сільських 

рад Дубенського району; 
- сміттєзвалище Спасівської сільської ради Здолбунівського району;  
- сміттєзвалища Малинської, Новосілківської сільських рад, Млинівської селищної 

ради Млинівського району;  
- сміттєзвалище КП „Будинкоуправління” м. Дубровиця. 
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9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 
9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки 

 
Унікальні природнокліматичні умови області, вразливість екосистем ви-

кликають необхідність запровадження заходів щодо техногенної та екологічної 
безпеки. Основними пріоритетами техногенної та екологічної безпеки у 2012 р.: 

1. Очищення та берегоукріплювальні роботи на річках та водосховищах 
області. Територією області протікає 171 річка, загальною довжиною 4,46 тис. км, 
розташовані 12 водосховищ, загальна площа яких становить 3298 га з сумарним 
об’ємом води 51,04 млн. м3. У разі можливого прориву гребель водосховищ може 
бути затоплено 39 населених пунктів, в яких проживає 51,6 тис. осіб. 

2. Реалізація заходів із запобігання наслідків шкідливої дії вод (паводків, 
повеней), а також підтоплення території. Понад 12 тис. км2 території Рівненщини 
уражено процесами підтоплення (63,4 % від її загальної площі). В зони підтоплення 
можуть потрапити до 190 населених пунктів області та 2,5 тис. будинків.  

3. Захист водних об’єктів від засмічення і забруднення промисловими та 
побутовими стоками, реконструкція і капітальний ремонт діючих очисних споруд, 
будівництво нових очисних споруд у населених пунктах та на підприємствах, де вони 
відсутні або малопотужні.  

4. Розробка і запровадження ефективного механізму збереження родовищ 
прісних і мінеральних вод, забезпечення населення якісною питною водою, особливо 
у сільських населених пунктах. 

5. Забезпечення оптимальної лісистості в межах водозборів, заліснення непри-
датних до сільськогосподарського використання земель, відновлення верхньої межі 
лісу та зменшення навантаження на луки. Проведення заходів з метою послаблення 
дії природних несприятливих чинників (буревіїв) на екосистему лісових масивів. 

6. Запровадження консервації змитої ріллі і ріллі на схилах більше 10 градусів 
шляхом залуження, виведення її із сільськогосподарського обігу та оздоровлення з 
метою запобігання розвитку ерозійних процесів, збереження і відтворення родючості 
змитих земель. 

7. Проведення протипожежних заходів в місцях самозаймання торфовищ, 
особливо у Володимирецькому, Дубровицькому та Гощанському районах області. 

8. Утилізація накопичених в області непридатних та заборонених до викорис-
тання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). У 2012 р. утилізовано 61,186 т 
непридатних ХЗЗР з території Гощанського та Здолбунівського районів. Станом на 
01.01.2013 р. в області знаходяться залишки непридатних та заборонених ХЗЗР в 
кількості 47,415 т (з тарою 239,74 т), з них – 14,871 т зберігається в пристосованих 
складських приміщеннях, 32,544 т – затарено у 44 бетонно-полімерних контейнери.  

9. Утилізація понад 227 тис. відпрацьованих люмінесцентних ламп, що близько 
5 років накопичено ПП „АТТО” і зберігаються у складі в приміщенні казарми 
колишнього військового містечка в с. Шубків Рівненського району. 

10. Вирішення проблем з утилізації накопичених промислових відходів на 
території підприємств ПАТ „Рівнеазот” та ТзОВ „Волинь-шифер”. 

11. Вирішення проблеми переробки та зберігання твердих побутових відходів, 
створення нових сміттєзвалищ, облаштованих згідно із вимогами екологічної безпеки 
та санітарно-гігієнічними нормами, особливо у сільській місцевості; запуск 
підприємств з переробки промислових та побутових відходів в найбільших містах 
області (Рівне та Кузнецовськ). 
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9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку 
 
На території області знаходиться 2 об’єктів, що є найбільшими забрудню-

вачами довкілля. Перелік об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку 
наведений у табл. 9.1. 

 
Таблиця 9.1. Перелік підприємств-найбільших забруднювачів довкілля 
№ 
з/п 

Назва екологічно 
небезпечного об’єкту 

Вид економічної 
діяльності 

Відомча належність (форма 
власності) Примітка 

1. ПАТ „Рівнеазот” Виробництво 
мінеральних добрив 

Колективна Екологічно небезпечний об’єкт 
загальнодержавного значення  

2. ПАТ „Волинь-цемент” Виробництво цементу Колективна Екологічно небезпечний об’єкт 
загальнодержавного значення  

 
Крім вище перерахованих об’єктів, в області розміщені потенційно небезпечні 

об’єкти – це об’єкти, зміни під час експлуатації яких (наднормативний викид 
небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) можуть спричинити загибель людей чи 
створити загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його 
межами. 

Станом на 01.01.2013 р. в області обліковано 467 потенційно небезпечних 
об’єктів (ПНО), у тому числі 410 – зареєстровані у державному реєстрі ПНО та 57 – 
підлягають паспортизації. 

 
Таблиця 9.2. Потенційно - небезпечні об’єкти області 

Кількість ПНО, шт. 
№ п/п Назва міст, районів Всього з них включені до державного 

реєстру 
1 2 3 4 
1 Березнівський 23 23 
2 Володимирецький 12 9 
3 Гощанський 11 11 
4 Демидівський  7 5 
5 Дубенський 25 22 
6 Дубровицький 16 16 
7 Зарічненський 3 3 
8 Здолбунівський  23 20 
9 Корецький  14 7 

10 Костопільський  24 20 
11 Млинівський  13 12 
12 Острозький  8 7 
13 Радивилівський  22 19 
14 Рівненський  55 50 
15 Рокитнівський  21 19 
16 Сарненський  47 38 
17 м. Дубно 29 27 
18 м. Острог 5 4 
19 м. Рівне 99 91 
20 м. Кузнецовськ 10 7 

 Всього 467 410 

 
Із загальної кількості потенційно небезпечних об’єктів – 11 об’єктів віднесені 

до хімічно небезпечних, з яких з І-го ступеня хімічної небезпеки – 1, ІІ-го – 1, ІІІ-го – 
4 та ІV-го – 5 об’єктів. 

На хімічно-небезпечних об’єктах зберігається (використовується, виробля-
ється) близько 4 тис. тонн небезпечних хімічних речовин, у тому числі: аміаку – 2,24 
тис. тонн; хлору – 0,008 тис. тонн; формаліну – 1,733 тис. тонн. 

Усього в зонах можливого хімічного зараження від зазначених об’єктів мешкає 
близько 35,5 тис. осіб, що становить 3 % від населення області. 
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З 11 хімічно-небезпечних об’єктів 5 підприємств м’ясо-молочного комплексу, 
які у більшості випадків оснащені застарілим або зношеним обладнанням. Технічний 
стан холодильно-компресорного обладнання, апаратів, запірної та регулюючої 
апаратури, систем електропостачання, контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики не гарантує їх безпечну роботу. Оснащеність хімічно небезпечних 
об’єктів системами автоматичного виявлення небезпечних хімічних речовин в 
оточуючому середовищі складає 80 %.  

7 адміністративно-територіальних одиниць області мають ІV ступінь хімічної 
небезпеки. 

 
Таблиця 9.3. Визначений ступінь хімічної небезпеки адміністративно-
територіальних одиниць області  
№ 
п/п Адміністративно-територіальна одиниця Визначений ступінь хімічної 

небезпеки  
Кількість хімічно-небезпечних 

об’єктів 
1. Березнівський район ІV 1 
2. Дубенський район ІV 1 
3. Костопільський район ІV 1 
4. Сарненський район ІV 4 
5. м. Дубно ІІ 1 
6. м. Рівне ІV 1 
7. м. Кузнецовськ ІV 2 
 Всього  11 

 
Відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні протягом 

2012 року в області виникло 5 надзвичайних ситуації, що менше ніж у минулому році 
(11 надзвичайних ситуацій). 

 
Таблиця 9.4. Класифікація надзвичайних ситуацій області 

Надзвичайні ситуації 2010 рік 2011 рік 2012 рік 
Всього,  в тому числі: 5 11 5 
Техногенного характеру 2 6 3 
Природного характеру 2 4 2 
Соціально-політичного характеру 1 1 - 
в них  загинуло людей / з них дітей - 33/1 10 (2) 
           постраждало людей / з них дітей  10 50/30 7 (4) 
Виявлення застарілих боєприпасів 1138 2577 89 

 
Протягом 2012 року в порівнянні з 2011 роком кількість надзвичайних ситуацій 

зменшилась у 2 рази. Спостерігалось зменшення кількості постраждалих в 
надзвичайних ситуаціях. В 2012 році зареєстрована тільки одна надзвичайна ситуація 
(унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування) із 
загиблими та постраждалими в ній людьми. 

Разом з тим, у 2012 році на території області зафіксовано 5 випадків виявлення 
ртуті та радіоактивних предметів, 4 з яких у місті Рівному. Вилучені речовини та 
предмети було передано ТОВ „Інтерміст-Неон” та Львівському державному 
міжобласному спецкомбінату „Родон” для подальшої утилізації або переробки. 

Надзвичайні екологічні ситуації загальнодержавного рівня, в тому числі 
спричинені транскордонним впливом промислових аварій, транспортних засобів, на 
території області у 2012 році не зафіксовані. 
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9.3. Радіаційна безпека  
 
За даними Північно-західної державної інспекції з ядерної та радіаційної 

безпеки Держатомрегулювання в області понад 58 підприємств, установ та 
організацій проваджують діяльність з використання джерел іонізуючого 
випромінювання (ДІВ). З них близько 12 % становлять промислові підприємства та 
установи немедичного призначення, що використовують ДІВ з метою контролю 
технологічних процесів, контролю якості зварних з’єднань обладнання та трубо-
проводів методами рентгенівської та гамма дефектоскопії, наукових дослідженнях 
тощо, та близько 88 % медичних закладів, які використовують ДІВ при проведенні 
променевої терапії, рентгенівської та радіонуклідної діагностики. Так, наприклад, всі 
високоактивні радіоізотопні ДІВ області використовуються у галузі променевої 
терапії комунальним закладом „Рівненській обласний онкологічними диспансер”. 

У напрямку здійснення дозвільної діяльності протягом 2012 року Північно-
західною Держінспекцією розглянуто 30 заяв підприємств, організацій та установ 
області на видачу (переоформлення) та внесення змін до ліцензій на право 
провадження діяльності з використання ДІВ. За результатами розгляду  
переоформлено та внесено зміни до діючих ліцензій 30 установ. На сьогоднішній 
день ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ отримали 58 суб’єктів 
господарчої діяльності. До найбільш радіаційно небезпечних об’єктів області 
відносяться ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом” та комунальний заклад 
„Рівненський обласний онкологічний диспансер”.  

Використання джерел іонізуючого випромінювання в області у 2012 р. 
наведено в табл. 9.5. 

 
Таблиця 9.5. Використання джерел іонізуючого випромінювання в області у 2012 р. 

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що 
використовуються № 

з/п 
Назва одиниці адміністративно-територіального 

устрою регіону, назва підприємства 

Кількість  
радіаційно-
небезпечних 
об’єктів 

(усього), од. 

Кількість джерел 
іонізуючого 

випромінювання, од. 

Загальна 
активність 
ДІВ, Бк 

Радіаційний фон, 
мкЗв/год 

 м. Рівне     
1 ПАТ „Рівнеазот”, 33017, м. Рівне-17 1 34 8,66 Е+11  
2 Комунальний заклад „Рівненський обласний онко-

логічний диспансер”, 33010, м. Рівне, вул. Олеся, 12 
1 3 1,50 Е+14  

3 ДП „Рівненський регіональний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 33028, м. Рівне, вул. 
Замкова, 31 

1 19 1,44 Е+11  

4 Аварійно-рятувальний загін спеціального призна-
чення Головного управління МНС України в Рів-
ненській області 33005, м. Рівне, вул.Павлюченка,23 

1 3 1,02 Е+07  

 м. Кузнецовськ     
5 ВП  „Рівненська АЕС” НАЕК „Енергоатом”,  

34400, м. Кузнецовськ 
1 1140 1,08 Е+13  

 Дубровицький район     
6 Рівненська митниця Держмитслужби України, пункт 

пропуску через державний кордон „Городище” 
1 1 0,37 Е+06  

7 Рівненська митниця Держмитслужби України, пункт 
пропуску через державний кордон „Удрицьк”  

1 1 0,37 Е+06  

 Зарічненський район     
8 Рівненська митниця Держмитслужби України, пункт 

пропуску через державний кордон „Прикладники” 
1 1 0,37 Е+06  

 Здолбунівський район     
9 ПАТ „Волинь-цемент”,   

35000, м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1 
1 1 2,24 Е+08  

 
У 2012 році на території області радіаційних аварій або інцидентів, пов’язаних 

з виявленням ДІВ у незаконному обігу зафіксовано не було. 
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9.3.1. Стан радіаційного забруднення території області 
 

Частина території області знаходиться у межах 30-км зон спостереження 
Рівненської та Хмельницької АЕС, на якій проживає понад 152 тис. населення. 

Рівненська атомна електростанція розташована в північно-західній частині 
області, у Володимирецькому районі, на правому березі р. Стир, приблизно за 80 км 
від обласних центрів м. Рівне та м. Луцьк. Рівненська АЕС є відокремленим 
підрозділом Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча 
компанія „Енергоатом” і спроектована як шести блочна станція. Нині РАЕС 
експлуатує 4 енергоблоки з ядерними реакторами ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. 
Проектування РАЕС виконувалось з урахуванням двох рівнів сейсмічності 
землетрусу 5 балів і максимального розрахункового землетрусу 6 балів. 

В проекті енергоблоків РАЕС реалізована концепція глибокоешелонірованого 
захисту, що передбачає рівні захисту і включає ряд бар’єрів на шляху потрапляння 
радіоактивних речовин в довкілля. Передбачені ряд систем безпеки, які забезпечують 
режими аварійного захисту і аварійного охолодження реакторної установки: системи 
безпеки захисту, локалізуючі системи безпеки, системи безпеки забезпечення, 
керуючі системи безпеки. 

За розрахунками, у разі аварії з викидом радіоактивних речовин на Рівненській 
АЕС, в зону можливого забруднення потрапляє територія північної частини області 
площею 1,5 тис. км2, на якій розташовані 62 населених пункти Володимирецького, 
Сарненського і Костопільського районів, в тому числі м. Кузнецовськ. Загальна 
кількість населення, яке може потрапити в зону забруднення, в разі виникнення 
радіаційної аварії, складає близько 98,6 тис. осіб, в тому числі до 25,9 тис. дітей та 
60,6 тис. осіб працездатного віку. Також в зону радіаційного забруднення потрапить 
ділянка автошляху Київ – Ковель довжиною близько 30 км та до 40 км залізниці на 
ділянці Сарни – Кузнецовськ. Певну небезпеку для населення області складає 
транспортування ядерного палива РАЕС, в т.ч. і відпрацьованого. 

У 2012 р. відбулось 4 порушення в роботі РАЕС. Зокрема, 3 зупинки 
енергоблоку № 3 та розвантаження енергоблоку №3 на 45,5 % потужності, які 
класифікуються за шкалою INES як „нижче шкали/рівень 0”. Порушень більш 
високого рівня за шкалою INES не було. 

З метою моніторингу радіаційної обстановки, прогнозування та попередження 
аварій функціонує автоматизована система контролю за радіаційною обстановкою 
(АСКРО) промислового майданчика РАЕС та 11 населених пунктів Рівненської та 
Волинської областей, що знаходяться в 30 км зоні навколо атомної станції. Система 
має свої стаціонарні та пересувні пости, апаратура яких діагностує природне 
середовище - ґрунти, водний і повітряний басейни. В склад АСКРО входить 36 
вимірювальних каналів, оснащених дозиметрами вимірювання потужності 
еквівалентної дози гамма-випромінювання, які працюють безперервно в 
автоматичному режимі. Системою контролю передбачено експлуатація дозиметрів як 
в нормальному, так і в аварійному режимах. 

В 2012 році на постах АСКРО проммайданчика РАЕС зареєстровано 
короткострокові різкі збільшення потужності дози, що пов’язано з проведенням робіт 
з дефектоскопії обладнання. 

Значення газо-аерозольних, рідких скидів РАЕС, забруднення складових 
довкілля в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження РАЕС не перевищували 
встановлених нормативів. Перевищень гранично допустимих та контрольних рівнів 
викидів і скидів не було.  
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Сумарна величина газо-аерозольних викидів радіонуклідів енергоблоків ВП 
„Рівненська АЕС” у 2012 р. наведена у табл. 9.6. 

 
Таблиця 9.6. Сумарний викид радіонуклідів енергоблоками РАЕС у 2012 р., ГБк 

Нуклід Активність Контрольний  
допустимий викид 

Гранично- 
допустимий викид 

Індекс контроль-
ного допустимого 

викиду, % 

Індекс гранично-
допустимого викиду, 

% 
ІРГ* 4,36E+04 1,13E+06 2,45E+07 3,84 1,78E-01 
Йод 3,47E-01 4,76E+01 2,01E+03 0,73 1,72E-02 
51Сr 6,19E-03 4,44E-01 2,27E+05 1,4 2,73E-06 

54Mn 2,57E-03 1,20E-01 1,10E+03 2,14 2,34E-04 
58Co 2,91E-03 7,44E-01 3,44E+03 0,39 8,47E-05 
59Fe 7,59E-04 7,44E-02 3,62E+03 1,02 2,09E-05 
60Co 2,00E-02 4,44E-01 6,22E+01 4,5 3,21E-02 
95Nb 5,64E-03 3,72E-01 9,15E+03 1,52 6,17E-05 
95Zr 2,19E-03 6,12E-01 4,76E+03 0,36 4,61E-05 

110mAg 1,14E-02 4,32E-01 1,79E+02 2,64 6,35E-03 
134Cs 4,56E-03 6,72E-01 1,46E+02 0,68 3,11E-03 
137Cs 1,87E-02 8,88E-01 1,28E+02 2,1 1,46E-02 
90Sr 3,86E-04 4,68E-03 1,76E+02 8,25 2,20E-04 
3Н 9,59E+02 - 3,40E+05 - 2,82E-01 

Сумарний індекс гранично-допустимого  викиду 0,53 
Примітка: * ІРГ – інертні радіаційні гази 

 

Основний вклад в викиди за групами інертні радіаційні гази, довго живучі 
радіонукліди, йоди вносять енергоблоки №1, 2. Це пов’язано зі строком експлуатації 
енергоблоків, об’ємом робіт при проведенні ППР, великим об’ємом викидів повітря з 
цих енергоблоків. Протягом 2012 р. через вентиляційну трубу блоків №1, 2 викинуто 
в 5,3 рази більше повітря, чим через вентиляційні труби №1,2 реакторного відділення 
енергоблоку № 3 та в 5 разів більше, ніж через вентиляційні труби №1,2 реакторного 
відділення енергоблоку № 4.  

Індекс газо-аерозольних викидів РАЕС в 2012 році за групами радіонуклідів 
склав 0,36 % від допустимого викиду, індекс за радіонуклідами и групами 
радіонуклідів – 0,53 % от від допустимого викиду.  

Найбільш значимі радіонукліди в викидах РАЕС - тритій та інертні радіаційні 
гази. Доля тритію в сумарному індексі допустимих викидів становить 52,8 %, групи 
інертних радіаційних газів (ІРГ) – 33,3 %, доля йоду – 3,2 %, доля ізотопів цезію 137Cs 
– 2,7 %, кобальту 60Co – 6,0 %.  

Без врахування тритію, 60,9 % активності аерозолів сформовано за рахунок 
викидів енергоблоків № 1, 2; вклад блоку № 3 – 6,8 %; вклад блоку № 4 – 2 %; вклад 
спецкорпусу блоків № 3, 4 – 30,3 %.  

Найбільш значимі радіонукліди в викидах РАЕС є 60Co, 137Cs та 110m Ag. 
Основний вклад у викиди таких радіонуклідів, таких як 51Cr, 54Mn, 58Co, 59Fe, 

60Co, 95Zr, 95Nb, 110mAg, 90Sr, внесли енергоблоки № 1 та 2 (від 51,9 % для 59Fe до 
97,6 % для 110mAg). Викиди ізотопу 110mAg характерні для енергоблоків з реакторами 
типу ВВЕР-440. Основний вклад у викиди тритію 3Н (40,8 %) вніс енергоблок № 3. 
Максимальні викиди 134Cs та 137Cs (74,3 % та 75,9 % відповідно) сформовані спецкор-
пусами блоків № 3, 4, що в значній мірі пов’язано з роботою випарювальних апаратів 
хімічного цеху.  

Для контролю впливу газо-аерозольних викидів Рівненської атомної 
електростанції на довкілля підприємством ВП „Рівненська АЕС” у 2012 році 
проводився контроль активності радіонуклідів в приземному шарі атмосфери та 
атмосферних випадіннях, результати якого наведені в табл. 9.7. 
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Таблиця 9.7. Середня активність радіонуклідів у приземному шарі атмосфери, в 
атмосферних випадіннях населених пунктів зони спостереження РАЕС у 2012 р. 

Середня активність радіонуклідів у приземному шарі атмосфери, Бк/м3 
Назва населеного 

пункту зони 
спостереження РАЕС 

7Be 40K 58Co 60Co 110mAg 131I 134Cs 137Cs 

Середня Σβ 
активність 
атмосфер-
них випадінь, 
Бк/м2/міс 

с. Острів - - - - - - - - 7.66E+00 
с. Більська Воля 3.69E-03 1.37E-05 1.10E-06 8.70E-07 1.30E-06 4.04E-06 1.20E-06 9.59E-06 7.72E+00 
с. Великий Жолудськ 4.18E-03 1.90E-05 1.20E-06 9.90E-07 1.40E-06 4.65E-06 1.30E-06 6.31E-06 7.23E+00 
с. Велика Ведмежа 3.25E-03 1.59E-05 1.10E-06 8.70E-07 1.40E-06 4.00E-06 1.20E-06 5.70E-06 8.71E+00 
с. Заболоття 3.46E-03 1.49E-05 9.30E-07 8.40E-07 1.10E-06 4.06E-06 1.00E-06 4.46E-06 1.07E+01 
м. Кузнецовськ 3.86E-03 8.20E-06 4.40E-07 3.50E-07 5.50E-07 1.95E-06 4.60E-07 6.25E-06 1.05E+01 
с. Костюхнівка 3.45E-03 1.83E-05 1.10E-06 9.40E-07 1.40E-06 4.10E-06 1.20E-06 1.11E-05 7.34E+00 
с. Любахи 4.18E-03 1.85E-05 1.10E-06 9.40E-07 1.40E-06 4.90E-06 1.20E-06 8.55E-06 9.85E+00 
с. Маневичі 3.28E-03 2.97E-05 1.80E-06 1.60E-06 2.30E-06 5.74E-06 2.00E-06 1.21E-05 1.18E+01 
с. Нова Рафалівка - - - - - - - - 1.00E+01 
с. Полиці 3.53E-03 1.68E-05 1.00E-06 8.70E-07 1.20E-06 4.10E-06 1.10E-06 5.54E-06 8.42E+00 
с. Полонне - - - - - - - - 8.62E+00 
с. Стара Рафалівка - - - - - - - - 8.18E+00 
с. Суховоля 3.64E-03 2.00E-05 1.20E-06 1.10E-06 1.60E-06 4.90E-06 1.30E-06 6.10E-06 9.80E+00 
с. Сопачів 4.51E-03 1.79E-05 1.30E-06 9.50E-07 1.60E-06 5.20E-06 1.40E-06 1.63E-05 7.35E+00 
с. Старий Чорторийськ 3.19E-03 1.42E-05 9.60E-07 8.10E-07 1.20E-06 3.79E-06 1.10E-06 5.19E-06 1.01E+01 
с. Цміни - - - - - - - - 8.41E+00 
Відділ обладнання - - - - - - - - 8.29E+00 
КПП блоків №1,2 3.35E-03 1.31E-05 8.70E-07 1.27E-06 1.23E-06 3.71E-06 9.30E-07 4.64E-06 8.16E+00 
КПП блоків №3,4 3.23E-03 1.35E-05 9.00E-07 8.46E-07 1.10E-06 3.78E-06 9.47E-07 4.78E-06 1.05E+01 
НДВ 3.74E-03 1.27E-05 1.00E-06 8.30E-07 1.20E-06 4.60E-06 1.10E-06 5.11E-06 7.43E+00 
Аеропорт 3.46E-03 5.77E-06 3.40E-07 2.50E-07 4.00E-07 1.56E-06 3.60E-07 6.02E-06 9.92E+00 
Середнє значення 3.63E-03 1.58E-05 1.02E-06 8.95E-07 1.27E-06 4.07E-06 1.11E-06 7.36E-06 8.94Е+00 

 
До пуску РАЕС активність аерозолів була в межах 1,85÷9,25*10-4 Бк/м3, при 

цьому активність 137Cs — 1,11÷5,92*10-5 Бк/м3 та 90Sr 1,48÷11,1*10-5 Бк/м3. У 2012 р. 
активність аерозолів в повітрі на 99,6 % обумовлена радіонуклідами природного 
походження (7Ве та 40К). Середня активність природного берилію 7Ве в 493 рази 
вища за середню активність радіоцезію 137Cs. 

В період з 20.01.2012 р. до 10.02.2012 р. в зоні розміщення РАЕС був 
зареєстрований 131I в діапазоні 1,73÷6,55*10-6 Бк/м3 внаслідок його витоку в інституті 
ізотопів (Угорщина). Максимальна концентрація зареєстрована в точці контролю 
КПП блоків №3,4 – 6,55*10-6 Бк/м3, що в 611000 разів менша за допустиму 
концентрацію цього ізотопу в повітрі для населення. 

Вета-активність атмосферних випадінь до пуску РАЕС була в діапазоні 
7,4÷329 Бк/м2/міс. За даними спостережень 2012 р. основний внесок у середню бета–
активність атмосферних випадінь вносять ізотопи космогенного (7Ве) та природного 
погодження (40К). В зоні розміщення відслідковується незначне забруднення 
техногенними ізотопами 60Со, 137Cs. Середнє випадіння ізотопу 137Cs за рік в 1990 ра-
зів менше середнього забруднення цим ізотопом ґрунту в зоні розміщення РАЕС. 

Всі відпрацьовані води РАЕС, що містять радіоактивні сполуки, збираються в 
окремі системи спеціальної каналізації і відправляються на очищення. Очищені води 
РАЕС, в основному, використовуються в системі оборотного водопостачання для 
технологічних потреб, але частина їх скидається в міську каналізацію. Підпри-
ємством ВП „Рівненська АЕС” постійно контролюються активність рідких скидів в 
річку Стир. 
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Таблиця 9.8. Сумарна активність рідких скидів РАЕС в 2012 р., МБк 
Нуклід Промислово-зливова 

каналізація 
Госп-побутова 
каналізація 

Гранично-допустимий 
скид (ГДС) Індекс ГДС, % 

51Сr < 270 < 2,3 5,3*107 < 0,00051 
54Mn < 15 < 0,28 4,9*105 < 0,0032 
58Co < 17 < 0,17 4,5*105 < 0,0039 
59Fe < 28 < 0,34 2,9*105 < 0,0096 
60Co < 13 1,24 5,2*104 < 0,027 
65Zn < 26 < 0,32 2,7*105 < 0,0097 
95Nb < 20 < 0,29 2,6*106 < 0,00078 
95Zr < 30 < 0,31 2,0*105  < 0,015 

106Ru < 160 < 1,6 8,4*105 < 0,019 
110mAg < 20  0,86 2,9*106 < 0,00071 

131І < 78 < 0,65 1,2*106 < 0,0066 
134Cs 52,4 3,15 5,7*104 0,0974 
137Cs 364 6,87 8,3*104 0,447 
144Cе < 210 < 1,6 3,1*105 < 0,069 
90Sr 45 < 0,28 1,3*105 0,0348 
3Н 5660000 4360 2,4*109 0,236 

Сумарний індекс скидів 0,98 
Сумарний індекс скидів ізотопів з активністю вищою за МДА 0,82 

 
Індекс скиду радіонуклідів в річку Стир складає 0,98 % від допустимого скиду. 

Основний вклад в сумарний індекс скидів ізотопів з активністю, вищою за МДА, 
вносять 137Cs – 54,8 %, 3Н – 29 %, 90Sr – 4,3 %, 134Cs – 11,9 %. 

Більшість рідких скидів ВП „Рівненська АЕС” потрапляють в р. Стир з 
промислово-зливовими водами підприємства. Для контролю впливу рідких скидів 
підприємства на довкілля щокварталу проводиться контроль вмісту радіоактивних 
речовин в поверхневих водах р. Стир в трьох точках спостережень (с. Маюничі за 10 
км до скиду РАЕС, 1 км нижче скиду промислово-зливової каналізації РАЕС, с. 
Сопачів – 10 км після скиду РАЕС).  

 
Таблиця 9.9. Питома активність радіонуклідів в у поверхневій воді р. Стир, Бк/м3  

пункт спостереження  
Дата 
спосте-
режень 

7Be 40K 60Co 110mAg 131I 134Cs 137Cs 

1 кв. <27 532 <1,9 <3,5 <4,8 <2,6 3,15 
2 кв. <31 <120 <3,3 <4,6 <5,9 <3,9 <3,7 
3 кв. <27 457 <2,7 <3,6 <4,2 <3,3 <3,3 

с. Маюничі 

4 кв. <23 503 <1,6 <3,7 <3,7 <2,5 <2,7 
1 кв. <27 616 <1,8 <3,7 <5,3 <2,7 1,6 
2 кв. <28 671 <1,8 <3,4 <5,6 <2,9 <3,2 
3 кв. <29 668 <1,9 <3,2 <5,1 <3,4 <3,3 

Нижче скиду промислово-
зливової каналізації РАЕС 

4 кв. <45 610 <5,1 <7,2 <6,2 <6,3 <6,2 
1 кв. <34 169 <2,3 <5,2 <5,2 1,79 <3,9 
2 кв. <28 182 <1,8 <3,1 <6,1 <2,7 2,92 
3 кв. <74 167 <5,0 <7,5 <130 <9,8 <8,6 

с. Сопачів 

4 кв. <24 183 <1,7 <2,8 <4,2 <2,6 2,47 

 
В 2012 році радіонуклід цезію 137Cs виявлений в 3,8 % відібраних проб 

поверхневої води р. Стир. Максимальна концентрація 137Cs була 29 Бк/м3, що в 3440 
рази менше допустимої концентрації цього ізотопу в питній воді. В інших пробах 
активність 137Cs нижче границі виявлення.  

Максимальна активність найбільш значимого радіонукліда тритію 3Н 
зафіксовано нижче скиду промислово-зливової каналізації РАЕС – 36500 Бк/м3, що в 
822 рази менше допустимої концентрації цього ізотопу в питній воді.  

Спостереження донних відкладів, водоростей та риби р. Стир проводились в 4 
населених пунктах зони спостереження РАЕС. Результати вимірювань питомої 
активності 137Cs в донних відкладах, водоростях та рибі наведена в табл. 9.10. 
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Таблиця 9.10. Питома активність 137Cs в донних відкладах, водоростях та рибі, 
Бк/кг  
Назва населеного пункту зони 

спостереження РАЕС Донні відклади Водорості Риба 

с. Маюничі 3,47 0,193 <1,5 
м. Кузнецовськ 6,69 0,573 1,17 
с. Сопачів 3,55 0,945 1,73 
с. Телковичі 5,44 0,514 3,24 

 
У 2012 р. питома активність 137Cs в донних відкладах була в межах 3,47÷6,69 

Бк/кг, в водоростях 0,193÷0,945 Бк/кг, в рибі 1,17÷3,24 Бк/кг. Забруднення риби 
ізотопом 137Cs було незначне, його середня активність в 78 разів менша допустимого 
рівня вмісту нукліда в рибі (ДР -2006). 

Район розміщення Рівненської атомної станції характеризується розповсюд-
женням торф’яно-болотних і дерново-підзолистих ґрунтів сформовані на пісках. 
Тому, для таких типів ґрунтів характерне легко доступне потрапляння радіонукліду 
137Cs з повітря в ґрунт і рослини. Дерново-підзолисті ґрунти мають здатність до 
найбільшої рухливості цього радіонукліду в системі „грунт-розчин”.  

Для проведення гама-стектрометричного аналізу в зоні спостереження 
ВП „Рівненська АЕС” відбирались проби ґрунту, рослинності і основного біологіч-
ного індикатора – хвої дерев в 22 контрольних пунктах; сільськогосподарської 
продукції (молоко, овочі та зерно) в 12 населених пунктах. Результати вимірювань 
питомої активності 137Cs в ґрунті, рослинності, хвої та сільськогосподарській 
продукції наведена в табл. 9.11. 

 
Таблиця 9.11. Питома активність 137Cs в пробах ґрунту, рослинності, хвої та  
сільськогосподарській продукції в зоні спостережень РАЕС, у 2012 р. 
Назва населеного пункту 
зони спостереження 

РАЕС 
Ґрунт, Бк/м2 Рослинність, 

Бк/кг Хвоя, Бк/кг Молоко, Бк/л Картопля, 
Бк/кг Зернові, Бк/кг 

с. Острів 9240 2,72 0,38 9,14 0,34 0,57 
с. Більська Воля 14700 8,37 32,20 75,00 1,20 4,90 
с. Великий Жолудськ 6380 6,38 7,45 - - - 
с. Велика Ведмежка 2820 3,92 5,03 15,60 0,50 1,03 
с. Заболоття 5610 8,27 3,13 3,87 1,23 6,90 
м. Кузнецовськ 6080 9,58 0,62 - - - 
с. Костюхнівка 5210 4,56 5,55 6,23 2,43 0,29 
с. Любахи 9820 2,91 7,58 1,91 0,99 20,10 
с. Маневичі 7180 19,40 10,30 9,03 0,85 0,38 
с. Нова Рафалівка 10400 2,66 25,70 - - - 
с. Полиці 7800 3,46 1,18 2,70 1,11 1,11 
с. Полонне 3200 1,24 - - - - 
с. Стара Рафалівка 4640 3,71 1,61 4,63 0,49 3,45 
с. Суховоля 4330 3,27 0,93 - - - 
с. Сопачів 3660 6,26 7,05 23,9 3,30 27,50 
с. Старий Чорторийськ 6010 2,55 5,29 2,08 0,16 3,09 
с. Цміни 3410 16,30 1,94 5,33 0,47 3,26 
Відділ обладнання 1710 6,32 - - - - 
КПП блоків №1,2 1260 7,24 1,73 - - - 
КПП блоків №3,4 4720 1,36 2,94 - - - 
НДВ 2860 5,41 2,00 - - - 
Аеропорт 1870 12,80 1,53 - - - 
Середнє значення 5570 6,31 6,21 13,3 1,09 6,05 

 
До пуску РАЕС забрудненість ґрунту 137Cs була в межах 444÷5070 Бк/м2, 90Sr в 

межах 185÷2920 Бк/м2. Основний вклад в питому активність ґрунту в зоні 
спостереження формує радіонуклід техногенного походження цезій 137Cs.  

У 2012 р. активність радіоцезію в пробах ґрунту спостерігалась в межах 1260-
14700 Бк/м2 і в середньому становила 5570 Бк/м2 або 0,15 Кі/км2. Максимальна 
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активність відмічалась в с. Більська Воля та с. Нова Рафалівка Володимирецького 
району. Забруднення ґрунту в зоні спостереження обумовлені випадінням радіонуклі-
дів після Чорнобильської аварії. Співвідношення максимальної активності до 
мінімальної активності 137Cs в ґрунтах складає 11,7 раз, що свідчить про значну 
неоднорідність забруднення ґрунтового покриву в зоні спостереження РАЕС. 

Основний вклад в питому активність рослинності і хвої формують радіонуклі-
ди природного походження калій 40К (активність рослинності була в межах 380 – 
818 Бк/кг, хвої – 44,9-95,7 Бк/кг) і берилій 7Ве (активність рослинності була в межах 
22,9-136 Бк/кг, хвої – 9,4-21,8 Бк/кг).  

До пуску РАЕС забрудненість рослинності 137Cs була в межах 2,55-95,5 Бк/кг. 
У 2012 р. активність радіонукліда техногенного походження 137Cs в пробах рослин-
ності була в межах 1,24-19,4 Бк/кг. Максимальна активність відмічалась в с. Мане-
вичі (Волинської області) 19,4 Бк/кг, що в 5 разів менше верхньої границі діапазону 
питомої активності, отриманої при замірі „нульового фону” (до запуску РАЕС). 
Співвідношення максимальної активності до мінімальної активності 137Cs в 
рослинності складає 15,6 раз, що свідчить про значну неоднорідність забруднення 
рослинності в зоні спостереження РАЕС. У всіх пробах рослинності активність 
техногенних радіонуклідів менша за мінімальну допустиму активність. 

До пуску РАЕС забрудненість хвої 137Cs була в межах 7,2÷17 Бк/кг, 90Sr в 
межах 29,6÷105 Бк/кг. У 2012 р. активність радіонукліда техногенного походження 
137Cs в пробах хвої становила 0,38-32,2 Бк/кг. Максимальна активність відмічалась в 
с. Більська Воля Володимирецького району - 32,2 Бк/кг, що в 1,9 рази вище значень, 
зареєстрованих в період замірів до пуску РАЕС. Співвідношення максимальної 
активності до мінімальної активності 137Cs в хвої складає 84 раз, що свідчить про 
значну неоднорідність забруднення хвої в зоні спостереження РАЕС, не виявлено 
залежність активності 137Cs від відстані до РАЕС, з чого випливає, що активність 
цього ізотопу має постчорнобильське походження. У всіх пробах хвої активність 
техногенних радіонуклідів менша за мінімальну допустиму активність. 

В зв’язку з забрудненістю території області радіонуклідами після Чорнобиль-
ської катастрофи важливим є проведення радіологічного контролю сільськогоспо-
дарської продукції.  

В продукції сільського господарства техногенних радіонуклідів, в т.ч. йоду 131І, 
не зафіксовано, крім радіонукліду чорнобильського походження 137Cs. Великий його 
вміст в сільськогосподарських продуктах пояснюється значним коефіцієнтом 
переходу ланцюжком „грунт-розчин-рослина”.  

До пуску РАЕС забрудненість молока 137Cs була в межах 0,63÷6,6 Бк/л, 
картоплі в межах 0,015÷2 Бк/кг, зернових в межах 0,81÷1,18 Бк/кг. У 2012 р. 
найбільші забруднення молока радіонуклідом 137Cs спостерігались в с. Більська Воля 
(75 Бк/л) та Велика Ведмежка (15 Бк/л), картоплі – в с. Сопачів (3,3 Бк/кг) та вівсу –  
в с. Любахи (20 Бк/кг). Активність 137Cs не залежить від відстані до РАЕС, з чого 
можна зробити висновок, що наявність радіонукліду в продукції сільського 
господарства має постчорнобильське походження. 

 
Рівненським обласним центром з гідрометеорології у 2012 р. проводився гама-

спектрометричний аналіз проб ґрунту на вміст радіонуклідів в зоні впливу 
Рівненської та Хмельницької АЕС. Результати гама-спектрометричного аналізу проб 
ґрунту на вміст радіонуклідів у зоні дії РАЕС та ХАЕС наведено в табл. 9.12.  
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Табл. 9.12. Результати гама-спектрометричного аналізу проб ґрунту на вміст 
радіонуклідів у зоні дії РАЕС та ХАЕС, Кі/км2 

Щільність забруднення ґрунту 
І півріччя 2012 р. ІІ півріччя  2012 р. Середнє значення Об’єкт, місцезнаходження 
137Сs 40K 137Сs 40K 137Сs 40K 

Рівненська АЕС 
1.c.Заболоття,  пд.-сх. напрямок 4 км від АЕС; 0,182 0,469 0,457 1,130 0,320 0,800 
2.c.Цміни, пд. напрямок 4 км від АЕС; 0,411 1,300 0,296 0,684 0,354 0,992 
3.с.Чорторийськ, пд-зх напрямок 4 км від АЕС; 0,430 0,444 0,224 1,920 0,327 1,182 
4.c.Підцаревичі, зх. напрямок 5 км від АЕС; 0,218 0,075 0,028 1,590 0,123 0,833 
5.м.Кузнецовськ, зх. напрямок 3,5 км. від АЕС; 0,368 0,783 0,268 0,824 0,318 1,080 
6.м.Кузнецовськ, пн. напрямок 5 км від АЕС; 0,665 1,050 0,507 1,110 0,586 0,668 
7.с.Суховоля, пн-сх. напрямок 5 км від АЕС 0,527 0,327 0,424 1,080 0,478 0,704 
8.с.Н.Рафалівка,сх.напрямок 6 км від АЕС 0,346 1,050 0,368 1,150 0,357 1,110 

Хмельницька АЕС 
1. м. Нетішин, північний напрямок 3 км від АЕС 0,111 0,291 0,017 0,713 0,064 0,502 
2.с.Ст.Кривин,пн.-східний напрямок 5 км від АЕС 0,072 0,146 0,033 1,610 0,053 0,878 
3. с. Комарівка, східний напрямок 4 км від АЕС 0,097 0,547 0,044 1,470 0,071 1,009 
4. с. Білотин, північний напрямок 6 км від АЕС 0,033 0,555 0,011 0,582 0,022 0,569 
5. с. Хоровиця, пн-сх напрямок 6 км від АЕС 0,091 0,550 0,038 1,380 0,065 0,965 
6. Насосна станція, західний напрямок 3,5 км від АЕС 0,230 0,549 0,038 1,250 0,134 0,900 
7.с.Вельбівно,пн-західний напрямок 5 км від АЕС 0,075 0,694 0,190 1,200 0,133 0,947 

 

Основними радіонуклідами, що визначали радіоактивне забруднення ґрунту у 
2012 р., були 137Cs та 40К, концентрації яких не перевищували встановлені ГДК. 
Внесок у забруднення інших радіонуклідів був незначний. Проб ґрунту з аномальним 
радіонуклідним складом не виявлено. 

 

Рівненщина залишається однією з найбільш постраждалих від наслідків Чорно-
бильської катастрофи. Радіацією було уражено понад 11 тис. км2 території, або 56 % 
від загальної площі області. Радіаційно забруднені сільськогосподарські угіддя зай-
мають 290 тис. га (31 % від загальної площі); лісові масиви - 654 тис. га (82 % від 
усієї площі). Радіоактивні випадіння чорнобильського походження характеризуються 
значною неоднорідністю просторового розподілення та динамікою показників у часі 
у результаті природних процесів (природний розпад, вимивання) та під дією 
антропогенних чинників (ведення сільськогосподарського виробництва).  

До зон радіоактивного забруднення у відповідності до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.07.1991 № 106, розпоряджень Кабінету Міністрів від 
12.01.1993 № 17-р та від 27.01.1995 № 37-р, Закону України „Про віднесення деяких 
населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добро-
вільного відселення” віднесено 339 населених пунктів Березнівського, Володими-
рецького, Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.  

Упродовж 27 років після Чорнобильської катастрофи Рівненська область 
продовжує залишатися однією із найбільш постраждалих. Про це свідчать результати 
дозиметричної паспортизації населених пунктів, що була проведена у 2011 році: з 
198 населених пунктів України, територія яких радіоактивно забруднена, 84 
знаходиться в 6 районах на Рівненщині (табл.9.13). 

 

Таблиця 9.13. Результати дозиметричної паспортизації населених пунктів 
Зона безумовного 
(обов`язкового) 
відселення 

Зона гарантованого 
добровільного 
відселення 

Зона посиленого 
радіоекологічного 

контролю 
Разом 

Рівненська згідно з 
чинним 
законо-
давством 

за матеріа-
лами дозиме-
тричної пас-
портизації 

2011 р. 

згідно з 
чинним 
законо-
давством 

за матеріа-
лами дозиме-
тричної пас-
портизації 

2011 р. 

згідно з 
чинним 
законо-
давством 

за матеріа-
лами дозиме-
тричної пас-
портизації 

2011 р. 

згідно з 
чинним 
законо-
давством 

за матеріа-
лами дозиме-
тричної пас-
портизації 

2011 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Березнівський      56 1 56 1 
Володимирецький    61 - 7 16 67 16 
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Продовження таблиці 9.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дубровицький  1 - 58 2 0 9 59 11 
Зарічненський    52 4 0 19 52 23 
Рокитнівський  - - 39 7 0 9 39 16 
Сарненський    63 4 2 13 65 17 
Разом 1 - 273 17 65 67 339 84 

 
Зменшення кількості радіоактивно забруднених населених пунктів (84 проти 

339) відбулося не тільки внаслідок природних процесів розпаду радіонуклідів, а і 
завдяки виконаним роботам із  реабілітації забруднених територій, що проводилися 
за рахунок коштів державного бюджету за програмою „Радіологічний захист 
населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного 
забруднення”, зокрема виробництву та впровадженню комбікормів, мінерально-
сольових брикетів з радіопротекторними властивостями.  

 
Радіаційний вплив на довкілля на сучасному етапі після аварійного періоду 

зумовлений довготривалою дією довго живучих, біологічно значимих радіонуклідів 
чорнобильського походження – 137Cs і 90Sr.  

За після аварійний період радіологічна ситуація на землях сільськогос-
подарського призначення внаслідок процесів природного самоочищення (природний 
розпад, фіксація ґрунтом, заглиблення радіонуклідів) значно поліпшилася. 

Особливістю радіоактивного забруднення агроландшафтів внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС є нерівномірний характер випадінь, а внаслідок цього велика 
строкатість забруднення ґрунтового покриву. Це у свою чергу призвело до того, що 
визначальним фактором формування радіоекологічної ситуації у поставарійний 
період стали регіональні відмінності ґрунтово-екологічних умов. Так, зона Лісостепу 
області характеризується відносно невисокими рівнями радіологічного забруднення 
сільськогосподарських угідь у порівнянні із зоною Полісся. 

Радіологічні дослідження ґрунтів земель сільськогосподарського призначення 
проводяться за програмою агрохімічної паспортизації земель Рівненською філією ДУ 
„Держгрунтоохорона”. У 2012 році проведено радіологічні дослідження ґрунтового 
покриву Гощанського, Демидівського, Здолбунівського, Млинівського, Радивилівсь-
кого та Рівненського районів області. При цьому було відібрано 218 зразків ґрунту, 
де проведено вимірювання з визначення щільності забруднення 137Cs і 90Sr.  

Дослідженнями, проведеними у попередні роки, встановлено, що щільність 
забруднення сільськогосподарських угідь не перевищує 1 Кі/км2. Тому, у 2012 році 
радіологічне обстеження проводилось як уточнююче. Обстежена площа складає 
125,7 тис. га. Роботи проводились на території колективних сільгосппідприємств, 
фермерських господарств, земель запасу сільських рад.  

Результати радіологічних досліджень ґрунтів земель сільськогосподарського 
призначення, проведених у 2012 році, наведено в табл. 9.14. 
Таблиця 9.14. Розподіл площ за рівнями забруднення сільськогосподарських угідь 
радіонуклідами 137Cs та 90Sr 

із щільністю забруднення 137Cs, Кі/км2 із щільністю забруднення 90Sr, Кі/км2 Назва району Площа, тис. га до 1 1,1-5,0 5,1-15,0 >15 0,02-0,15 0,16-3 >3 
Гощанський 0,311 0,311 - - - 0,311 - - 
Демидівський 18,428 18,428 - - - 18,428 - - 
Здолбунівський 23,841 23,841 - - - 23,841 - - 
Млинівський 2,641 2,641 - - - 2,641 - - 
Радивилівський 34,892 34,892 - - - 34,892 - - 
Рівненський 45,629 45,629 - - - 45,629 - - 
Разом в 6 районах  125,742 125,742 - - - 125,742 - - 
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Відповідно до проведених досліджень було встановлено, що щільність забруд-
нення ґрунтів обстежених районів 137Cs складає 0,01–0,06 Кі/км2, а 90Sr – 0,01–0,04 
Кі/км2. Рівні забруднення сільськогосподарських угідь обстежуваних районів області 
137Cs не перевищують 1 Кі/км2. 

Щільність забруднення ґрунтового покриву обстежуваних районів 90Sr вище 
0,02 Кі/км2 складає лише близько 2 % у Здолбунівському та майже 3,5 % у 
Радивилівському районах. 

 

Радіаційний моніторинг довкілля у сфері агропромислового комплексу відіграє 
важливу роль під час оцінки впливу радіаційних чинників на людину.  

Центром з організації радіологічного контролю в агропромисловому комплексі 
області ведеться постійний радіологічний контроль всієї сільськогосподарської 
продукції в 6 радіаційно забруднених районах області.  

За 2012 рік радіологами досліджено 4322 проби продукції рослинництва та 
тваринництва, в 421 (9,7 %) з яких виявлено перевищення допустимих рівнів ДР-
2006. Результати проведених у 2012 р. досліджень наведені в табл. 9.15. 

 

Таблиця 9.15. Результати радіологічного контролю сільськогосподарської продукції 
Володимирецький 

район 
Дубровицький 

район 
Зарічненський 

район 
Рокитнівський 

район Сарненський район 
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1 Молоко 2886 1759 0 - 117 22 101-385 316 68 101-280 430 198 101-1000 264 23 110-236 
2 Картопля 648 86 0 - 94 0 - 162 0 - 249 18 61-202 57 0 - 
3 Овочі 290 44 0 - 57 2 41-42 83 0 - 60 0 - 46 0 - 
4 Свіжі дикоростучі 

ягоди, гриби 
280 60 0 - 7 2 1085-

1256 
94 28 593-712 80 14 550-

11200 
39 14 513-938 

5 Сушені дикоростучі 
ягоди, гриби 

73 0 0 - 6 5 3145-
20287 

64 24 2500-
2850 

3 3 11500-
12500 

0 0 - 

6 Інша продукція 145 8 0 - 70 0 - 31 0 - 0 0 - 36 0 - 
 

Основним продуктом, що дає найбільшу кількість позитивних проб, є молоко з 
особистих господарств населення. При подвірному відборі перевищення виявлені в 
311 пробах молока в 25 населених пунктах радіаційно забруднених районів, крім 
Березнівського та Володимирецького районів, зокрема:  

- в Дубровицькому районі зафіксовані перевищення більше норми 100 Бк/л у 22 
пробах молока в 6 селах: Будимля, Біла, Черемель, Шахи, Миляч, Переброди;  

- у Зарічненському районі зафіксовані перевищення у 68 пробах молока в 6 
селах: Бір, Серники, Олександрове, Лисичин, Сенчиці, Соломир; 

- у Рокитнівському районі зафіксовані перевищення у 198 пробах молока в 10 
селах: Старе Село, Дроздинь, Будки-Кам’янські, Блажове, Кам’яне, Вежиця, Перехо-
дичі, Більськ, Хміль, Залав’є; 

- у Сарненському районі зафіксовані перевищення у 23 пробах молока в 
3 селах: Карпилівка, Тинне, Рудня Карпилівська. 

На Володимирецькому молокозаводі досліджено 1291 проба сировини та 
готової продукції. Молоко з питомою активністю більше норми 100 Бк/л не 
надходило. Вся готова молочна продукція відповідала обласним контрольним рівням. 
Найвищу питому активність молока від корів населення зафіксовано 50 Бк/л, яке 
надійшло з с. Дібрівськ Зарічненського району, а від сільськогосподарських 
підприємств – 44 Бк/л із СВК ,,Озерський” Володимирецького району. 
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Крім молока, перевищення зафіксовано у 18 пробах картоплі у Рокитнівському 
районі та 2 пробах овочів в Дубровицькому районі. Максимальні рівні забруднення 
картоплі - 202 Бк/кг із с. Дроздинь Рокитнівського району, овочів – 42 Бк/кг з 
с. Миляч Дубровицького району. 

При проведенні досліджень продукції лісу (свіжі та сушені дикоростучі ягоди і 
гриби) з 353 досліджених проб в 90 пробах виявлено перевищення ДР-2006: 

- в Дубровицькому районі зафіксовані перевищення у 5 пробах дарів лісу (в 
сушених ягодах і грибах) в 2 населених пунктах: м. Дубровиця та с. Бережниця;  

- у Зарічненському районі зафіксовані перевищення у 52 пробах дарів лісу (в 
свіжих та сушених ягодах і грибах) в 4 селах: Бір, Лисичин, Серники, Бутово; 

- у Рокитнівському районі зафіксовані перевищення у 17 пробах дарів лісу (в 
свіжих та сушених ягодах і грибах) в 7 селах: Старе Село, Кам’яне, Будки-
Кам’янські, Блажове, Залав’я, Більська, Обсічі; 

- у Сарненському районі зафіксовані перевищення у 14 пробах дарів лісу (в 
свіжих ягодах і грибах) в 2 селах: Карпилівка та Клесів. 

Всі проби сільськогосподарської продукції та дарів лісу з перевищенням 
допустимих рівнів зафіксовані виключно в особистих селянських господарствах. 
Продукція з орних земель сільськогосподарських підприємств, як і в попередні роки, 
виробляється в межах допустимих рівнів. 

 
Радіологічний контроль за об’єктами ветеринарного нагляду (продуктами, 

сировиною тваринного походження, кормами, прижиттєва діагностика тварин на 
вміст 137Cs в м’язах тварин) здійснює Головне управління ветеринарної медицини в 
області, а саме регіональна та 6 районних державних лабораторій ветеринарної 
медицини північної зони нашої області, а за продуктами, які надходять на ринки – 
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. 

В 6 північних районах області відбираються проби кормів, молока, м’яса, 
вироблені господарюючими суб’єктами в пасовищний та стійловий періоди. 
Вибірково досліджується молоко від корів індивідуального сектору, а також корми, 
які використовуються для годівлі тварин. Результати спектрометричних досліджень 
лабораторіями ветеринарної медицини на вміст 137Cs та 90Sr у продуктах, сировині 
тваринного походження, кормах наведено в табл. 9.16. 
 
Таблиця 9.16. Результати спектрометричних досліджень на вміст 137Cs та  90Sr 
об’єктів ветеринарного нагляду 

137Cs 90Sr 

Назва продуктів та кормів Рівненська регіональна 
державна лабораторія 
ветеринарної медицини 

Районні державні лаборато-
рії ветмедицини в 6 забруд-
нених північних районах 

Рівненська регіональна 
державна лабораторія 
ветеринарної медицини 

Молоко 139 (30) 1467 (31) 30 (0) 
М’ясо 22 (0) 353 (1) 15 (0) 
М’ясо диких тварин 7 (6) - - 
Кості - - 4 (0) 
Корми 221 (1) 1291 (2) 65 (0) 
Овочі та фрукти  280 (0) - 
Ягоди і гриби 3 (3) 80 (12) - 
інші (харчова продукція, сировина) 2111 (0) 348 (0) 2159 (0) 

 
Вище допустимих рівнів вміст 137Cs виявлено в 61 пробі молока з сіл Бір, 

Морочне Зарічненського району, Будимля, Переброди, Черемель, Шахи, Жадень 
Дубровицького району та Старе Село, Єльно, Кисоричі, Переходичі Рокитнівського 
району; в 1 пробі м’яса – з Зарічненського району; в 3 пробах кормів – 

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

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


 150 

Зарічненського і Дубровицького району; в 15 пробах ягід і грибів – з Дубровицького, 
Сарненського та Березнівського районів, в 6 пробах м’яса диких тварин – з 
Дубровицького та Висоцького лісгоспів.  

При проведенні спектрометричних досліджень на вміст 90Sr перевищень 
зафіксовано не було. 

Прижиттєво на наявність радіонуклідів в м’язах тварин досліджено 4076 голів 
худоби, перевищень допустимих рівнів не виявлено. 

При радіологічних дослідженнях харчової продукції та сировини на ринках 
області виявлено 89 випадків перевищення допустимих рівнів радіонуклідів в ягодах 
та грибах з 91118 проведених досліджень. 

 
9.3.2. Поводження з радіоактивними відходами  

 
ВП „Рівненська АЕС” є основним утворювачем радіоактивних відходів в 

області. Станом на 01.01.2013 р. РАЕС має достатню кількість вільних місць для 
зберігання відпрацьованого ядерного палива в басейнах витримки. Можливість 
аварійного вивантаження палива з реактора забезпечується на кожному з 4 
енергоблоків. При дефіциті вільних місць в одному з басейнів проектом атомної 
станції передбачено виконувати міжблочні перевезення відпрацьованого ядерного 
палива до басейну витримки іншого енергоблоку. В 2011 р. ДП НАЕК „Енергоатом” 
затверджений „План мінімізації вивезення відпрацьованого ядерного палива українсь-
ких АЕС до Російської Федерації на період до 2015 року”, згідно якого у 2012 році 
вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії не здійснювалось. Згідно з 
планом ДП НАЕК „Енергоатом”, прийом і зберігання відпрацьованого ядерного 
палива з Хмельницької, Рівненської та Південно-Української атомних електростанцій 
планується здійснювати в централізоване сховище, яке планується створити на базі 
майданчика Чорнобильської АЕС. На даний час виконуються роботи з розробки нової 
технології вивантаження та зберігання відпрацьованого ядерного палива з 
використанням централізованого сховища. 

Поводженням з усіма видами твердих радіоактивних відходів, крім відпра-
цьованого ядерного палива, займається цех дезактивації та радіоактивних відходів 
Рівненській АЕС. Поводження с твердими радіоактивними відходами здійснюється 
за схемою: збір і первинне сортування відходів з фрагментацією; транспортування 
відходів в місця тимчасового зберігання; облік відходів персоналом цеху дезактивації 
та радіоактивних відходів; сортування твердих радіоактивних відходів за видами і 
групами активності; затарювання твердих радіоактивних відходів в ділянки сховища. 

На сьогодні радіоактивні відходи, які утворюються при експлуатації 1-
4 енергоблоків зберігаються в спеціальних сховищах на території проммайданчика 
РАЕС до моменту передачі їх спеціалізованим підприємствам із захоронення 
радіоактивних відходів. 
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10. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
 
10.1. Структура та обсяги промислового виробництва 

 
Серед регіонів України Рівненщина виділяється виробництвом електроенергії 

(9,1 % загальнодержавного обсягу виробництва атомними електростанціями), 
мінеральних добрив (9,9 %), деревостружкових плит (19,7 %), високоякісної фанери 
(64,9 %), цементу (9,2 %), нетканих матеріалів (28,8 %), сірників (100 %). Частка 
області в промисловому комплексі України становить 1,3 %. 

У структурі промислового комплексу області за обсягами реалізованої 
продукції найбільшу питому вагу має: електроенергетика – 36,8 %, виробництво 
будматеріалів та скловиробів – 11,2 %, хімічна та нафтохімічна промисловість –  
17,7 % та харчова промисловість – 14,4 %. 

У 2012 році випуск продукції на підприємствах легкої промисловості 
збільшився на 6,9 %, металургійного виробництва та виробництва готових металевих 
виробів - на 56 %, виробництва та розподілення енергії, газу та води – на 2 %. 

Разом з тим, у 2012 році загальний обсяг виробництва промислової продукції 
скоротився в порівнянні з 2011 роком на 3,3 %. 

Обсяг реалізованої продукції за 2012 рік в цілому в промисловості склав 14,6 
млрд. грн., що на  4,5 % більше рівня 2011 року. 

Обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одну особу склав 12,6 тис. грн., 
що на 547 грн. більше 2011 року. 

У промисловому комплексі області задіяні 275 підприємств різних форм 
власності (табл. 10.1), за якими здійснюється щомісячний моніторинг виробництва 
продукції.  

 
Таблиця 10.1. Виробничий комплекс області 

Найменування галузей промисловості Кількість промислових 
підприємств, од. 

Структура промисловості за 
обсягами реалізованої 

продукції, % 
Добувна промисловість 19 3,2 
Переробна промисловість, з неї: 234 63,2 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 78 14,3 
легка промисловість 17 0,5 
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 42 7,8 
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 12 0,4 
хімічна та нафтохімічна промисловість 11 19,0 
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 26 12,8 
металургійне виробництво та виробництво металевих виробів  8 2,2 
машинобудування 16 4,9 
інші 24 1,3 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 22 33,6 
Усього: 275 100 

 
10.2. Вплив на довкілля 

 
Ефективна система охорони природного середовища є запорукою стабільного 

функціонування виробництва в цілому.  
Основними забруднювачами атмосферного повітря у 2012 р. як і в минулі роки 

залишаються підприємства хімічної галузі промисловості (ПАТ „Рівнеазот”), 
виробництва будівельних матеріалів (ПАТ „Волинь-цемент”), деревообробної 
промисловості (ТзОВ „Свиспан Лімітед”, ТзОВ „Одек” Україна) та виробництва 
скловиробів (ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”). 
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Основними забруднювачами водних ресурсів області залишились комунальні 
підприємства, які скидають неочищені та недоочищені стічні води (Кузнецовське 
міське комунальне підприємство, ДКП „Комунальник” смт Смига, ЖКП „Млинівсь-
ке”, Оржівське ВУЖКГ, Острозьке КП „Водоканал”, КП „Костопільводоканал”, „Еко-
сервіс” м. Сарни, КП „Радивилівводоканал”, КП „Рокитневодоканал”, КП „Клевань-
комунсервіс”, КП „Корецьжитловодоканал”, Демидівське ВУЖКГ тощо).  

 
10.2.1. Гірничодобувна промисловість 

 
Добувна галузь промисловості (представлена 19 підприємствами) поділяється 

на добування паливно-енергетичних корисних копалин та добування інших корисних 
копалин, крім паливно-енергетичних.  

Найбільше підприємство підгалузі добування паливно-енергетичних корисних 
копалин – дочірнє підприємство „Смигаторф” державного підприємства „Рівнеторф” 
з видобутку та виробництва торфу кускового, напівбикетів торф’яних. 

Підгалузь добування інших корисних копалин, крім паливно-енергетичних, 
переважно представлена підприємствами з видобутку та виробництва щебеневої 
продукції. Найбільші підприємства підгалузі: ТзОВ „Клесівський кар’єр нерудних 
копалин „Технобуд”, ТзОВ „Вирівський кар’єр”, ТОВ „Селищанський гранкар’єр”, 
ПАТ „Івано-Долинський спецкар’єр” тощо. 

Гірничодобувна галузь промисловості негативно впливає на земельні ресурси. 
Під час гірничодобувних робіт змінюються природні ландшафти місцевості, 
порушується ґрунтово-рослинний покрив. Іноді не в повній мірі здійснюється 
рекультивація земель на місці відпрацьованих відкритим способом родовищ 
корисних копалин, відновлення родючості й народногосподарської цінності 
порушених земель.  

 
10.2.2. Металургійна промисловість 

 
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

(7 підприємств) представлене підприємствами: ПрАТ „Агро ресурс” з виробництва 
котлів опалювання, ТзОВ „Завод металевих виробів” м. Сарни з виробництва 
мостобудівних конструкцій, будівельних блоків, ПП „Патар” з виробництва вентилів, 
кранів, трубопровідної арматури, каналізаційних люків тощо.  

 
10.2.3. Хімічна та нафтохімічна промисловість 

 
До хімічної та нафтохімічної промисловості (11 підприємств) відносяться  

підприємства: ПАТ „Рівнеазот” з виробництва мінеральних добрив, ТзОВ „Колор 
С.І.М.” з виробництва фарб та лаків, ТзОВ „Підприємство з іноземними інвестиціями 
„Ізотерм-С” з виробництва виробів з пластмас тощо. 

Серед основних проблем галузі є значне накопичення фосфогіпсів на 
ПАТ „Рівнеазот”. А саме, у відвалі площею 58,2 га накопичено 15,4 млн.т відходів 
виробництва фосфорної кислоти – фосфогіпсів. Дренажні води з території відвалу 
фосфогіпсу постійно забруднюють поверхневі води р. Горинь (нижче скиду дренаж-
них вод концентрації забруднюючих речовин перевищує ГДК: заліза – у 1,1 рази, 
цинку – 2,5 рази, марганцю - у 9 разів). Капітальні затрати на реалізацію проекту 
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впровадження дослідно промислового комплексу переробки фосфогіпсу в сульфат 
амонію та вапняно-аміачну селітру складають 57,45 млн. грн.  

 
10.2.4. Харчова промисловість 

 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів представлене 

76 підприємствами області, що спеціалізуються на виробництві продуктів харчування 
та кормів для сільськогосподарських тварин. Найбільші підприємства: ВАТ 
„Дубномолоко” з виробництва сиру твердого та плавленого, ТзОВ „Компанія „Зевс 
ЛТД” з виробництва м’ясних та ковбасних виробів, ТзОВ „Радивилівмолоко” з 
виробництва масла та молочної продукції, ТзОВ „”Сільськогосподарське 
підприємство „Нива” з виробництва цукру, ЗАТ „Рівне-борошно” з виробництва 
борошна тощо. 

На сьогодні більшість підприємств м’ясо-молочної промисловості, не маючи 
локальних споруд передочистки, скидають агресивні стоки на комунальні очисні 
споруди населених пунктів. Це часто призводить до збоїв в роботі очисних споруд, 
через що недоочищені стоки потрапляють у водні об’єкти області. 

 

10.3. Заходи з екологізація промислового виробництва 
 

Європейські стандарти диктують особливі вимоги до екологічної безпеки 
продукції як на стадіях її проектування, розробки, виробництва, збереження, так і на 
стадії утилізації після використання, стимулюючи в такий спосіб розвиток ринку 
екологічних інновацій. Серед основних європейських стандартів в сфері екології: 

ІSО 9000 - міжнародні системи менеджменту якості,  
ІSО 14000 - екологічний менеджмент.  
За даними ДП „Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та 

сертифікації” в області впроваджені системи екологічного управління згідно з ДСТУ 
серії ISO 14000 на п’яти підприємствах області: 

- ВП „Рівненська атомна електрична станція” ДП НАЕК „Енергоатом”; 
- ТзОВ „Колор С.І.М.”; 
- ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”; 
- ТОВ „Клесівський кар’єр нерудних копалин „Технобуд”; 
- ПАТ „АЕС Рівнеобленерго”. 
Промисловий комплекс за інтенсивністю впливу на довкілля посідає провідне 

місце. З метою зменшення техногенного навантаження на довкілля та мінімізації 
його забруднення, у промисловості області здійснюються заходи, спрямовані на 
модернізацію господарського комплексу, технічне переоснащення, запровадження 
сучасних технологій, створення нових виробництв та сучасних робочих місць, а та-
кож щорічно розробляються та затверджуються плани заходів з охорони навколиш-
нього середовища, а саме: з охорони атмосферного повітря, з охорони та раціональ-
ного використання водних ресурсів, з охорони земель та підземних вод, поводження з 
відходами та небезпечними речовинами, з охорони надр та раціонального 
надрокористування тощо. 

 

Зокрема, в галузі виробництва та розподілення електроенергії: 
На ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом” вживаються заходи з 

мінімізації забруднення довкілля, зокрема, реалізується „План природоохоронних 
заходів на 2010-2013 рік”, яким передбачено будівництво нових об’єктів 
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природоохоронного призначення, зокрема, установки зі зневоднення, сушіння і 
регенерації вапняного шламу споруди очистки додаткової води. 

У 2012 році органом сертифікації TÜV SÜD підтверджений сертифікат 
відповідності ВП „Рівненська АЕС” вимогам міжнародного стандарту ISO 14001-
2004 „Системи менеджменту навколишнього середовища. Вимоги і настанови по 
застосуванню”. 

 

В галузі виробництва будівельних матеріалів: 
На ПАТ „Волинь-Цемент” значна увага приділяється проблемам охорони 

навколишнього середовища. Для зменшення впливу на оточуюче середовище всі 
технологічні агрегати, робота яких може призвести до забруднення середовища, 
оснащені апаратами (установками) очистки.  

З 2011 року підприємство повністю перейшло на використання вугілля (замість 
природного газу) при випалі клінкеру. Крім того, на підприємстві завершується 
впровадження проекту „Використання альтернативного палива в обертових печах 
№№ 4, 5, 6”. Як альтернативне паливо планується використання попередньо 
відсортованого та спеціально підготовленого побутового сміття, яке буде поступати 
із Рівненського сміттєсортувального заводу та спалюватися в обертових печах. 
Виконання даного проекту дасть можливість знизити собівартість готової продукції, 
за рахунок заміни вугілля у визначених долях на альтернативне паливо. 

З метою забезпечення подачі чистого аспіраційного повітря в млин з 
подрібнення альтернативного палива реалізовано проект з встановлення рукавних 
фільтрів на холодильнику та клінкерних транспортерах обертової печі № 6. Роботи 
проведено в межах інвестиційного проекту „Реконструкція системи аспірації 
холодильника та транспортерів клінкеру обертової печі № 6 ПАТ „Волинь-Цемент”. 

На проведення заходів з охорони навколишнього середовища за останні 
три роки вкладено 22 млн. грн. У 2012 році ПАТ „Волинь-Цемент” стало лауреатом 
Всеукраїнського конкурсу „Екологічна якість та безпека” в номінації „Системний 
підхід до управління та провадження більш чистих технологій виробництва”. 

 

В гірничодобувній галузі промисловості: 
На ТОВ „Клесівський кар’єр нерудних копалин „Технобуд” проводиться 

реконструкція аспіраційних систем дробарно-сортувального цеху щодо мінімізації 
викидів в атмосферу; виконуються заходи з удосконалення гідрознепилення 
первинного дроблення та вузлів пересилки; ведеться контроль за викидами пилу в 
атмосферу та якістю скидних вод. У 2012 році на підприємстві впроваджено систему 
екологічного управління ISO 14000. 

 

В галузі виробництва харчових продуктів: 
У 2012 році введено в експлуатацію підприємство ТзОВ „Країна смаку” з 

виробництва заморожених напівфабрикатів, що знаходиться в с. Бугрин Гощанського 
району та сучасні очисні споруди потужністю 500 м3/добу, де використовуються всі 
методи очистки: механічна, біологічна, бактеріальна, загальною вартістю 11,1 млн. 
грн. Підприємство випускає екологічно чисту продукцію. 

На ТзОВ „Радивилівмолоко” заключені угоди та протокол намірів на поставку 
та переоснащення аміачно-холодильних установок на фреоні, що дозволить 
зменшити кількість відходів рідинного походження та викиди в атмосферу. 
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11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
 
11.1 Тенденції розвитку сільського господарства 

 
За природно-кліматичними умовами область відноситься до зони Лісостепу і 

Полісся, відповідно до яких склалися  напрями спеціалізації сільського господарства. 
Зона Лісостепу: зерново-буряківничий з розвинутим тваринництвом. Зона Полісся – 
зерново-картоплярський з розвинутим тваринництвом. 

В області сільськогосподарські угіддя становлять 930 тис. га, в тому числі рілля 
– 656,8 тис. га, сіножаті і пасовища – 258,5 тис. га, багаторічні насадження – 11,8 тис. 
га та перелоги – 3,7 тис. га. У структурі сільськогосподарських угідь рілля займає 
76 %, сінокоси і пасовища – 22 %, багаторічні насадження – 2 %. 

У 2012 році посівна площа сільськогосподарських культур за всіма категоріями 
господарств становить 528,2 тис.га, що на  5,2 тис. га  або 1 % більше в порівнянні з 
2011 роком. 

Всіма категоріями господарств у 2012 році вироблено валової продукції 
сільського господарства на суму 6224,6 млн. грн., що 231,5 млн. грн. або на 3,9 % 
більше ніж у 2011 році, в тому числі на сільськогосподарських підприємствах ріст 
становить 10,4 %.  

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу 
становить 5397 грн., що на 3,9 % більше ніж у 2011 році. (В середньому в Україні на 
одну особу вироблено валової продукції на суму 4882 грн.). За обсягами виробництва 
валової продукції на 1 особу область зайняла 14 місце в Україні. 

Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства склала 2,8 % (питома вага сільськогосподарських угідь 
області в загальноукраїнському показнику становить 2,3 %). 

За всіма категоріями господарств у 2012 році забезпечено зростання 
виробництва сої на 57 %, зерна на 16 %, яєць на 10 %, ріпаку на 9 %, овочів на 6 %, 
молока на 5,4 % та м’яса 1,2 %. 

Обсяги виробництва за всіма категоріями господарств у 2012 році становлять : 
 - зерна – 918,4 тис. тонн; 
 - цукрового буряка – 907,7 тис. тонн; 
 - картоплі – 1335 тис. тонн; 
 - овочі – 250,5 тис. тонн; 
 - молока – 442,7 тис. тонн; 
 - м’яса – 82,1 тис. тонн 

Урожайність сільськогосподарських культур у 2012 році: 
 - зерно 36,3 ц/га; 
 - цукровий буряк 413,7 ц/га; 
 - картоплі 193,5 ц/га; 
 - овочі 205,4 ц/га. 

В області для потреб регіону було заготовлено 44 тис. тонн зерна, що становить 
100 % до тримісячної потреби. Заготівлю зерна здійснюють три борошномельні 
підприємства області за власні обігові кошти і залучені кредитні ресурси та 
сільгосппідприємства, які мають власні млини, міні-пекарні і є виробниками зерна. 

Сільгосппідприємствами області укладено 4 форвардні контракти на реалізацію 
зерна урожаю 2013 року до державного інтервенційного фонду. Загальний обсяг за-
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контрактованого зерна становить 33,7 тис. т на суму 60 млн. грн., отримано 27 млн. 
грн. авансових платежів. 

В 2012 році введено в експлуатацію сучасний комп’ютеризований елеваторний 
комплекс ТОВ „Радивилівський елеватор”, потужністю 50 тис. тонн зернових куль-
тур, загальною площею 49 тис.м2, обсяг вкладених інвестицій склав 76 млн. грн. 

В рамках програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2009-2015 ро-
ки розпочато реалізацію інвестиційного проекту щодо створення оптового ринку для 
зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування, завершення будівництва планується у квітні 2014 року. Загальна вартість 
всіх етапів проекту становить близько 17,0 млн. доларів США. 

З метою сприяння фермерам у реалізації продукції за сприяння облдерж-
адміністрації створено ТОВ „Волинський екологічний продукт”, засновниками якого 
є фермерські господарства області. 

 
11.2. Вплив на довкілля 
 
11.2.1 Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під 
багаторічні насадження 

 
Важливе значення для сільськогосподарського виробництва має застосування 

мінеральних та органічних добрив. Воно сприяє відтворенню родючості ґрунту, 
підвищенню врожайності та покращенню якості рослинницької продукції. 
Збільшення внесення добрив забезпечить необхідний ефект лише на фоні підвищення 
культури землеробства, покращення всієї системи технічних, організаційних та 
економічних факторів. Без широкого застосування мінеральних та органічних добрив 
і інших хімічних засобів неможливий подальший ріст сільськогосподарського 
виробництва і, перш за все, підвищення врожайності. 

Обсяги внесення мінеральних добрив під урожай останніми роками зростають. 
Так, усього під урожай 2012 року внесено 30 тис. тонн діючої речовини мінеральних 
добрив, з них: азотних – 17,6; фосфорних – 4,5; калійних – 7,9 тис. тонн. Хоча, в 2012 
році було внесено дещо більше фосфорних (на 0,4 тис. т) та калійних (на 1,0 тис. т) 
добрив, співвідношення внесених поживних речовин N:P:K при цьому становило 
1,0:0,26:0,45 при рекомендованому 1:0,8:1. На 1 га посіву сільськогосподарських 
культур внесено поживних речовин 127,1 кг, з них: азотних – 74,5 кг, фосфорних – 
19,2 кг, калійних – 33,4 кг. Удобрена мінеральними добривами площа складала 
186,6 тис. га, що становить 79 % від посівної площі.  

Залишаються низькими обсяги внесення органічних добрив, при чому цей 
показник продовжує щороку знижуватись. Під урожай 2012 року сільськогоспо-
дарськими підприємствами в області внесено 139,5 тис. тонн гною, що становить 
лише 0,6 т/га посівної площі, удобрена площа органічними добривами при цьому теж 
зменшується і складає 8,4 тис. га, що становить всього 3,6 % від посівної площі. 

Сільськогосподарськими підприємствами області було вирощено і приорано 
62,8 тис. тонн зеленого добрива на площі 6,1 тис. га, внесено 225,9 тис. т соломи, що 
на 5 тис. тонн більше ніж в 2011 р. Приорано соломи з внесенням азотних добрив на 
площі 13,8 тис. га, що більше на 7,4 тис. т в порівнянні з 2011 роком. 

Застосування органічних та мінеральних добрив в умовах області є основним 
фактором для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Проте, 
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протягом останніх років господарства області вносять незначні кількості добрив і, як 
наслідок, врожаї одержують невисокі. 

Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунт сільськогосподарськими 
підприємствами області наведено в табл. 11.1. 

 
Таблиця 11.1. Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунт сільсько-
господарськими підприємствами області 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
Загальна посівна площа, тис. га 255,5 252,1 242,8 241,8 236,3 
Мінеральні добрива:      
Всього внесено в поживних речовинах, тис. ц 297,1 224,5 21,6 299,9 300,4 
У тому числі: азотних, тис. ц - - 14,0 190,2 176,1 
фосфорних, тис. ц - - 2,2 40,6 45,4 
калійних, тис. ц - - 5,4 69,1 78,9 
азотно-фосфорно-калійних, тис. ц - - - - - 
Удобрена площа під урожай, тис. га 181,8 159,3 150,7 190,1 186,6 
% удобреної площі 71,2 63,2 62,1 78,6 79,0 
Внесено на 1 га, кг 116 89 116,2 124,1 127,1 
У тому числі: азотних, кг - - 57,9 78,7 74,5 
фосфорних, кг - - 8,9 16,8 19,2 
калійних, кг - - 22,2 28,6 33,4 
азотно-фосфорно-калійних, кг - - - - - 
Органічні добрива:      
Всього внесено в поживних речовинах, тис. т 344,3 285,4 220,8 182,2 139,5 
Удобрена площа, тис. га 10,0 10,2 13,7 10,6 8,4 
% удобреної площі 3,9 4,1 5,6 4,4 3,6 
Внесено на 1 га, т 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 

 
Серед заходів направлених на підвищення родючості ґрунтів і отримання 

сталих врожаїв в господарствах області особливе місце належить вапнуванню кислих 
ґрунтів. У 2012 році всього провапновано 9118 га і при цьому внесено 26509 тонн 
вапнякових матеріалів. Господарства проводили вапнування кислих ґрунтів за власні 
кошти. Загальна вартість проведених робіт складає 8515 тис. грн., а вартість вапну-
вання 1 га в середньому становила 934 грн. Використовувались місцеві вапнякові 
матеріали – в основному дефекат цукрових заводів та крейда мелена. Динаміку 
проведення вапнування кислих ґрунтів в області наведено в табл. 11.2.  

 
Таблиця 11.2. Динаміка проведення вапнування кислих ґрунтів, га 

Район 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011 2012 
Березнівський 6463 3721 110 145    
Володимирецький 8055 4275 816 79 31   
Гощанський 4084 1800 88 104 130 357  
Демидівський  327 142   545 769,5 
Дубенський 5020 2500 590 99 59 15  
Дубровицький 8852 3416 283 247 15   
Зарічненський 5550 1977 103 136 14   
Здолбунівський 2941 1354 242 26    
Корецький 4885 2536 198 29    
Костопільський 4735 2725 377 187 10   
Млинівський 7556 3320 329  572 7841 6612,7 
Острозький 2175 1111 45 20 24  230 
Радивилівський 874 454  19  1624 1505,7 
Рівненський 4009 1625 51 246 14 5  
Рокитнівський 6267 2630 138 149 59   
Сарненський 7989 3679 504 245 27   
Всього 79455 37450 4016 1731 955 10383 9118 
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11.2.2. Використання пестицидів  
 
У 2012 році сільськогосподарськими підприємствами області під урожай 

використано 967,721 т пестицидів із них: інсектицидів та акарицидів – 60,15 т, 
фунгіцидів – 260,2 т, протруйників – 40,0 т, гербіцидів – 519,73 т, десикантів –  28,5 т, 
родентицидів – 8,2 т, фумигантів – 1,05 т, біопрепаратів використано – 35,841 т. 

Забруднення рослинницької продукції пестицидами протягом 2012 року не 
виявлено. Для зменшення забруднення довкілля в області застосовано крайових та 
вибіркових хімічних обробіток на площі 13,975 тис. га, оброблено біометодом 
87,437 тис. га, проведено токсикацію сходів на 47,982 тис. га, застосовано мало-
об’ємне обприскування на площі 8,27 тис. га, інкрустовано 29,0435 тис. т насіння, 
застосовано стрічкове внесення пестицидів на площі 0,723 тис. га, використано 
фізичні та механічні методи боротьби на площі 38,517 тис. га, та 18,144 тис. га 
безпестицидного вирощування сільськогосподарських культур. Застосування засобів 
захисту рослин в області у 2008-2012 рр. наведено в табл. 11.3. 

 
Таблиця 11.3. Застосування засобів захисту рослин 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Витрати засобів захисту рослин, тис. т 0,544 0,594 0,775 0,940 0,968 
Площа, на якій застосовувалися засоби 
захисту рослин, тис. га 669,99 674,58 839,79 999,15 1063,6 

Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг 1,1 0,88 0,92 0,94 0,91 

 
11.2.3. Екологічні аспекти осушення земель 

 
До гідромеліорації належать осушувальні і зрошувальні меліорації. В деяких 

випадках ці меліорації доповнюють одна одну. Гідромеліорація суттєво змінює 
елементи водного балансу, особливо випаровування та річковий стік. 

В області знаходиться 390,4 тис. га осушених земель. Із загальної площі 
осушених земель: 

- осушено гончарним дренажем – 275,0 тис. га; 
- передбачено двохстороннє регулювання водно-повітряного режиму осушених 

земель – 224,3 тис. га; 
- площа польдерних осушувальних систем складає 59,9 тис. га, з них з 

механічним водовідведенням - 52,0 тис. га. 
Водогосподарські організації обслуговують 88 польдерні насосні станції  

загальною продуктивністю 136,7 м3/с. 
Застосування широкомасштабних осушувальних меліорації на Поліссі привело 

до негативних змін в довкіллі. Оцінка впливу осушення на водний баланс та режим 
річок має сторічну історію (від початку великомасштабного осушення на Поліссі) і 
донині зберігає своє актуальне значення. За останні роки у зоні Полісся зникли річки, 
що живилися ґрунтовими водами, тоді як річки, що живляться підземними водами, 
збільшили свою водність. Спрямлення русла малих річок супроводжується частими 
катастрофічними повенями, які призводять до змиву й розмиву ґрунтів, підтоплення 
й заболочення ряду меліоративних систем, руйнування берегів. Зниження рівня 
ґрунтових вод та зміна у зв’язку з цим відміток місцевих базисів посилили ерозію 
земель (змивання ґрунтів, вітрова ерозія тощо). 

На рівнинних торфосховищах через зниження вологи виділяється велика 
кількість тепла, спричиняючи самозапалювання. На Поліських територіях області 
недобір урожаю на прилеглих до осушувальних систем суходолах становить не менш 
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як 25 %, а вплив осушувальних систем сягає на 2 - 2,5 км, тобто перевищує площу 
осушеної території. Тому, отримана на осушеній площі продукція практично 
дорівнює недоборові на прилеглих землях.  

Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією постійно проводяться 
дослідження вмісту забруднюючих речовин в пробах поверхневих та ґрунтових вод 
на 9 еталонних осушувальних системах області: „Головниця”, „Бухта”, „Іква”, 
„Прип’ять”, „Стубелка”, „Деражно-Постійне”, „Стубла”, „Воробіно”, „Язвинка”. 
Випадки перевищення ГДК азоту амонійного, заліза, кальцію та магнію зафіксовані в 
поверхневих водах на осушувальній системі „Воробіно”. Результати досліджень у 
2012 р. наведені в табл. 11.4. 

 
Таблиця 11.4. Максимальні значення вмісту забруднюючих речовин в пробах 
поверхневих і ґрунтових вод меліорованих і прилеглих до них земель 

Показники забруднення, мг/дм3 
NO2 NO3 SO4 Cl Fe NH4 Сa Mg pH № 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 „Головниця” 0,25 0,29 7,74 8,31 326,73 441,74 114,85 74,72 0,30 0,32 10,63 3,39 240,48 180,36 20,67 14,59 8,2 8,1 
2 „Бухта” 0,13 0,05 3,03 1,25 288,27 88,47 74,72 52,57 0,21 0,11 5,59 0,69 148,29 114,23 24,32 39,73 9,9 8,8 
3 „Іква” 0,94 0,34 13,87 9,00 86,62 84,56 33,221 23,52 3,41 2,10 18,85 1,60 208,42 96,19 20,67 27,97 8,1 8,05 
4 „Прип’ять” 0,48 0,05 13,35 53,25 91,56 73,04 56,73 20,75 0,71 0,71 3,51 3,51 192,38 86,17 13,38 8,51 8,2 8,1 
5 „Стубелка” 0,29 0,27 9,37 9,00 247,30 78,60 53,96 24,91 0,42 0,38 13,55 2,02 172,34 114,23 17,02 27,97 8,5 8,0 
6 „Д-Постійне” 0,16 0,40 5,77 10,00 84,97 88,47 22,14 27,67 0,89 0,40 42,51 1,71 72,14 66,13 17,02 12,16 8,2 7,8 
7 „Стубла” 0,30 0,25 451,5 488,1 86,80 84,90 48,40 29,06 0,75 0,68 4,42 5,98 152,30 144,20 13,37 15,81 8,1 7,35 
8 „Воробіно” 0,31 0,27 8,15 9,45 90,74 87,44 55,35 55,35 0,38 0,37 1,53 1,30 104,21 108,22 14,59 9,73 8,3 7,7 
9 „Язвинка” 0,29 0,18 11,73 4,50 454,09 77,16 48,43 20,76 1,09 0,77 6,04 5,53 224,45 204,41 51,07 31,62 8,5 7,65 

 
11.2.4. Тенденції в тваринництві 
 

Продуктивність тваринництва у сільськогосподарських підприємствах області 
в 2012 році становить: 
 - надій молока на корову 3879 кг; 
 - середньодобовий приріс ВРХ 453 грам; 
 - середньодобовий приріс свиней 336 грам. 

За усіма категоріями господарств у 2012 р. в порівнянні з 2011 р. збільшився 
обсяг виробництва: 

- м’яса – на 1,2 %; 
- молока – на 5,4 %; 
- яєць – на 9,8 %; 
- нарощено поголів’я ВРХ – на 4,3 %, в тому числі корів на 0,6 %; 
- поголів’я свиней – на 1,9 %; 
- птиці – на 4,4 %. 
На Рівненщині поступово здійснюється модернізація та технічне переосна-

щення галузі тваринництва, зокрема здійснюється модернізація молочної галузі. На 
даний час в області функціонує 5 доїльних залів та 18 молокопроводів. 

З метою модернізації технологічних процесів годівлі та утримання тварин 
проводиться будівництво та реконструкція двох корівників, трьох приміщень для 
молодняку великої рогатої худоби та двох пташників (на 120 тис. голів птиці). 

Для нарощування поголів’я корів у поточному році закуплено 369 голів 
племінних нетелів та телиць, з яких 230 голів імпортовано з Німеччини. Племінними 
заводами та репродукторами реалізовано 237 голів племінного молодняку. 
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11.3. Органічне сільське господарство 
 

У системі заходів з питань підвищення родючості ґрунтів важливе місце 
відводиться застосуванню елементів біологізації землеробства, зокрема використан-
ню місцевих ресурсів - внесенню органічних добрив (гною) та соломи, вирощуванню 
та приорюванню сидеральних культур, а також використанню торфу на добриво.  

Як показує аналіз застосування добрив під урожай 2012 року сільськогоспо-
дарськими підприємствами в області внесено 139,5 тис. т гною, що становить лише 
0,6 т/га посівної площі, удобрена площа органічними добривами при цьому складає 
8,4 тис. га, що становить всього 3,6 % від посівної площі. Дещо вищий показник 
внесення органічних добрив в господарствах Лісостепової зони зокрема в Млинівсь-
кому та Радивилівському, де внесено відповідно 28,1 тис. т та 25,7 тис. т і удобрю-
ється 9,4 % посівної площі та в Дубровицькому районі зони Полісся, де внесено 
15 тис. тонн, а удобрена площа становила 6,7 %. В інших районах області цей 
показник залишається досить низьким, а в Рокитнівському, Корецькому та Заріч-
ненському районах під урожай 2012 р. органічних добрив практично не вносили.  

Тому, в таких умовах, коли рівень застосування органічних та мінеральних 
добрив не відповідає науково обґрунтованій потребі, більше того склався від’ємний 
баланс гумусу і поживних речовин в ґрунті, особливого значення набуває раціональ-
не використання сидеральних культур як зеленого добрива. Більш ефективними 
сидератами в умовах області є гірчиця біла, суріпка, редька олійна, озимий та ярий 
ріпак. 

В 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами області було вирощено і 
приорано 62,8 тис. т зеленого добрива на площі 6,1 тис. га, що на 3,8 тис. га менше, 
ніж в 2011 р. Краще проводиться сидерація полів в Острозькому та Гощанському 
районах, де відповідно приорано 28,6 та 18,2 тис. т сидератів. Однак, практично не 
займаються сидерацією полів в районах Поліської зони області. Всі роботи з 
сидерації полів в області виконані лише за власні кошти господарств.  

Значний позитивний вплив на гумусовий стан ґрунту одержують від засто-
сування соломи як органічного добрива, причому як рекомендує агрономічна наука 
разом із внесенням азотних добрив. У цілому в сільськогосподарських підприємствах 
області внесено 225,9 тис. т соломи, що на  5 тис. т більше ніж в 2011 р. Приорано 
соломи з внесенням азотних добрив на площі 13,8 тис. га, що більше на 7,4 тис. т, ніж 
в минулому 2011 році. Краще цей захід проводиться в господарствах  Рівненського, 
Демидівського, Здолбунівського та Гощанського районів, де використано солому на 
добриво з внесенням азоту на площі 2,3–5,6 тис. га. Разом з тим, не займаються 
внесенням соломи на добриво господарства Поліської зони області.   

Дефіцит органічних добрив примушує вишукувати інші джерела надходження 
в ґрунт свіжої органічної речовини. Серед природних ресурсів органічної сировини 
чільне місце належить торфу. Проте, в області за останні роки майже не викорис-
товують торф як добриво, крім Здолбунівського району, де в 2012 році використано 
лише 175 т торфу для приготування торфокомпостів. 

До заходів, які дають можливість збільшення надходження органічної речо-
вини та фіксованого азоту в ґрунт, належить розширення посівів багаторічних трав та 
зернобобових культур. У 2012 році площа посіву багаторічних трав, включаючи з 
осені попереднього року, складала 6,2 тис. га, тобто практично в обсягах на рівні 
2011 р. Посів зернобобових культур становив 2,8 тис. га, що на 0,3 тис. га менше 
минулого 2011 р.  
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12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
 
12.1. Структура виробництва та використання енергії  

 
Структура виробництва паливно-енергетичних ресурсів області представлена 

виробництвом електро - та теплоенергії. Паливно-енергетичні ресурси, такі як 
природній газ, вугілля, нафта, в області не видобуваються. 

Атомна енергетика області має загальнодержавне значення. Основним 
виробником електроенергії в області є відокремлений підрозділ „Рівненська АЕС” 
державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія 
„Енергоатом” (Рівненська область, м. Кузнецовськ). Рівненська АЕС спроектована як 
шести блочна станція із загальною встановленою потужністю 4880 МВт. Нині РАЕС 
експлуатує 4 енергетичні блоки, якими в 2012 р. вироблено 17,9 млрд. кВт год. 
електроенергії.  

На енергетичні цілі в області протягом 2012 р. було використано 2712,5 тис. т 
умовного палива, що на 246,5 тис. т менше в порівнянні з 2011 р., але на 1008 тис. т 
більше в порівнянні з 2000 роком. Динаміка використання паливно-енергетичних 
ресурсів наведена в табл. 12.1. 

 
Таблиця 12.1. Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів 

 2000 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 

Споживання паливно-енергетичних ресурсів на енергетичні 
цілі, тис. т умовного палива 1704,5 2455,5 2037,8 2295,1 2959,0 2712,5 

Темп зміни, % до обсягу 2000  р.  100 144,1 119,6 134,6 173,6 159,1 
Споживання електроенергії, млн. кВт/год. 694,6 1009,4 2341,5 2863,7 3109,1 2921,6 
Темп зміни, % до обсягу 2000 р. 100 145,3 337,1 412,3 447,6 420,6 
Споживання палива, тис. т умовного палива 645,4 869,1 868,7 764,4 1327,8 1218,8 
Темп зміни, % до обсягу 2000 р. 100 134,7 134,6 118,4 205,7 188,8 
Примітка:  * з 2005 р., включаючи витрати на комунально-побутові потреби  

 
Динаміка споживання паливно-енергетичних ресурсів наведена в табл. 12.2-

12.3. 
 

Таблиця 12.2. Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів 
переробки нафти 

 2000 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Всього в області, тис. т умовного 
палива   1212,2 1546,3 1040,9 1473,5 1507,7 1459,2 

у тому числі       
Вугілля кам’яне / у % 74,4 / 6,1 37,1 / 2,4 38,7 / 3,7 147,3 / 7,5 261,0 / 13,0 227,3 / 11,7 
Газ природний / у % 755,1 / 62,3 1247,6 / 80,7 770,6 / 74,0 953,1 / 74,4 897,6 / 68,5 829,6 / 65,4 
Бензин моторний / у % 30,1 / 2,5 37,5 / 2,4 30,1 / 2,9 20,0 / 2,0 19,3 / 1,9 22,4 / 2,3 
Газойлі (паливо дизельне) / у % 95,4 / 7,9 120,7 / 7,8 97,9 / 9,4 76,9 / 7,6 80,6 / 7,7 85,2 / 8,5 
Мазути топкові важкі / у % 15,7 / 1,3 1,0 / 0,1 0,6 / 0,1 0,3 / 0,0 0,1 / 0,0 0,1 / 0,0 

 
Таблиця 12.3. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в області 

Використано всього № 
з/п 

Вид палива 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1 Газ природний, тис. м3 1360004 1262500 1211494 
2 Електроенергія, тис. кВт/год. 1650781 1373368 1425258 
3 Теплоенергія, Гкал 1295581 898235 1082411 
4  Вугілля, тонн 6387 261100 227400 
 Разом, т умовного палива 2409289 2321641 2284356 
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12.2. Ефективність енергоспоживання та енергозбереження 
 
В області у 2012 р. використано 1459,24 тис. т умовного палива, що на 

48,476 тис. т менше 2011 року. Динаміка використання енергетичних матеріалів та 
продуктів переробки нафти наведена у табл. 12.4. 

 
Таблиця 12.4. Динаміка використання енергетичних матеріалів та продуктів 
переробки нафти 
 2000 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Всього, т умовного палива 1212190,0 1546259,1 1040944,2 1473528,6 1507716,0 1459239,7 

Первинні види палива 
Вугілля кам’яне 74409,0 49492,0 51749,4 147261,8 260984,4 227336,9 
Газ природний, тис. м³  755104,0 1084877,5 670085,6 953133,6 897588,5 829630,9 
Дрова для опалення, м³ щільних 35023,0 40885,3 40248,8 47100,3 50197,4 57089,5 
Інші види первинного палива, т 
умовного палива 10343,0 40678,5 32859,9 40179,4 36409,7 34379,9 

Продукти переробки палива 
Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного, 
вугілля бурого та торфу  – 1767,5 887,4 873,5 980,4 393,3 

Бензин авіаційний 8,4 – – – – – 
Бензин моторний 30089,2 25186,2 20198,6 20009,3 19284,3 22361,8 
Фракції легкі інші – 0,2 – 0,1 0,3 0,1 
Паливо реактивне типу гас  – 21,4 106,5 152,5 140,5 98,9 
Гас для технічних цілей – 13,6 11,4 13,3 11,4 20,4 
Гас освітлювальний  – 3,6 0,7 1,0 0,4 – 
Газойлі  (дизельне паливо) 95422,8 83242,8 67514,6 76925,4 80635,8 85161,8 
Мазути топкові важкі  15707,2 732,0 435,3 273,1 145,2 75,8 
Масла мастильні для процесів 
очищення – 92,8 8,2 2,4 0,5 0,4 

Масла мастильні 4169,3 4056,3 2712,6 3213,1 2780,5 2737,2 
Пропан і бутан скраплені 1350,0 2425,8 2024,3 2022,0 1997,8 1631,6 
Вазелін нафтовий, парафін, озокерит, 
інші мінеральні воски – – 3,2 0,5 0,3 0,6 

Бітум нафтовий і сланцевий – 14847,4 23428,1 31096,0 18441,1 55330,5 
Мастила відпрацьовані – 350,6 151,8 198,4 200,7 205,4 
Присадки до мастил та палива – 6,5 3,3 0,4 0,2 – 
Інші види нафтопродуктів, т умовного 
палива – 7,3 3,8 – – – 

Кам’яновугільний газ, одержаний шля-
хом перегонки в коксових печах, тис. м³ – – – – – – 

Інші продукти переробки палива, т 
умовного палива – – – – – – 

 
Найбільше в області серед усіх видів палива використано природного газу – 

829,6 млн. м3, але в порівнянні з минулим 2011 роком використання природного газу 
зменшилось на 67,9 млн. м3. Основними енергоспоживачем області є переробна 
промисловість. Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів 
переробки нафти за видами економічної діяльності у 2012 році наведено в табл. 12.5. 

 
Таблиця 12.5. Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів 
переробки нафти за видами економічної діяльності у 2012 році  

Витрати палива в натуральному вимірі 

Види діяльності 
Витрачено, т 
умовного 
палива 

вугілля 
кам’яне, т 

газ при-
родний, 
тис. м³ 

бензин 
моторний, 

т 

газойлі (па-
ливо ди-
зельне), т 

1 2 3 4 5 6 
Всього 1459239,7 227336,9 829630,9 22361,8 85161,8 
Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 69891,4 5430,2 15172,9 4937,6 24375,6 

Промисловість 1162115,9 205812,2 777022,8 4502,8 16917,3 
Добувна 49842,2 32,0 – 323,5 7393,3 
Переробна 932247,4 201280,1 633795,7 2520,9 8161,1 
у т. ч. металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 950,9 – 384,8 75,0 236,7 
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Продовження таблиці 12.5 
1 2 3 4 5 6 

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та 
ядерних матеріалів – – – – – 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 60895,2 5832,5 43239,0 887,7 2705,1 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води 180026,3 4500,1 143227,1 1658,4 1362,9 

Будівництво 99600,2 – 9943,3 1304,4 8285,8 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 11718,9 45,3 2361,3 1478,1 4004,2 

Діяльність транспорту та зв’язку 50397,9 666,3 3523,5 1425,0 28397,9 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 2806,4 8,0 1430,1 464,5 199,1 

Державне управління 31950,5 12230,7 9750,6 1436,3 363,4 
Освіта 6827,1 814,0 4165,9 355,1 182,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 15780,5 2261,0 4917,6 4714,8 142,6 
Інші види діяльності 8150,9 69,2 1342,9 1743,2 2293,9 

 
12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля  

 
Основним виробником електроенергії в області є ВП „Рівненська АЕС” 

ДП НАЕК „Енергоатом”, Яка виробляє електроенергію на потреби споживачів та 
народного господарства України. До складу підприємства входять такі цехи та 
виробничі дільниці, що мають джерела викидів забруднюючи речовин в атмосферне 
повітря: гідротехнічний цех, енергоремонтний підрозділ, турбінний цех, хімічний 
цех, цех вентиляції та кондиціонування, ремонтно-будівельний цех. Цехи та дільниці 
організовані для забезпечення нормальної і безперебійної роботи енергоблоків.  

В процесі виробничої діяльності ВП „Рівненська АЕС” здійснює викиди 
найбільш поширених забруднюючих речовин – оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, діоксид та інші сполуки сірки, сполуки азоту, 
метали та їх сполуки, неметанові леткі органічні сполуки, фтор та його сполуки, хлор 
та його сполуки, фреони, емульсол. Потенційний обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від ВП „Рівненська АЕС” складає 86,2 т в рік.  

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-
енергетичного комплексу у 2012 році наведено в табл. 12.6. 
 
Таблиця 12.6. Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-
енергетичного комплексу у 2012 році 

Темп зміни, % порівняно з 2011  р. 

 Кількість 
підприємств 

Обсяги викидів, 
т 

Обсяг викидів на 
одиницю 

реалізованої 
продукції, кг/грн. 

обсягів 
викидів 

викиди на одиницю 
продукції 

Усього стаціонарними джерелами       
-в тому числі за видами діяльності:      
 ВП „Рівненська АЕС” 1 39,3 - 123,3 - 

 
12.4. Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток 
альтернативної енергетики 

 
За рахунок використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та 

альтернативного палива у 2012 році в області заміщено 66,9 тис. т умовного палива. 
Обсяги використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива та 
економія від реалізації заходів програми державної підтримки розвитку 
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики 
за 2012 рік у порівнянні з рівнем їх загального споживання в області за цей же період 
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становить 3,5 %. 
Дані щодо використання місцевих видів палива, нетрадиційних, 

альтернативних та відновлювальних джерел енергії наведено у табл. 12.7. 
 

Таблиця 12.7. Використання місцевих видів палива, нетрадиційних, альтернативних 
та відновлювальних джерел енергії 

Використано всього № 
з/п Вид палива 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
1 Танковий газ природний *, тис. м3 54072 49640 49640 
2 Торф, тонн 60394 129500 275610 
3 Відходи деревини, тонн 72094 29122  
4 Малі ГЕС, тис. кВт/год. 5472 4980 5213 

Примітка: *танковий газ – побічний продукт виробництва аміаку, середньою калорійністю 2380 ккал/м3 

 
Інші місцеві види палива, нетрадиційні, альтернативні та відновлювальні 

джерела енергії, такі як шахтний метан, біогаз, буре вугілля, енергія вітру, 
геліоустановки, геотермальна енергія, в області не виробляються і не 
використовуються. 

Ефективне використання місцевих альтернативних видів палива - це шлях до 
енергонезалежності України та області, зокрема. Для зменшенню залежності області 
від імпортних енергоносіїв особлива увага приділяється максимальному 
використанню місцевих джерел енергії. 

Впроваджуються різноманітні проекти з енергозбереження, а саме переведення 
роботи обладнання з природного газу на вугілля, або в значних обсягах використання 
нетрадиційного палива − відходів деревини. 

Завдяки проведеній роботі з обліку енергоресурсів, впровадженню енергозбе-
рігаючих технологій, а також застосуванню альтернативних видів палива у 2012 році 
всіма споживачами області використано природного газу на 37 млн. м3 менше, ніж у 
2011 році. 

Протягом 2009-2012 років в бюджетній сфері та комунальній теплоенергетиці 
здійснено переведення котелень з природного газу на використання альтернативних 
видів палива із встановленням 50 котлоагрегатів загальною потужністю 10,6 МВт, в 
тому числі 30 котлів потужністю 3,5 МВт в котельнях бюджетних установ і 
організацій, 20 котлів потужністю 7,1 МВт у котельнях теплопостачальних 
підприємств. Загальна вартість виконаних робіт становить 5,2 млн. грн., а обсяг 
природного газу, який заміщено за рахунок використання альтернативних видів 
палива – 1,6 млн. м3.  

Всі новозбудовані бюджетні заклади обігрівають котли, що працюють на 
альтернативному паливі. В області триває переоснащення неефективних котелень, де 
старе обладнання замінюють автоматизованими твердопаливними установками 
місцевого виробництва. Розроблено та реалізуються ряд інвестиційних проектів щодо 
подальшого переведення котелень на тирсу, відходи деревини, торф та інші 
альтернативні види палива 

Першочергова увага приділяється використанню традиційного місцевого 
альтернативного енергоресурсу – торфу. Продукція державного підприємства 
„Рівнеторф” (торфобрикети та фрезерний паливний торф) забезпечує потреби 
комунально-побутового господарства Рівненщини у цьому виді твердого палива. 
Крім того, переорієнтація котелень на місцевий енергоресурс дозволяє заощаджувати 
та розвивати виробничий потенціал області. У 2012 році ДП „Рівнеторф” вироблено 
валової продукції в обсязі 20,3 млн. грн., обсяг реалізованої продукції – 21,3 млн. грн. 
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Зокрема, ДП „Рівнеторф” реалізовано 13,9 тис. т фрезерного торфу для сільсько-
го господарства; 1,4 тис. т фрезерного паливного торфу; 60,1 тис. т напівбикетів 
торф’яних на 24,2 млн. грн., з них в бюджетній сфері області – 6,7 тис. т, населенню – 
23,3 тис. т, іншим споживачам – 30,1 тис. т. 

За підтримки обласної влади на Рівненщині ведуть діяльність понад два десятки 
суб’єктів господарювання – переробників відходів деревини, торфу та біомаси, які 
забезпечують область пелетами, гранулами та щепою у обсязі понад 70 тис. т 
щороку. 

Вирощування біомаси, зокрема енергетичної верби, на сьогодні є перспективним 
напрямком для області. Енергетична верба – невибаглива до кліматичних умов та 
ґрунтів чагарникова рослина, яка росте в 14 разів швидше за звичайний ліс; 
виробництво теплоносія з неї вдвічі економніше, ніж з природного газу, а отже 
біомаса енергетичної верби частково зможе замінити дорогий газ. Крім того її 
використання здатне зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.  

З метою розширення сировинної бази для виробників альтернативного виду 
палива на Рівненщині розроблена та реалізується програма вирощування саджанців 
енергетичної верби (затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 08.07.2010 
№ 1649). На реалізацію даної програми з обласного бюджету спрямовано понад 
150 тис. грн. Це дало змогу науковцям Інституту сільського господарства Західного 
Полісся НААН України закласти розсадник енергетичної верби на площі 4 га.  

У 2012 році в області проведено посадку промислових плантацій енергетичної 
верби у 5 Поліських районах. Посадку проведено на площі 26 гектарів у Берез-
нівському (4 га), Володимирецькому (9 га), Дубровицькому (5 га), Костопільському 
(5 га) та Рокитнівському (3 га) районах, для чого закуплено та висаджено 517 тис. шт. 
саджанців енергетичної верби. 

Враховуючи незначний термін окупності даної програми (зокрема, витрати на 
розсадник та розмноження саджанців окупляться за три роки) вже в 2015 році 
Рівненщина матиме власне альтернативне паливо та продаватиме енергетичну вербу 
іншим регіонам України. 

Завдяки реалізації енергозберігаючих проектів у комунальному господарстві, 
бюджетній сфері, промисловості та максимальному використанню місцевих твердих 
видів палива в області у 2012 році місцевими альтернативними енергоресурсами 
заміщено 3,5 % загального обсягу споживання енергоносіїв. Це один з найкращих 
показників серед регіонів країни (в Україні даний показник становить близько 2 %). 
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13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
 
13.1. Транспортна мережа області 
 
13.1.1. Структура та обсяги транспортних перевезень 

 
Протягом 2012 р. транспортними системами області перевезено 23,5 млн. т 

вантажів та 127,9 млн. пасажирів. Обсяги транспортних перевезень наведені у табл. 
13.1. 

 
Таблиця 13.1. Обсяги транспортних перевезень 

Перевезено вантажів Вантажообіг Перевезено пасажирів Пасажирообіг 
Вид транспорту Рік млн. т у % до 

2000 р. млн. т км у % до 
2000 р. млн. Пас. у % до 

2000 р. 
млн. пас. 

км 
у % до 
2000 р. 

2000 3,5 100 – – 8,2 100 – – 
2008 8,8 252,4 – – 7,8 95,5 – – 
2009 6,0 171,4 – – 6,8 82,9 – – 
2010 9,0 257,1 – – 6,7 81,7 – – 
2011 10,0 285,7 – – 6,6 80,5 – – 

Залізничний 

2012 9,8 280 – – 6,3 76,8 – – 
2000 15,5 100 434,1 100 78,9 100 922,3 100 
2008 21,3 137,4 1448,6 333,7 93,9 119,0 1550,2 168,1 
2009 17,2 110,9 1249,2 287,8 91,6 116,1 1215,0 131,7 
2010 13,7 88,4 1518,4 349,8 94,0 119,1 1174,9 127,4 
2011 14,7 94,8 1355,3 312,2 97,9 124,1 1096,1 118,8 

Автомобільний* 

2012 13,7 88,4 1335,3 307,6 96,0 121,6 1206,0 130,8 
2000 – – – – – – – – 
2008 – – – – – – – – 
2009 – – – – – – – – 
2010 – – – – – – – – 
2011 – – – – – – – – 

Водний 

2012 – – – – – – – – 
2000 – – – – – – – – 
2008 – – – – – – – – 
2009 – – – – – – – – 
2010 – – – – – – – – 
2011 – – – – – – – – 

Авіаційний 

2012 – – – – – – – – 
2000 – – – – – – – – 
2008 – – – – – – – – 
2009 – – – – – – – – 
2010 – – – – – – – – 
2011 – – – – – – – – 

Трубопровідний 

2012 – – – – – – – – 
2000 – – – – 36,5 100 142,8 100 
2008 – – – – 30,4 83,2 124,6 87,3 
2009 – – – – 33,6 92,1 138,0 96,6 
2010 – – – – 29,8 81,6 122,0 85,4 
2011 – – – – 27,4 75,1 112,2 78,6 

Міський 
електротранспорт 

2012 – – – – 25,6 70,1 105,1 73,6 
2000 19,0 100 434,1 100 123,6 100 1065,1 100 
2008 30,1 158,6 1448,6 333,7 132,1 106,9 1674,8 157,2 
2009 23,2 122,1 1249,2 287,8 132,0 106,8 1353,0 127,0 
2010 22,7 119,5 1518,4 349,8 130,5 105,6 1296,9 121,8 
2011 24,7 130,0 1355,3 312,2 131,9 106,7 1208,3 113,4 

Всього 

2012 23,5 123,7 1335,3 307,6 127,9 103,5 1311,1 123,1 
Примітка: * з урахуванням комерційних перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями (вантажні – з 2005 р., пасажирські 
– з 2000 р.) 
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У 2012 р. пасажирообіг автомобільного транспорту з урахуванням 
пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, становив 
1311,1 млн. пас. км. Вантажообіг автомобільного транспорту з урахуванням 
комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, 
складав 1335,3 млн. т км.  
 
13.1.2. Склад парку транспортних засобів 

 
На даний час маршрутна мережа області нараховує 95 міських, 454 приміських 

та 66 міжміських автобусних маршрутів, перевезення на яких здійснюють 358 
фізичних та юридичних осіб. Загальна кількість транспортних засобів налічує 951 
одиницю. Регулярним автобусним сполучення охоплені всі міста та 98,3 % сіл. 

Середній вік автобусів, які здійснюють міські, приміські та міжміські 
(внутрішньо регіональні) перевезення становить 12 років, тролейбусів - 24,9 роки. 
 
13.2. Вплив транспорту на довкілля   
 

Як і в попередні роки, основними забруднювачами атмосферного повітря 
області залишилися пересувні засоби. Найбільші концентрації забруднюючих 
речовин від пересувних джерел спостерігалися у містах Рівне, Кузнецовськ, Дубно та 
районних центрах області, де відмічається найбільше скупчення автотранспорту. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 
джерел в 2012 році склали 45,5 тис. тонн, в тому числі від використання бензину – 
26,2 тис. тонн (57,6 % від загальних викидів). Динаміка викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення від окремих 
видів автотранспорту підприємств області та від використання окремих видів палива 
наведено в табл. 13.3 та 13.4. 

 
Таблиця 13.3. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
окремих видів автотранспорту підприємств області, тис. т 

Роки Вантажні 
автомобілі 

Пасажирські 
автобуси 

Пасажирські легкові 
автомобілі 

Спеціальні легкові 
автомобілі 

Спеціальні нелегкові 
автомобілі 

2006 9,1 1,5 2,9 0,8 1,7 
2007 8,0 1,1 2,8 0,7 1,5 
2008 7,5 0,9 2,8 0,6 1,4 
2009 6,7 0,8 2,5 0,6 1,1 
2010 6,8 0,7 2,5 0,6 1,2 
2011 7,1 0,7 2,6 0,6 1,1 
2012 7,1 0,7 2,6 0,5 1,1 

 
Таблиця 13.4. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
пересувними джерелами забруднення від використання окремих видів палива  

У тому числі від використання 

Роки Обсяги викидів *,  
тис. т бензину газойлів (дизельного 

палива) 
зрідженого та 
стисненого газу 

Частка викидів забруд-
нюючих речовин від вико-
ристання бензину у загаль-
них обсягів викидів, % 

2000 35,6 32,0 2,3 1,3 89,9 
2007 47,7 30,0 14,8 2,9 62,9 
2008 45,3 29,9 12,6 2,8 66,0 
2009 42,7 28,3 11,6 2,8 66,3 
2010 43,3 27,2 12,7 3,1 62,8 
2011 45,4 27,9 14,1 3,4 61,5 
2012 45,5 26,2 15,7 3,6 57,6 

Примітка: * у 2000 р., включені викиди від автотранспорту, у 2007-2012 рр. – від автотранспорту, залізничного, авіаційного 
транспорту та виробничої техніки 
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13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 
 
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

автотранспорту в 2012 році становить 45,5 тис. т, що перевищує загальні викиди від 
стаціонарних джерел на 30,6 тис. т. Це свідчить про більш негативний вплив 
автотранспорту на довкілля ніж від підприємств області. 

В останні роки спостерігається збільшення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від автотранспорту у зв’язку зі збільшенням його кількості. Існує 
велике навантаження на основні дороги м. Рівне та в цілому області, внаслідок чого 
має місце значне забруднення атмосферного повітря в центрі м. Рівне та в інших 
містах області.  

Мережа автостанцій області, що обслуговує КТ „РІВНЕ-ПАС”, включає 16 
автостанцій. На привокзальній площі міста Рівне працює пункт відправки автобусів 
„Залізничний” ДП „Рівнеавтотранссервіс”. Для зменшення автотранспортного 
навантаження на вулиці обласного центру та покращення екологічної ситуації 
введено в дію автостанцію „Чайка”. 

З метою зменшення викидів від пересувних джерел в області впроваджується 
переведення автотранспорту на електротранспорт. Згідно із Програмою розвитку 
міського електротранспорту м. Рівне на 2007-2015 роки, затвердженою рішенням 
Рівненської міської ради від 04.12.2007 № 1189 передбачається придбати 72 одиниці 
пасажирських тролейбусів на основі співфінансування з державного і місцевих 
бюджетів.  

Фактично за період 2007-2012 років придбано на основі співфінансування з 
державного і місцевих бюджетів всього 3 одиниці пасажирських тролейбусів 
загальною вартістю 2,65 млн. грн., через недостатнє фінансування здійснюється 
закупівля тролейбусів, які були у використанні. За власні кошти підприємства КП 
„Рівнеелектроавтотранс” у 2010-2012 роках було придбано 11 тролейбусів, що вже 
були у використанні. 
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14. ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ 
 
14.1. Тенденції та характеристика споживання. 

 
Існуючи в країні моделі виробництва і споживання потребують змін у бік 

зниження навантаження на навколишнє природне середовище, адже це є питанням 
виживання всієї нашої цивілізації. 

Сьогодні сучасне глобалізоване суспільство налаштовує людей до все більшого 
і більшого споживання за допомогою різноманітних маркетингових технологій, 
внаслідок чого зростає навантаження на довкілля, вичерпуються ресурси. 

Завдяки технологічного розвитку можна вивести населення з виробничої кризи, 
але лише змінивши відношення людей до процесу споживання – поставити 
задоволення суспільних потреб вище задоволення особистих потреб споживача  - 
можна забезпечити стабільність усієї геосистеми. 

Таким чином, спостерігається неприродна перевитрата ресурсів для 
функціонування економіки. З іншого боку простежується і зростання забруднення 
навколишнього середовища, оскільки старими технологічним системам властива 
низька екологічна ефективність виробництва. 

В області економічний розвиток теж пов’язаний з переробкою сировини і 
найбільш розвиваються напрямки, що супроводжуються незбалансованою експлуата-
цією природних ресурсів, а саме, переробна промисловість: електроенергетика, ви-
робництво будматеріалів та скловиробів, хімічна, нафтохімічна та харчова 
промисловості. 

Тому, концепція сталого споживання та виробництва, у першу чергу, спрямо-
вана на оптимізацію використання природних ресурсів і мінімізацію антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище. Адаптувати моделі споживання та 
виробництва до цілей сталого розвитку, зменшуючи таким чином негативний вплив 
людської діяльності – є метою сталого споживання та виробництва.  

Окреслені наступні ключові принципи сталого споживання та виробництва: 
- підвищити якість життя населення сьогодні без шкоди для потреб майбутніх 

поколінь; 
- розірвати зв’язок між економічним зростанням і деградацією навколишнього 

середовища; 
- звести до мінімуму вплив на довкілля всіх етапів життєвого циклу товару. 
Питання впровадження концепції сталого споживання та розвитку були включе-

ні до рішень Всесвітньої конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку 
(Ріо-де-Жанейро, 1992) та включалися в міжнародні документи з питань довкілля. 

Незважаючи на прийняті міжнародні зобов’язання, в Україні на цей час відсут-
ня окрема цілеспрямована державна політика чи стратегія з питань сталого спожи-
вання та виробництва. Тільки з затвердженням Основних засад (стратегії) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з 
охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр. питання впровад-
ження концепції сталого споживання та виробництва вперше отримало свій 
законодавчий базис. Наступні важливі кроки в цьому напрямку – це впровадження 
принципів та термінології сталого споживання та виробництва у галузевих стратегіях 
розвитку енергетики, промисловості, сільського господарства, транспорту, будівниц-
тва, підґрунтям для чого є обов’язковий розвиток економічних і фінансових 
інструментів. 
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14.2. Структурна перебудова та екологізація економіки 
 

За роки незалежності економіка як України в цілому, так і Рівненської області, 
зокрема, зазнала величезних змін, проте в структурному плані вона залишилася 
технологічно низькоукладною. Це завдає збитків екологічній системі у вигляді дедалі 
зростаючого обсягу вилучення природних ресурсів та забруднення навколишнього 
середовища. Економічне зростання в більшій мірі обумовлено відтворенням 
виробництва і галузі старих технологічних укладів, які, споживаючи значні обсяги 
ресурсів, відзначаються порівняно низькою економічною ефективністю їх 
використання. 

Для істотного зниження антропогенного і техногенного навантаження на 
навколишнє природне середовище необхідно докорінно змінити діючу практику 
господарювання, запровадити концепцію сталого розвитку. 

Стратегія сталого розвитку потребує врахування екологічної складової в 
економіці як індикатора національної конкурентоспроможності і гармонізації 
природокористування. 

Перші кроки до офіційного визнання всесвітньої стратегії збалансованого 
розвитку Україною вже зроблено: створено Національну раду із сталого розвитку 
України (постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 997), 
розробляються проекти Концепції та Стратегії сталого розвитку України. Але 
документів державного рівня стосовно практичної реалізації ідей та принципів 
сталого розвитку ще не має. 

Тому, економіка як України, так і нашої області, за останні роки не позбулася 
глибоких структурних деформацій і значно відстає від економік розвинутих країн. 
Більшість підприємств залишилася технологічно відсталими та  енергоємними. Це 
призводить до значних негативних екологічних наслідків, зокрема, завдає збитків 
екологічній системі у вигляді дедалі зростаючого обсягу вилучення природних 
ресурсів та забруднення навколишнього середовища. 

Впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних технологіч-
них процесів, запровадження нових принципів та ефективних заходів, спрямованих 
на інтеграцію екологічної складової в усі галузі економіки є основним показником 
структурної перебудови економіки та пріоритетним завданням на шляху до 
збалансованого розвитку області. 

З цією метою на підприємствах області щорічно розробляються та 
затверджуються плани заходів з охорони навколишнього середовища, а саме з охо-
рони атмосферного повітря, з охорони та раціональне використання водних ресурсів, 
з охорони земель та підземних вод, поводження з відходами та небезпечними 
речовинами, з охорони надр та раціональне надрокористування та інше. 

Не зважаючи на те, що на сьогодні одним із важливих складових екологічної 
політики України є формування економічних та економіко-правових основ 
раціонального природокористування і охорони навколишнього природного сере-
довища, створити дієву економічну зацікавленість підприємств у зниженні ризику 
забруднення навколишнього природного середовища та ощадливому використанні 
природних ресурсів не вдається. 

За оцінками експертів територія України за антропогенним та техногенним 
навантаженням на природне середовище у 4-5 разів перевищує аналогічний показник 
розвинених країн.  
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Тривалість життя  в Україні становить у середньому близько 66 років (у Швеції 
- 80, у Польщі - 74). Значною мірою це зумовлено забрудненням навколишнього 
природного середовища внаслідок провадження виробничої діяльності підприєм-
ствами гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості та  паливно-
енергетичного комплексу.  

Тому, наприкінці 2010 року (21.12.2010 за № 2818-VI) був прийнятий  
документ, який на наступні 10 років стане найголовнішим документом в сфері 
національної екологічної політики держави та буде визначати основні напрями 
розвитку України у цій галузі – Закон України „Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики до 2020 року”. 

В цьому законі визначені основні принципи національної екологічної політики, 
серед яких, зокрема: 

- посилення ролі екологічного управління в системі державного управління 
України з метою досягнення рівності впливу трьох складових розвитку держави 
(економічної, екологічної, соціальної), який орієнтований на пріоритети сталого 
розвитку; 

- відповідальність нинішнього покоління за збереження навколишнього 
середовища перед майбутніми поколіннями; 

- пріоритетність вимоги „забруднювач навколишнього середовища і користувач 
природних ресурсів платять повну ціну”. 

Цим законом визначено мету і принципи державної екологічної політики, 
стратегічні цілі та завдання, інструменти і етапи реалізації національної екологічної 
політики, то в разі її виконання буде: 

- створено ефективну систему інформування населення з питань охорони 
навколишнього середовища та зросте рівень екологічної свідомості громадян 
України; 

- покращиться стан навколишнього природного середовища до рівня 
безпечного для життєдіяльності населення з врахуванням європейських стандартів 
якості навколишнього середовища; 

- постійно зменшуватися і поступово ліквідовуватися залежність між 
економічним ростом та погіршенням стану навколишнього середовища.  

Світовий досвід показує, якщо виділяти на охорону природного довкілля менш 
ніж 3 % ВВП, то коштів вистачить лише на утримання персоналу та здійснення 
термінових заходів. Витрачаючи 5 %, можна стабілізувати екологічну ситуацію і 
поступово її поліпшувати. Для вирішення проблем, пов’язаних із нормалізацією 
ситуації в зонах екологічного лиха, потрібно 7-10 % ВВП. В Україні на всі 
природоохоронні заходи за останні роки виділяли лише 0,5 % ВВП. 

Тому, структурна перебудова та екологізація економіки буде напряму залежати 
від економічного розвитку та фінансових можливостей країни.  
 
14.3. Впровадження елементів „більш чистого виробництва” 

 
Необхідність розвитку, удосконалення і поширення застосування більш 

чистого виробництва в Україні зумовлено пріоритетами, визначеними у ряді 
міжнародних документів, які були прийняті відповідно до Стратегії більш чистого 
виробництва розробленої Програмою ООН з навколишнього природного середовища 
(UNEP) в 1989 році, яка з того часу входить як складова до екологічної програми 
ООН. 
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Положення щодо впровадження „більш чистого виробництва” – як важливий 
напрям діяльності - також відображено в ряді вітчизняних законодавчих та 
нормативно-правових актах: Законах України „Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики до 2020 року”, „Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки”, „Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в 
Україні”, а також „Концепції національної екологічної політики України на період до 
2020 року”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 
880-р тощо. 

Наразі спеціально створеною Міжвідомчою робочою групою розробляється 
„Національна Концепція впровадження та розвитку більш чистих виробництв і 
екологічних технологій на період до 2020 року”. В рамках цієї роботи 
опрацьовуються шляхи приєднання України до Міжнародної мережі національних 
центрів більш чистого виробництва і технологій UNIDO/UNEP та підготовка до 
підписання Міжнародної декларації більш чистого виробництва. 

На виконання вищезгаданих документів протягом 2012 року в області не при-
пинялася робота щодо розвитку промислового потенціалу та залучення інноваційних 
та інвестиційних коштів на оновлення виробництва, запровадження сучасних енерго-
ефективних та ресурсозберігаючих технологій, тобто впровадження елементів „більш 
чистого виробництва” адже ефективна система охорони природного середовища – 
запорука нормального функціонування виробництва.  

Екологічно чисте виробництво визначається як інтегрована стратегія 
запобігання забрудненню середовища щодо виробничих процесів, продукції і послуг, 
охоплюючи енергоспоживання та водоспоживання з метою скорочення викидів 
(скидів) шкідливих речовин, обмеження утворення відходів, мінімізація ризику 
здоров’ю людей і навколишньому середовищу. 

Рівненщина поступово крокує в цьому напрямку. Нові енергозберігаючі 
технології впроваджують на ПАТ „Рівнеазот”. В червні 2012 року було відкрито нову 
установку з утилізації пари в цеху неконцентрованої азотної кислоти, яка переробля-
тиме надлишкову водяну пару в електроенергію. Використання такої установки доз-
волить зменшити використання електроенергії з зовнішньої мережі на 10 МВт/год. 
Вартість проекту – понад 38 млн. грн. Але окупиться він уже за два роки, адже уста-
новка економитиме щороку 20-26 мільйонів гривень. Реалізовували проект спільно з 
Науково-технічним концерном „Інститут проблем машинобудування НАН України”. 

На ПАТ „Волинь-цемент” значна увага приділяється проблемам охорони 
навколишнього середовища. Для зменшення впливу на оточуюче середовище, всі 
технологічні агрегати, робота яких може призвести до забруднення середовища, 
оснащені апаратами (установками) очистки. Підприємство завершує впровадження 
проекту „Використання альтернативного палива в обертових печах №№ 4, 5, 6”. 
Альтернативне паливо (попередньо відсортоване та спеціально підготовлене 
побутове сміття) із сміттєсортувального заводу буде поступати на підприємство та 
спалюватися в печах. Виконання даного проекту дасть можливість знизити 
собівартість готової продукції, за рахунок заміни вугілля у визначених долях на 
альтернативне паливо. Продукти згорання є складовою частиною основних 
компонентів сировини. 

З метою забезпечення подачі чистого аспіраційного повітря в млин з 
подрібнення альтернативного палива, реалізовано проект з встановлення рукавних 
фільтрів на холодильнику та клінкерних транспортерах обертової печі № 6 в межах 
інвестиційного проекту „Реконструкція системи аспірації холодильника та 
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транспортерів клінкеру обертової печі № 6 ПАТ „Волинь-цемент”. З 2011 року 
підприємство повністю перейшло на використання вугілля при випалі клінкеру. 

На проведення заходів з охорони навколишнього середовища за останні три 
роки підприємством вкладено 22 млн. грн. У 2012 році ПАТ „Волинь-цемент” стало 
лауреатом Всеукраїнського конкурсу „Екологічна якість та безпека” в номінації 
„Системний підхід до управління та провадження більш чистих технологій 
виробництва”. 

На ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом” вживаються заходи з 
мінімізації забруднення довкілля, зокрема, реалізується „План природоохоронних 
заходів на 2010-2013 рік”, яким передбачено: 
- поновлення дозволів на зберігання і використання отруйних речовин, які 
використовуються у технологічному процесі атомної станції; 
- щорічне отримання лімітів та дозволів на утворення і розміщення нетради-
ційних відходів в навколишньому середовищі, дозволи на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 
- будуються нові об’єкти природоохоронного призначення, зокрема, установка з 
зневоднення, сушки і регенерації вапняного шламу споруди очистки додаткової 
води. 

Органом сертифікації TÜV Nord підтверджений сертифікат відповідності ВП 
„Рівненська АЕС” вимогам міжнародного стандарту ISO 14001-2004 „Системи 
менеджменту навколишнього середовища. Вимоги і настанови по застосуванню”. 

На ТзОВ „Радивилівмолоко” заключені угоди та протокол намірів на поставку 
та переоснащення аміачно-холодильних установок на фреоні, що дозволить 
зменшити кількість відходів рідинного походження та викиди в атмосферу. 

На ТОВ „ККНК „Технобуд” проводиться реконструкція аспіраційних систем 
дробарно-сортувального цеху щодо мінімізації викидів в атмосферу; виконуються 
заходи з удосконалення гідрознепилення первинного дроблення та вузлів пересилки; 
ведеться контроль за викидами пилу в атмосферу та якістю скидних вод. 

Стосовно технологічних процесів екологічно чисте виробництво означає 
економію сировини і енергії, виключення токсичної сировини, а також зменшення 
токсичності й кількості всіх викидів і відходів. 

В цьому контексті можна зазначити і розпочате в області у 2011 році 
будівництво сміттєпереробного заводу - унікального проекту, який має три складові: 
економічну, соціальну, екологічну. На території СНД аналогів подібному сміттє-
переробному заводу немає. Вартість проекту 16 млн. євро. Технологія переробки – це 
технологія поглибленого сортування шляхом магнітної сепарації та наступного 
змішування горючих елементів для створення сурогатного палива з теплотою згоран-
ня від 18 до 22 Кдж. Вартість теплової енергії від сміттєвих брикетів вдвічі дешевша, 
ніж при використанні вугілля. З відходів вироблятимуть альтернативне паливо (так 
званий „флафф”) для спалювання в обертових печах ПАТ „Волинь-цемент” з метою 
замінити 40 % енергоресурсу. Підприємство зможе щорічно економити орієнтовно 
мільйон євро. Завдяки цьому планують на 15 % знизити собівартість продукції. 

В цеху 30х150 м розміщена лінія переробки побутових відходів, встановлено 
конвеєри, магнітні сепаратори та дробилки. Перероблятиметься 120 тис. т сміття на 
рік. На заводі передбачено створення 53 робочих місць. Введення в експлуатацію 
заводу передбачається у ІІ кварталі 2013 року. 
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Стосовно товарів стратегія „більш чистого виробництва” приділяє особливу 
увагу зменшенню негативних наслідків протягом всього циклу товару – від 
добування сировини до кінцевої утилізації товару. 

Змістовною частиною „більш чистого виробництва” є організація 
технологічних процесів таким чином, щоб раціонально використовувати енергетичні 
ресурси, екологічно безпечну сировину, зменшувати споживання сировинних 
ресурсів, впроваджувати екологічно чисті технології. 

Основний принцип цього підходу запобігти забрудненню у джерелі його 
утворення, тобто максимально мінімізувати утворення всіх видів відходів. 

В Україні розпочато виконання ряду міжнародних програм та проектів 
технічної допомоги з питань впровадження „більш чистого виробництва”: 

- „Український центр чистих технологій”, створений у рамках проекту UNIDO 
в 2003 році в рамках Енергетичного центру ЄС та українсько-данського проекту 
„Чисті технології в машинобудівних галузях промисловості України”; 

- проект UNIDO „Впровадження Національної програми більш чистого 
виробництва в Україні”; 

- проект ПРООН/ГЕФ „Реалізація Стратегічної програми дій для басейну 
Дніпра з метою зменшення забруднення стійкими токсичними забруднюючими 
речовинами”; 

- програма „Чисте виробництво” NEFCO. 
Впровадження більш чистого виробництва постійно стикається з низкою 

проблем, які обумовлені реаліями економіки держави, а саме: 
- недостатня інтеграція екологічної складової до програм розвитку секторів 

економіки та процесу прийняття рішень з економічних питань; 
- відсутність дієвого економічного і фінансового механізму впровадження 

більш чистого виробництва; 
- недостатній інституційний, кадровий і науковий потенціал впровадження і 

розвитку більш чистого виробництва; 
- недостатня „екологізація” промислових підприємств; 
- відсутність системного підходу в сфері інформування, залучення громадських 

екологічних організацій та обміну інформацією з питань впровадження та розвитку 
„більш чистого виробництва”. 

Саме на розв’язання вищенаведених проблем та забезпечення практичного 
впровадження стратегії „більш чистого виробництва” направлено послідовне 
виконання заходів передбачених Основними засадами (стратегією) державної 
екологічної політики до 2020 року (Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI). 

 
14.3. Ефективність використання природних ресурсів 

 
На сьогодні Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання 

енергії, води, корисних копалин та інших ресурсів на одиницю ВВП. Обсяги 
промислових відходів на душу населення в державі перевищують аналогічні 
показники багатьох країн. Так ресурсоємність вихідного національного  продукту 
втричі перевищує світовий рівень, а на одиницю ВВП витрачають майже тонну 
природних ресурсів, тоді як у США – 3 кг. Загальне енергоспоживання на одиницю 
ВВП в Україні є в 1,8 рази більшим ніж в Росії, у 3,5 рази - ніж у Польщі, у 8,3 рази 
вищім ніж у розвинутих країнах Європи. 
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Наведені дані є яскравим показником незбалансованої експлуатації природних 
ресурсів, яка супроводжує економічний розвиток України.  

Тому, одним з найважливіших чинників забезпечення переходу суспільства до 
моделі сталого розвитку є підвищення економіко-екологічної ефективності 
господарської діяльності. Йдеться про необхідність зменшення обсягів природних 
ресурсів, які витрачаються на виготовлення кожної одиниці продукції, зниження 
кількості забруднених речовин, відходів, утворення яких пов’язане з виробництвом 
одиниці продукції кожного із секторів  господарства та економіки загалом. 

Сучасний механізм стягнень за забруднення і збитки навколишньому 
середовищу не враховує всіх аспектів економічних і соціальних втрат суспільства в 
наслідок господарської діяльності, розмір цієї оплати не забезпечує в повному обсязі 
покриття природоохоронних потреб. 

Відсутня належна ринкова оцінка природних ресурсів, і підвищена 
прибутковість природоексплуатуючих видів діяльності є результатом надмірної 
експлуатації природних ресурсів, за яку суспільство не отримує еквівалентного 
відшкодування (економіка України потребує в 4-5 разів більше матеріальних, 
капітальних, енергетичних, мінеральних та інших ресурсів порівняно з економікою 
країн зі збалансованою структурою промисловості). 

Україна є ресурсозалежною державою від вуглеводневих ресурсів і щоразу 
більше стикається з проблемами ефективного енергозабезпечення. 

Наочним є збільшення обсягів енергоспоживання Рівненською областю 
протягом останніх трьох років, а саме з 2009 року, який означився явищем кризи, та 
протягом 2010-2011 - років виходу з економічного спаду. На наведених нижче 
діаграмах чітко видно пряму залежність економічної ситуації (значення приросту 
промислової діяльності області) від споживання енергоресурсів в області (позитивне 
значення приросту промислової діяльності області було обумовлено більшою мірою 
за рахунок збільшення енергоспоживання) (рис.14.1, 14.2). 
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Рис. 14.1. Загальний обсяг 

енергоспоживання 
в області у 2009-2012 рр. 

 

Рис. 14.2. Приріст промислової 
діяльності у відсотках до 

попереднього року в області  
у 2009-2012 рр. 

 
З вищенаведеного витікає один з найважливіших висновків, що енергоза-

лежність – це фактор, який Україна має мінімізувати насамперед. Причому основною 
проблемою є не дефіцит енергоресурсів, а висока енергоємність виробництва. Тому, 
досягнення європейських стандартів – це перш за все проведення серйозних реформ 
у сфері енергозбереження. 
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З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ре-
сурсів суб’єктами господарювання і населенням та оптимізації структури енергетич-
ного балансу області, відповідно до Закону України „Про енергозбереження” в 
області 22.04.2011 було затверджено Обласну програму енергоефективності на 2011-
2015 роки, яка є логічним продовженням завершеної Обласної комплексної програми 
енергозбереження на період 2003-2010 років. 

Саме внаслідок цього в основному в області спостерігається стійка тенденція 
щодо зменшення енергоємності виробництва продукції (робіт, послуг) за рахунок 
поступового технічного переоснащення, оновлення основних фондів суб’єктів госпо-
дарювання, впровадження енергоефективних технологій у бюджетній сфері та 
житлово-комунальному господарстві, реалізації заходів з енергозбереження на основі 
проведених енергетичних обстежень та комплексному підході щодо реалізації 
першочергових заходів з енергозбереження з мінімальними термінами окупності, а 
відповідно і економії бюджетних коштів, що призводить до поступового зменшення 
питомих витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції (табл. 14.1). 
 
Таблиця 14.1. Питомі витрати енергоресурсів на виробництво  окремих  видів 
продукції (робіт) за 2012 рік. 

Паливо в умовному обчисленні, кг № 
з/п 

Назва продукції 
(роботи) Фактичні витрати на 

одиницю продукції (робіт) 
Порівняно з 2011 

роком (+,-) 
1 Клінкери цементні , т 199,8 -1,9 
2 Цегла керамічна, не вогнетривка будівельна, тис. шт. ум. цегли 199,8 18,0 
3 Вапно, т 225,6 -15,0 
4 Банки для консервування, т 257,7 -34,1 
5 Вироби хлібобулочні, т 97,9 -2,5 

 
В області поступово впроваджується використання місцевих видів палива, 

нетрадиційних, альтернативних та відновлювальних джерел енергії, а саме: 
танкового газу (побічний продукт виробництва аміаку), торфу, відходів деревини, 
електроенергії від малих ГЕС. 

Продовжують замінювати газ місцевим альтернативним паливом. За цим 
показником Рівненщина – у лідерах серед регіонів України. Так, економія паливно-
енергетичних ресурсів становить 3,5 % рівня їх споживання. Натомість в середньому 
в державі це 2,7 %. Загалом в області як паливо використовують, зокрема, відходи 
сільськогосподарської біомаси та деревини. Власне, на місцевому альтернативному 
паливі працюють котли, які встановили в усіх новозбудованих школах. Також, на 
Рівненщині реалізують інвестиційні проекти заміщення газу відновлювальними 
джерелами енергії в промисловості. Загалом у краї за рахунок енергозбереження з 
початку року вдалося зекономити більше 51 тонни умовного палива. 

Економії енергоресурсів також сприяє поступовий перехід до застосування 
енергоефективних освітлювальних приладів у виробничій та бюджетній сфері. 
 
14.5. Оцінка „життєвого циклу виробництва” 
 

Основним з ключових принципів сталого споживання та виробництва – є 
застосування підходу, що охоплює весь період - від розроблення товарів та послуг до 
процесів їх виробництва та утилізації з метою зведення до мінімуму впливу на 
довкілля всіх етапів життєвого циклу. 

Найбільш характерними ознаками впровадження принципів сталого 
споживання та виробництва у життєвий цикл товарів та послуг є: 
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- інноваційний підхід до розв’язання екологічних проблем протягом життєвого 
циклу продукції, а також усіх параметрів, що входять до системи виробництва; 

- покращення екологічних параметрів, які інтегруються в базових показниках 
продукції, технології та послуг; 

- оптимізація виробництва з метою зменшення обсягів споживання сировини, 
матеріалів та енергоносіїв, рециркуляції та повнішого використання матеріалів; 

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробки та використання; 
- використання відходів одного виробництва як сировини для іншого 

виробництва. 
Одним з методів оцінювання екологічних аспектів продукції й потенційних 

впливів на навколишнє середовище є оцінка життєвого циклу продукції. 
Оцінка розглядає впливи на навколишнє середовище впродовж усього життє-

вого циклу продукції – одержання сировини, матеріалів, виробництво, експлуатація й 
утилізація в межах системи. Розглядаються і негативні впливи на населення, а також 
на стан екологічних систем. Зокрема, окремо може розглядатися тільки життєвий 
цикл виробництва – це частина життєвого циклу продукції від впровадження її у 
виробництво до зняття з виробництва внаслідок морального старіння. 

Життєвий цикл продукції включає всі етапи „життя” продукції від 
дизайнерського задуму, конструкторської та технологічної підготовки виробництва, 
виготовлення, обслуговування до утилізації чи видалення. 

Аналіз життєвого циклу продукції передбачає оцінку вихідних даних для 
прийняття рішень при розробці чи коригуванні продуктової політики. 

Якщо підприємство прагне досягти кращих показників сталого виробництва, 
воно повинно мати упроваджену систему управління життєвим циклом. Ця система 
спрямована на мінімізацію екологічних та соціально-економічних проблем, 
пов’язаних з продуктом, протягом його життєвого циклу та ланцюгом формування 
вартості. 

Управління життєвим циклом дозволяє: 
- зменшити екологічні витрати; 
- більш ефективно використовувати ресурси та матеріали; 
- зменшити собівартість продукції; 
- зменшити витрати на зберігання матеріалів та вантажно-розвантажувальні 

роботи; 
- зменшити обсяги утворюваних відходів від пакування та спожитої продукції. 
Для того, щоб визначити переваги певної категорії продукції чи послуг 

відносно її впливу на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу, 
розробляються та впроваджуються екологічні стандарти. 

Міжнародна організація по стандартизації (International Organization for 
Standartization - ISO) розробляє стандарти, на відповідність яким виконується серти-
фікація більшості підприємств у всьому світі. Зокрема, ISO розробила стандарти, які 
допомагають організаціям дотримуватися активного підходу до рішення екологічних 
питань: серія стандартів ISO 14000 з екологічного менеджменту. 

Зазначені європейські стандарти диктують особливі вимоги до екологічної 
безпеки продукції як на стадіях її проектування, розробки, виробництва, збереження, 
так і на стадії утилізації після використання, стимулюючи в такий спосіб розвиток 
ринку екологічних інновацій. 

Екологічний стандарт на продукцію певної категорії є добровільним і встанов-
лює додаткові екологічні вимоги (екологічні критерії) до тих, що встановлені чинним 
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законодавством, яким вона повинна відповідати, з метою підтвердження її 
екологічної переваги. 

Маючи за орієнтир в своєї діяльності загальновизнані європейські стандарти, в 
області продовжувало здійснюватися реформування і технічне переоснащення вироб-
ничих потужностей, розвиток соціальної сфери, малого підприємництва, що направ-
лене на використання екологічно безпечних, чистих технологій, які з самого початку 
виключатимуть можливість виникнення екологічних проблем. 

Реалізуючи вимоги міжнародних стандартів, прийнятих більшістю країн, в 
області на сьогодні є 5 підприємств, сертифікованих за міжнародним стандартом ISO 
14001-2004 „Система екологічного керування. Настанови щодо керування”: ВП 
„Рівненська АЕС”; ТОВ „Колор С.І.М.”; ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”; ПАТ „Ей-І-
Ес Рівнеобленерго”; ТОВ „Клесівський кар’єр нерудних копалин „Технобуд”. 

Сертифікати не видаються довічно. Щорічно орган із сертифікації проводить 
наглядовий аудит і у випадку виявлення невідповідностей може призупинити дію 
сертифіката або анулювати його. Щороку сертифіковані підприємства області під-
тверджують відповідність цим стандартам, що є позитивною оцінкою їх роботи та 
системи менеджменту. 

Відтак, завданням колективів зазначених підприємств є постійне вдоскона-
лення всіх видів діяльності, комплексне вирішення завдань з підвищення якості та 
безпеки виробництва, охорони навколишнього середовища, покращання умов праці 
персоналу. 

В Україні діють свої національні екологічні стандарти, які розроблені відповід-
но до міжнародних. Зокрема, для оцінки життєвого циклу це ДСТУ ISO 14040:2004 
„Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура”. 

За допомогою цього методу оцінюють потенційні впливи на довкілля протягом 
усього життєвого циклу продукції. 

Метод оцінки життєвого циклу застосовується при внесенні екологічних вимог 
до стандартів на продукцію та при проведенні її сертифікації відповідно до 
міжнародного стандарту ISO 14024 „Екологічні маркування та декларації. Екологічне 
маркування, тип І”. 

Знак екологічного маркування – знак відповідності екологічної сертифікаційної 
системи, який наноситься на етикетку (упаковку) продукції, використовується в 
технічній документації та рекламних матеріалів з метою інформування споживача 
про екологічну перевагу маркованої продукції у порівнянні з екологічними 
характеристиками продукції аналогічної категорії, яка представлена на ринку та 
відповідає лише загальноприйнятим державним вимогам. 

Такий знак може застосовуватися лише за результатами проходження 
незалежної оцінки органом з екологічного маркування, який утворено на базі 
Всеукраїнської громадської організації „Жива планета” і керується Координаційною 
радою з екологічного маркування. 

Всеукраїнська громадська організація „Жива планета” виконує функції 
Секретаріату зазначеної Координаційної ради згідно Угоди про співробітництво 
щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного 
маркування відповідно міжнародних та європейських вимог від 11.10.2012 р. 

Компетенція органу підтверджена національною та міжнародною акредитацією 
згідно ISO/Guide 65 (ДСТУ EN 45011) „Загальні вимоги до органів, які керують 
системами сертифікації продукції” та забезпечує оцінку екологічних переваг 
харчових продуктів, промислових товарів і виробів, послуг на основі науково 
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обґрунтованих правил та екологічних стандартів, співпрацюючи з лабораторіями 
акредитованими згідно з ДСТУ ISO 17025. Офіційний сайт органу сертифікації 
www.ecolabel.org.ua. 

З 2012 року активність виробників у бажанні пройти сертифікацію помітно 
зросла, що можна пояснити як загальним зростанням екологічної свідомості 
суспільства, так і ефективною діяльністю Міністерства екології та природних 
ресурсів України та громадських організацій стосовно пропагування сталого 
виробництва і споживання: в 2012 році видано 24 сертифікати (в 2010 році – 11, в 
2011 році – 14). 

 
Таблиця 14.2. Сертифікати, видані Органом  сертифікації продукції „Жива 
планета” протягом 2010-2012 років 

Рік видачі Номери сертифікатів Загальна кількість 
2010 UA.08.002.311 – UA.08.002.322 11 
2011 UA.08.002.323 – UA.08.002.337 14 
2012 UA.08.002.338 - UA.08.002.362 24 

 
З початку упровадження добровільної сертифікаційної системи в Україні (з 

2003 року) видано 362 сертифікати. Станом на 01.01.2013 р. чинні екологічні 
сертифікати що надають право на застосування екологічного маркування мають 
лише 60 товаровиробників. У 2012 році лідерами за кількістю заявок поданих на 
сертифікацію залишаються порівняно з минулими роками представники будівельної 
галузі та виробники мийних засобів. 

За 2012 рік ініційовані та упроваджені таки заходи як: 
- розробка та підтримка порталу споживача з маркування продукції www.gpp.in.ua; 
- оновлення офіційного сайту органу сертифікації www.ecolabel.org.ua; 
- запроваджено кампанію з соціальної реклами щодо сталого споживання (бігборди 
та сіті-лайти в м. Києві); 
- підписання Хартії „За чесну торгівлю та конкуренцію”;  
- участь у галузевих виставках, конференціях, проведення семінарів та зустрічей з 
бізнес-організаціями; 
- розробка та видання настанови для споживачів „ЕКО МАМА”; 
- інтерв’ю та публікації в засобах масової інформації. 

В жовтні 2012 року „Жива планета” разом з партнерськими організаціями 
уклали з Міністерством екології та природних ресурсів України Угоду про 
співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання 
та екологічного маркування. Реалізація основних положень Угоди, з врахуванням 
внесених змін та доповнень передбачає об’єднання зусиль з метою підвищення рівня 
обізнаності та інформованості бізнес-організації та споживачів у сфері технічного 
регулювання в галузі охорони довкілля, екологічного управління, технологій більш 
чистого виробництва та екологічно дружнього споживання. 

Одним з напрямів співпраці в рамках Угоди є забезпечення ґрунтовного, 
прозорого та доступного механізму інформування споживачів про екологічні 
переваги продукції та досягнення пріоритетних цілей та завдань Програми 
економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава”, в частині що стосується: 
- переходу на добровільний принцип застосування національних і регіональних 
стандартів;  

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

http://www.ecolabel.org.ua
http://www.gpp.in.ua;
http://www.ecolabel.org.ua;
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 180 

- запровадження інтегрованого контролю за безпекою харчових продуктів за 
принципом „з лану – до столу” на основі міжнародних та європейських стандартів;  
- розвиток системи екологічної сертифікації та маркування продукції; 
- забезпечення розширення доступу української продукції на зовнішні ринки, 
насамперед ЄС;  
- поліпшення захисту прав споживачів. 

В Рівненській області ще не має підприємства, як було б сертифіковане за 
стандартом ISO 14024 „Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування, 
тип І”. Тому і надалі, одним з основних завдань підприємств області буде більш 
ефективна робота для досягнення найкращих результатів в галузі охорони 
навколишнього природного середовища з метою бути сертифікованими за 
міжнародними екологічними стандартами. 
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15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

15.1. Екологічна політика області  
 

Рівненщина відноситься до регіонів України з помірним рівнем забруднення 
довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання техногенного 
навантаження на нього. Основний внесок у забруднення довкілля області припадає 
на хімічну, деревообробну промисловість, промисловість будівельних матеріалів, 
машинобудування, виробництво тепла та житлово-комунальне господарство. 

Всі складові довкілля області зазнають антропогенного навантаження, що 
супроводжується збільшенням обсягів викидів в атмосферу та скидів у поверхневі 
водні об’єкти зворотних вод підприємств, накопиченням відходів усіх класів 
небезпеки та невеликим відсотком їх переробки.  

В цілому в області у 2012 р. в атмосферне повітря викинуто від стаціонарних та 
пересувних джерел 60,4 тис. т забруднюючих речовин, що на 2,1 тис. т менше 
минулого року, в основному, за рахунок зменшення викидів від підприємств. 

Скинуто у поверхневі водні об’єкти 112,6 млн. м3 зворотних вод, що на 
0,3 млн. м3 менше попереднього року. У складі цих вод: нормативно очищених – 
31,29 млн. м3, нормативно чистих без очистки – 72,93 млн. м3, недостатньо очищених 
– 8,32 млн. м3, неочищених – 0,013 млн. м3. 

В усіх галузях економіки області протягом 2012 року утворено 1281 тис. т  
відходів І-ІV класів небезпеки. Всього на кінець року у сховищах організованого 
складування накопичено 27084,856 тис. т відходів І-ІV класів небезпеки.  

Завдяки державній підтримці і роботі держуправління охорони навколишнього 
природного середовища намітились позитивні зрушення у вирішенні ряду 
екологічних проблем краю, зокрема у 2012 році: 

- за рахунок коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища (1,35 млн. грн.) з території області на утилізацію вивезені непридатні та 
заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР) в кількості 
61,186 т, а саме: з території Гощанського району - 37,513 т; Здолбунівського району -
23,673 т. В результаті проведених робіт територія Гощанського району повністю 
очищена від пестицидів. Станом на 01.01.2013 р. на території області залишилось 
47,415 т (з тарою 239,74 т) непридатних та заборонених ХЗЗР, з них – 14,871 т 
зберігається в 25 пристосованих складських приміщеннях, а 32,544 т – затарено у 44 
бетонно-полімерних контейнери; 

- розпочато вивезення на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп з 
с. Шубків Рівненського району, яких накопичено понад 227 тис. шт. у складському 
приміщенні казарми колишнього військового містечка. За рахунок коштів обласного 
та районного природоохоронних фондів у 2012 році ТОВ „Сігмас Еколоджі” (м. 
Київ) вже вивезено на утилізацію близько 80 тис. ламп; 

- створено нові і розширено існуючі природоохоронні об’єкти – оголошено 
створення ботанічного заказника місцевого значення „Колобанки”, площею 50 га, на 
території Здолбунівського району, розширено площу загальнозоологічного заказника 
місцевого значення „Масевицький”, урочище „Старики” з 1500 до 1577 га та 
ботанічного заказника місцевого значення „Залавський” з 3062 до 3064,7 га. 

Станом на 01.01.2013 р. до мережі природно-заповідного фонду віднесено 310 
територій та об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05 % від загаль-
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ної площі області, в тому числі 27 об’єктів загальнодержавного значення площею 
64,9 тис. га і 283 об’єкти місцевого значення площею 116,6 тис. га. 

Специфікою регіону є вкрай нерівномірне просторове поширення забруднення, 
викликане концентрацією промислового потенціалу, в основному, в м. Рівне та 
районних центрах області, а також наявність цілої низки локальних екологічних 
проблем, розв’язання яких потребує посиленої уваги з боку місцевих органів влади та 
залучення значних фінансових ресурсів.  

До таких проблем необхідно віднести: 
- невідповідність якості окремих поверхневих водотоків області існуючим 

нормативам через неефективну роботу комунальних очисних споруд в населених 
пунктах та порушення гідрологічного режиму в басейнах річок;  

- забруднення довкілля побутовими відходами через недосконалість системи 
збору та сортування окремих видів відходів як вторинної сировини; 

- радіоактивне забруднення північних районів області внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

- низька ефективність контролю у сфері охорони біологічних і, насамперед, 
лісових ресурсів регіону.  

 
15.2. Удосконалення системи управління та нормативно-правового 
регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки 

 

Удосконалювати систему управління у сфері охорони довкілля та екологічної 
безпеки можливо за допомогою наступних дій: загальних, які здійснюють законо-
давчі, виконавчі і правові органи, та спеціальних, які здійснюються суб’єктами, що 
мають спеціальні повноваження відповідно до чинного законодавства. 

До загальних дій належать: 
1) законодавчо нормативного регулювання (формування й розвиток 

законодавчо-правової, нормативної сфер у галузі охорони довкілля; використання 
ресурсів навколишнього природного середовища; регулювання антропогенної 
діяльності тощо).  

Основними законодавчими актами у галузі охорони довкілля є: 
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ, 
Водний Кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР, 
Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 №3852-ХІІ (в редакції Закону від 

08.02.2006 №3404-IV), 
Кодекс України „Про надра” від 27.07.1994 №132/94-ВР,  
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 

25.06.1991 №1264-ХІІ, 
Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 №2707-ХІІ 

(в редакції Закону №2556-ІІІ від 21.06.2001), 
Закон України „Про відходи” від 503.1998 №187/98-ВР 
Закон України „Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 №2456-XII 
Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, інструкції, накази центральних органів виконавчої влади тощо. 
2) планування й прогнозування (розробка, затвердження, впровадження на 

практиці природоохоронних програм і проектів на основі системно-екологічного 
підходу; передбачення негативних та кризових ситуацій, планування природо-
охоронних заходів у всіх галузях економіки). 
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У відповідності до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколиш-
нього природного середовища на 2011-2015 рр. в області у 2012 році було розроблено 
і затверджено Обласну програму охорони навколишнього природного середовища 
нам 2012-2016 роки. Крім того, на виконання Загальнодержавної програми форму-
вання національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр. в області діє 
Програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної 
екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 рр. 

3) організація і координування – організація всіх видів робіт з екологічного 
менеджменту на різних рівнях та в організаціях; організація виконання запланованих 
природоохоронних рішень та дотримання екологічних нормативів; погодження інте-
ресів держави й бізнесу в галузі охорони довкілля. Управління у сфері охорони 
довкілля покладено на Державне управління охорони навколишнього природного 
середовища в Рівненській області. 

4) контролювання – проведення контролю за дотриманням природоохорон-
ного законодавства організаціями незалежно від форм власності на всіх рівнях. Здій-
снення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на 
території області покладено на Державну екологічну інспекцію у Рівненській області. 

До спеціальних дій відносять: 
1) розподіл і впорядкування навколишнього природного середовища та його 

ресурсів - планування, організація та контроль просторово-територіального устрою 
довкілля, виокремлення територій з особливим статусом охорони, надання об’єктів 
довкілля в оренду, лісовідновлення; 

2) облік та статистична звітність - планування, ведення, оновлення, 
використання кадастрів природних ресурсів (сукупності кількісних, якісних та інших 
характеристик господарського, екологічного, правового стану природних ресурсів), 
формування і аналіз екологічної статистичної звітності; 

3) нормування - розробка нормативів гранично-допустимих викидів і скидів 
та інших видів шкідливого впливу, обґрунтування значень гранично допустимої 
концентрації (ГДК) для об’єктів довкілля; 

4) моніторинг – проведення спостережень, збір та обробка інформації про 
стан довкілля суб’єктами моніторингу довкілля. Нині моніторинг довкілля на 
регіональному рівні здійснюється понад 12 суб’єктів моніторингу довкілля, за своїми 
програмами і планами робіт, визначеними центральними органами виконавчої влади; 

5) інформування громадськості, органів влади, суб’єктів бізнесу про стан 
навколишнього природного середовища, можливі ризики і загрози. Основними 
документами для інформування громадськості, що підлягають оприлюдненню, є 
Національна та регіональні доповіді про стан довкілля; 

6) ліцензування – надання дозволів на здійснення певної діяльності: розвід-
ка та експлуатація корисних копалин, економічно небезпечних видів діяльності; 

7) стандартизація – розробка затвердження, гармонізація всіх видів 
нормативних документів, методик, термінології, значень ГДК тощо; 

8) аудит – незалежна оцінка аудиторськими фірмами відповідності екологіч-
ного стану, діяльності, систем управління якості, систем екологічного управління 
екологічним вимогам та розробка рекомендацій щодо поліпшення всіх видів 
діяльності організацій, що мають вплив на навколишнє середовище; 

9) маркетинг – організація і спрямування діяльності організацій, пов’язаної 
з екологічно орієнтованим попитом на товари і послуги, що сприяють збереженню 
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якісного та кількісного рівня довкілля протягом усього життєвого циклу, зниження 
навантаження на навколишнє природне середовище, діяльність зі збереження се-
редовища існування людини, генофонду біосфери, екологічне маркетування товарів. 

 
15.3. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного 
законодавства 

 
З метою поліпшення екологічного стану та посилення державного контролю за 

дотриманням природоохоронного законодавства на території області Державною 
екологічною інспекцією у області у 2012 р. проведено 1235 перевірок підприємств, 
установ та організацій різних форм власності. За порушення вимог 
природоохоронного законодавства складено 1253 протоколів, що на 452 протоколи 
менше ніж у минулому році. До адміністративної відповідальності притягнуто 1242 
посадові особи і громадянина, що на 457 осіб менше ніж у минулому році. Накладено 
штрафів на суму – 193,154 тис. грн., що на 34,9 тис. грн. менше ніж у минулому році, 
стягнуто – 180,88 тис. грн., що на 35 тис. грн. менше ніж у минулому році. 

За збитки, нанесені державі в результаті порушення природоохоронного 
законодавства, пред’явлено 185 претензій на загальну суму 2494,832 тис. грн. та 
стягнуто 178 претензій на загальну суму 718,761 тис. грн.  

Здійснено 17 призупинок об’єктів господарської діяльності, 32 матеріали щодо 
грубих порушень природоохоронного законодавства передані до правоохоронних 
органів. 

 

Таблиця 15.1. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного 
законодавства 

Роки № 
з/п Назва заходу Одиниця 

виміру 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Кількість перевірених об’єктів од. 3386 1331 1470 1428 1235 
2 Кількість складених протоколів про 

адміністративне правопорушення од. 1696 1404 1531 1705 1253 

3 Притягнуто до адміністративної 
відповідальності осіб / грн. 1690/ 

142324 
1412/ 

163268 
1511/ 

274805 
1699/ 

228,055 
1242/ 

193154 
4 Стягнуто адміністративних штрафів грн. 125154 137394 229364 215883 180880 
5 Пред’явлено претензійно-позовних 

матеріалів 
од./ 
грн. 

205/  
504727 

206/ 
605035 

290/ 
3007988 

285/ 
3209679 

185/ 
2494832 

6 Стягнуто претензійно-позовних 
матеріалів 

од./ 
грн. 

161/  
185921 

147/ 
181563 

203/ 
391922 

228/ 
598143 

178/ 
718761 

7 Прийнято рішень про обмеження, 
тимчасову заборону (зупинення) 
господарської діяльності 

од. 23 16 15 52 17 

8 Прийнято рішень про призупинення 
фінансування будівництва 
(реконструкції) об’єктів 

од. - - - - - 

9 Кількість дозволів виданих на 
відновлення господарської діяльності 
та фінансування 

од. - - - - 6 

10 Кількість об’єктів, на яких виявлено 
перевищення встановлених 
екологічних нормативів, дозволів або 
лімітів  

од. 73 344 283 254 51 

10.1 на спеціальне водокористування   од. 35 125 95 110 39 
 у тому числі на скиди у водні об’єкти од. 13 69 65 63 32 

10.2 на викиди в атмосферне повітря од. 10 73 111 113 1 
10.3 на утворення та розміщення відходів од. 28 146 77 31 11 
11 Внесено подань про припинення дії 

виданих дозволів од. - - 8 - - 

12 Кількість матеріалів про порушення, 
що містили ознаки злочину, переданих 
на розгляд в правоохоронні органи 
(прокуратури, внутрішніх справ, СБУ) 

од. 23 26 36 17 32 
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15.4. Виконання регіональних прородоохоронних програм 
 

Основним чинником забезпечення збереження якості навколишнього 
природного середовища області є виконання національних, регіональних і місцевих 
природоохоронних програм, що забезпечує найбільш комплексний плановий підхід 
стосовно питань охорони довкілля. 

В області виконуються ряд обласних екологічних програм, метою яких є 
поліпшення якості навколишнього природного середовища, а саме: 

Обласна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2008-2012 роки; 

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2012- 
2016 роки;  

Програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної 
екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 рр. 

 
Обласна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2008-2012 роки 
З метою охорони і раціонального використання водних ресурсів в населених 

пунктах та на підприємствах області протягом 2012 року було проведено 
реконструкцію очисних споруд повної біологічної очистки в смт Млинів, придбано 
обладнання для очисних споруд м. Кузнецовськ.   

Проведено реконструкції каналізаційних мереж в м. Сарни та реконструкцію 
зливової каналізації в смт Рокитне. 

В м. Сарни придбано насос та технологічне обладнання для зміни обладнання, 
яке використало свої технічні можливості. 

З метою поліпшення якості питної води в Демидівському районі с. Малеве 
проведена заміна зношеної водопровідної мережі. 

Проводиться робота з підвищення родючості ґрунтів області. Під урожай 2012 
року за оперативними даними внесено 2,6 тис. тонн діючої речовини мінеральних 
добрив та 12,6 тис. тонн органічних добрив. Для покращення агрохімічних 
показників ґрунтів на площі 800 га внесено вапнякові матеріали. В інтегрованій 
системі захисту посівів сільськогосподарських культур розширюються біологічні  
методи захисту, які проведено на площі 7529 га. 

В 2012 року сільськогосподарськими підприємствами Рівненського району 
засіяно 29,1 тис. га ріллі, з них зерновими культурами – 19,7 тис. га, що становить 68 
відсотків в структурі посівних площ. Для попередження ерозійних процесів в ТзОВ 
„Агро XXI», ПРАТ Агрофірма „Зоря ім. Плютинського”, ПСП „Шпанівське”, ПСП 
„Злагода”, ФГ „Партнер” та інших господарствах району проводиться поверхневий 
обробіток ґрунту.  

 
Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2012-

2016 роки 
З метою охорони і раціонального використання водних ресурсів в населених 

пунктах та на підприємствах області протягом 2012 року було проведено:  
- будівництво та реконструкція каналізаційних мереж в м. Рівне, м. Дубно, 

м. Здолбунів, м. Корець, м. Дубровиця, с. Могиляни (Острозького району), 
с. Н.Корець (Корецького району); 

- реконструкція очисних споруд м. Сарни, смт Млинів та смт Володимирець;  
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- придбане технологічне обладнання для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”.  
Із зазначених об’єктів за результатами проведених робіт готуються до вводу в 

експлуатацію каналізаційні мережі в м. Здолбунів та м. Корець, решта об’єктів 
потребують подальшого фінансування, так як зазначені роботи вимагають великих 
капіталовкладень.  

Виготовлено проектно-кошторисні документації на будівництво очисних 
споруд для комунального закладу „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 
(Млинівський район) та на реконструкцію споруди гідровузла та шлюзів греблі 
Хрінницького водосховища. 

Розпочато розробку проектно-кошторисних документацій на будівництво 
очисних споруд в с. Шубків Рівненського району, на будівництво самопливного 
колектора, каналізаційної насосної станції і напірного колектора через р. Горинь в 
с. Горбаків Гощанського району та  відновлення і підтримання сприятливого гідроло-
гічного режиму та санітарного стану р. Вирка, а також заходів для боротьби зі шкід-
ливою дією вод на території Городецької сільської ради Володимирецького району. 

З метою охорони атмосферного повітря та зменшення викидів  забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря в м. Рівне залучено великогабаритні автобуси на 
маршрути міського пасажирського транспорту  „Льонокомбінат – с. Ювілейне”. 

За кошти інвесторів розроблена проектно-кошторисна документація на 
будівництво автовокзалу в м. Рівне в районі Луцького кільця.  

Проведено заходи з регулювання русел річок та берегоукріплювальні роботи: 
- регулювання русла р. Іква в м. Дубно; 
- продовжено виконання робіт з розчищення русла р. Устя  та реконструкція 

захисних дамб і насосної станції на польдерній системі „Івачків” Миротинської 
сільської ради Здолбунівського району; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення заходів із 
захисту від підтоплення с. Малеве та прилеглих сільськогосподарських угідь 
Демидівського району та берегоукріплення р. Стир. 
Завершуються будівельні роботи  та монтаж технологічного обладнання на за-

воді з переробки побутових відходів, що розташований на території полігону 
побутових відходів м. Рівне (Шпанівської сільської ради Рівненського району). 
Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів інвестора. Роздільне збирання 
побутових відходів в м. Рівне планується за мокрою і сухою фракціями з подальшим 
сортуванням і переробленням на сміттєпереробному заводі. Для роздільного збору 
мокрої і сухої фракції побутових відходів придбано 450 контейнерів, нині 
визначається їх встановлення в місті Рівне. 

Для раціонального використання і зберігання твердих побутових відходів 
запроваджується роздільне збирання твердих побутових відходів в м. Дубно, 
м. Острог, м. Костопіль, для чого було придбано контейнери для запровадження 
роздільного збирання побутових відходів в містах області:  

м. Дубно для роздільного збору 3 компонентів відходів (пластик, скло, папір) 
придбано і встановлено 18 контейнерів за кошти міського природоохоронного фонду; 

м. Острог для роздільного збору 2 компонентів відходів (пластик, скло) 
придбано і встановлено 16 контейнерів за кошти міського природоохоронного фонду; 

м. Костопіль для роздільного збору 3 компонентів відходів (пластик, скло, 
папір) придбано і встановлено 12 контейнерів за кошти природоохоронного фонду  
та 120 контейнерів за кошти спонсорів. 
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У вересні-жовтні 2012 року ТзОВ „СІ. Груп Консорт Лтд” з території області 
вивезено 61,186 т непридатних пестицидів для подальшої їх утилізації на заводах 
Польщі (загальна сума 1,376 млн. грн.), в т.ч. з Гощанського району - 37,513 т; 
Здолбунівського району - 23,163 т. 

У листопаді 2012 року проведено інвентаризацію всіх наявних в області 
залишків непридатних пестицидів. За даними районних інвентаризаційних комісій 
в Рівненській області зберігаються залишки непридатних до застосування та 
заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин в кількості  47,415 т 
(без тари) на території області.  

Частково у 2012 році розпочате виконання заходу з екологічно безпечного 
перевезення та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, що накопичені в с. 
Шубків Рівненського району. Протягом року вивезено на утилізацію 79908 шт. ламп.  

 
Програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної 

екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки  
В 2012 році в області проводились роботи щодо створення національних 

природних парків „Нобельський” у Зарічненському районі. 
З метою врегулювання спірних питань щодо створення національного 

природного парку „Нобельський” 25 квітня 2012 року працівниками держуправління 
взято участь в нараді при Міністерстві екології та природних ресурсів України, де 
були присутні представники Міністерства аграрної політики та продовольства 
України і науковці, які розробили обґрунтування щодо створення даного парку. За 
результатами наради держуправлінням подані додаткові матеріали до Міністерства 
екології та природних ресурсів України і направлено звернення до Мінагрополітики.  

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в 
Рівненській області спільно з Департаментом заповідної справи Мінприроди 
звертались до Міністра аграрної політики та продовольства з проханням погодити 
включення земель ДП СЛАП „Зарічненський держспецлісгосп” до складу 
національного природного парку „Нобельський”. В черговий раз від Міністерства 
аграрної політики та продовольства України отримано відповідь із запереченням 
щодо вилучення земель лісового фонду площею 7 тис. га із земель Державного 
підприємства „Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство 
„Зарічненський держспецлісгосп”, що ставить під загрозу створення національного 
природного парку „Нобельський”. 

Приватним акціонерним товариством „Науково-виробничий комплекс „Курс” 
розроблено перший етап Проекту організації території національного природного 
парку „Дермансько-Острозький”, яким передбачена діяльність національного парку 
на 10 років. Виконання робіт проводиться за кошти Державного бюджету в два етапи 
-  за перший етап до Держказначейства в Острозькому районі 16 листопада 2012 року 
було подано на проплату акт виконаних робіт на суму 398,3 тис.грн. В зв’язку з 
особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році кошти не були 
проплачені, що не дозволяє розпочати виконання другого етапу робіт. 

На виконання п. 5 Указу Президента України від 23.05.2005 № 838 „Про заходи 
щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” в області 
продовжуються роботи щодо встановлення меж територій та об’єктів природно-
заповідного фонду в натурі. Щорічно для проведення зазначених робіт виділяються 
кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема, 
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у 2012 році – 99,0 тис.грн. Районними фондами охорони навколишнього природного 
середовища у 2012 році на ці роботи було заплановано 106,4 тис.грн. 

З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних 
комплексів рішенням обласної ради від 16.11.2012 № 787 створено ботанічний 
заказник місцевого значення „Колобанки”, загальною площею 50 га на території 
Копитківської сільської ради Здолбунівського району. 

У 2012 році на сторінках обласних, районних і міських друкованих ЗМІ під 
рубриками „Стежками рідної природи”, „За чисте довкілля”, „Озеленення”, „Акція 
„Майбутнє лісу у твоїх руках”, „Фестивалі” було висвітлено тематику розвитку та 
збереження об’єктів природно-заповідного фонду. 

Під керівництвом управління освіти і науки у 2012 році  в області 
функціонувало 28 шкільних лісництв, в яких навчаються і працюють 1560 учнів.  

Широкому залученню юннатівської молоді до роботи із збереження 
біорізноманіття, активізації природоохоронної роботи, вивченню методів оцінки 
стану природних територій та негативного впливу атмосферних факторів на 
довкілля, формуванню екологічного світогляду та засад раціонального 
природокористування сприяв Всеукраїнський конкурс „Вчимося заповідувати”, до 
якого було залучено майже дві тисячі осіб. 
 
15.5. Моніторинг навколишнього природного середовища 

 
Функціонування системи моніторингу довкілля в області у 2012 р. здійсню-

валось відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного 
середовища”, постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 „Про 
затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”, 
розпорядження облдержадміністрації від 18.05.1998 №304 „Про організацію 
виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 „Про 
затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”, угод про 
взаємодію між суб’єктами системи обласного екологічного моніторингу. 

Суб’єктами системи екологічного моніторингу в області є спеціально упов-
новажені органи міністерств й відомств, управління обласної державної 
адміністрації, підприємства, установи та організації, які в своєму складі мають відпо-
відні лабораторії, що мають свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань 
складових довкілля, зокрема: 
1. Державна екологічна інспекція у Рівненській області 
2. ДП „Українська геологічна компанія” 
3.  Рівненське обласне управління водних ресурсів (Рівненська гідрогеолого-
меліоративна експедиція) 
4. Рівненський обласний центр з гідрометеорології 
5. Головне управління Держсанепідемслужби у Рівненській області (ДУ „Рівненсь-
кий обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України”) 
6. Рівненська філія ДУ „Держгрунтоохорона” 
7.  Центр з організації радіологічного контролю в агропромисловому комплексі 
області облдержадміністрації 
8.  Головне управління ветеринарної медицини в Рівненській області 
9.  Головне управління Державної агенції по земельних ресурсах у Рівненській 
області 
10.  Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства  
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11.  РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 
Моніторинг довкілля на території області реалізується через незалежні відомчі 

мережі спостережень суб’єктів моніторингу, відповідно до своїх функціональних 
завдань за відомчими програмами і планами робіт. Суб’єкти моніторингу здійснюють 
спостереження за станом компонентів довкілля, зокрема: 
Державна екологічна інспекція у Рівненській області: 
- джерел промвикидів в атмосферу підприємствами області та викидів пересувних 

джерел викидів (вміст забруднюючих речовин); 
- джерел скидів стічних вод підприємств області та їх вплив на поверхневі водні 

об’єкти області (гідрохімічні показники); 
- ґрунтів різного призначення (вміст забруднюючих речовин).  
ДП „Українська геологічна компанія”: 
- ґрунтових та міжпластових вод (гідрогеологічні, гідрохімічні дослідження); 
- екзогенних геологічних процесів (видові і просторові характеристики, активність 

прояву). 
Рівненське обласне управління водних ресурсів (Рівненська гідрогеолого-
меліоративна експедиція): 
- поверхневих вод у прикордонних пунктах, у пунктах на межі областей, в зонах 

впливу ХАЕС та РАЕС (радіологічні та гідрохімічні спостереження); 
- джерел скидів стічних вод РАЕС (радіологічні спостереження); 
- меліорованих і прилеглих до них земель (еколого-меліоративні спостереження). 
Рівненський обласний центр з гідрометеорології: 
- гідрометеорологічних умов та явищ, в т. ч. стихійних; 
- атмосферного повітря, атмосферних випадінь (вміст забруднюючих речовин, 

радіологічні спостереження); 
- поверхневих вод річок Горинь, Устя (гідрохімічні спостереження), в зоні впливу 

РАЕС та ХАЕС (радіологічні спостереження); 
- ґрунтів в зоні впливу РАЕС та ХАЕС (радіологічні спостереження). 
Головне управління Держсанепідемслужби у Рівненській області (ДУ „Рівненський 
обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України”) 
- атмосферного повітря в населених пунктах та зонах розміщення промислових 

об’єктів (підфакельні спостереження); 
- поверхневих вод водних об’єктів, що зазнають найбільшого антропогенного 

впливу (санітарно-хімічні, бактеріологічні та радіометричні дослідження); 
- підземних джерел та об’єктів централізованого водопостачання (санітарно-

хімічні, бактеріологічні та радіометричні дослідження); 
- ґрунтів та звалищ твердих побутових відходів (санітарно-хімічні, бактеріологічні 

дослідження, солі важких металів, пестициди). 
Рівненська філія Державної установи „Держгрунтоохорона”: 
- ґрунтів земель сільськогосподарського призначення (токсикологічні та 

радіологічні дослідження); 
- поверхневих вод на землях сільськогосподарського призначення (токсикологічні 

та радіологічні дослідження); 
- сільськогосподарської продукції і кормів (токсикологічні та радіологічні 

дослідження). 
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Центр з організації радіологічного контролю в агропромисловому комплексі: 
- продукції тваринництва на сільськогосподарських підприємствах та особистих 

господарствах населення 6-ти радіоактивно забруднених районів Рівненської 
області (радіологічні дослідження); 

- продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах та особистих 
господарствах населення області (радіологічні дослідження). 

Головне управління ветеринарної медицини в Рівненській області: 
- продуктів та сировини тваринного походження, кормів, прижиттєвої діагностики 

тварин (радіологічні дослідження); 
- харчової продукції та продовольчої сировини (токсикологічні і радіологічні 

дослідження). 
Головне управління Державної агенції по земельних ресурсах у Рівненській області 
здійснює ведення поточного обліку земель з метою вивчення структури 
землекористування, трансформації земель залежно від їх цільового призначення, 
стану та якості ґрунтів, стану рослинного покриву, відновлення порушених земель, 
стану і використання земельних ресурсів та підготовка статистичних звітів про 
наявність земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями та 
видами економічної діяльності. 
Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства (Сарненська 
лабораторія радіологічного контролю) : 
- лісових насаджень області (лісопатологічні обстеження); 
- ґрунтів у лісах (радіологічний контроль); 
- лісогосподарської продукції (радіологічний контроль). 
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”: 
- питної води централізованих мереж водопостачання (вміст забруднюючих 

речовин); 
- поверхневих вод вище і нижче скидів очисних споруд підприємства і його 

дільниць (гідрохімічні визначення); 
- стічних вод з очисних споруд підприємства і його дільниць (гідрохімічні 

визначення). 
Узагальнення результатів моніторингових спостережень (збір, обробка, сис-

тематизація та аналіз інформацій від суб’єктів державного екологічного моніторингу) 
здійснюється держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в 
Рівненській області. Поповнюються інформаційні масиви комп’ютерного банку 
екологічних даних інформаційної системи, який містить інформацію про стан 
навколишнього природного середовища і природних ресурсів області.  

Результати моніторингових спостережень регулярно (інформаційно-аналітичні 
огляди стану довкілля Рівненської області) висвітлюються на веб-сторінці 
держуправління (www.ecorivne.gov.ua у рубриці „Моніторинг довкілля”) і веб-
сторінці Інформаційно-аналітичного центру Мінприроди. 

Обласна система спостережень за станом довкілля та програми моніторингових 
спостережень суб’єктів моніторингу в 2012 р. у табл. 15.2 - 15.3. 
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Таблиця 15.2. Система спостережень за станом довкілля 
Кількість точок спостережень, од. 

№ 
з/п Суб’єкти моніторингу довкілля 
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Міністерство екології та природних ресурсів 
Державна екологічна інспекція 

1 Державна екологічна інспекція у 
Рівненській області 0 72 54 40 0 0 0 0 4 

Державна служба геології та надр  
2 Рівненська геологічна експедиція 0 0 0 0 0 0 17 0 0 

Державне агентство водних ресурсів 

3 

Рівненське обласне управління 
водних ресурсів 
Рівненська гідрогеолого-
меліоративна експедиція 

0 0 17 0 0 0 54 0 2074 

Державна гідрометеорологічна служба України 

4 Рівненський обласний центр з 
гідрометеорології 9 0 9 0 0 0 0 0 21 

Міністерство охорони здоров’я 

5 

Головне управління Держсанепі-
демслужби у Рівненській області - 
ДУ „Рівненський обласний лабо-
раторний центр Держсанепідем-
служби України” 

68 0 68 0 0 0 

1441 
з них 
896 
свдл. 

0 103 

Міністерство аграрної політики 

6 Рівненська філія ДУ 
„Держгрунтоохорона” - - - - - - - - 30 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
7 РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 0 0 6 4 0 0 114 0 0 
8 КП „Дубноводоканал” 0 0 2 1 0 0 6 0 0 

 
Таблиця 15.3. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) 
програмами природоохоронних заходів 

№ з/п Назва регіональної (локальної) програми 
моніторингу довкілля 

Суб’єкти моніторингу 
довкілля, що залучені до 
виконання програм 

Основні рекомендації, що надаються за результатами 
впровадження регіональних програм 

1. 
Програма контролю підземних вод на 
водозаборах м. Рівне та території ПАТ 
„Рівнеазот” 

Рівненська геологічна 
експедиція 

Визначення об’ємів та витрат води, якості підземних вод, вміст 
забруднюючих речовин, дотримання вимог щодо ЗСО 

2. 

Програма спостережень за радіоактивним  
забрудненням  природного середовища у зоні 
діючих атомних електростанцій (на мережі 
Державної гідрометеорологічної служби України в 
межах Рівненської та Хмельницької областей) 

Рівненський обласний 
центр з гідрометеоро-

логії 

Гама-зйомка місцевості в точках відбору проб ґрунту (потужність 
експозиційної дози гама-випромінювання) відбір проб ґрунту 
(гама-випромінюючі радіонукліди Сs137, K40); відбір проб води 

(гама-випромінюючі радіонукліди Сs137, K40) 

3. 

Програма поліпшення якості базових спостережень 
за забрудненням та моніторингу навколишнього 
природного середовища на базовій мережі 
Державної гідрометеорологічної служби України (в 
межах Рівненської області та за атмосферними 
випадіннями в межах 8 західних областей України) 

Рівненський обласний 
центр з гідрометеорології 

Щоденні вимірювання потужності експозиційної дози  гама- 
випромінювання; щоденний відбір проб атмосферних випадінь (су-
марна-бета активність);  експедиційні обстеження радіаційної 

ситуації в районах розташування АЕС (гама-випромінюючі радіону-
кліди Сs137, K40 в пробах води, ґрунту, атмосферних випадіннях) 

4. 
Програма державного гідрохімічного та 
радіологічного моніторингу Дніпровського 
басейну 

Рівненська гідро-
геолого-меліоративна 

експедиція 

Оцінка якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними 
показниками 

5. Програма моніторингу меліорованих і прилеглих 
до них земель 

Рівненська 
гідрогеолого-
меліоративна  
експедиція 

Прогнозування рівневого режиму. Оцінка меліоративного стану 
осушуваних с/г угідь та технічного стану гідромеліоративних 
систем. Оцінка родючості ґрунтів. Визначення кислотності 

ґрунтів. Оцінка якості ґрунтових, дренажних і поверхневих вод за 
гідрохімічними показниками на осушуваних землях 

6. Еколого-агрохімічна паспортизація земель 
сільськогосподарського призначення 

Рівненська філія ДУ 
„Держгрунтоохорона” 

Складання  агрохімічних паспортів оцінки родючості земель; 
складання картограм вмісту поживних речовин і різних видів 
забруднювачів; розробка проектно-кошторисної документації 
хімічної меліорації на вапнування кислих ґрунтів; розробка 

рекомендацій із застосування добрив 

7. Дозиметрична паспортизація населених пунктів 
області 

Рівненська філія ДУ 
„Держгрунтоохорона” Розрахунок доз опромінення населення 
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15.6. Державна екологічна експертиза 
 
Протягом 2012 р. держуправлінням було проведено всього 7 державних еколо-

гічних експертиз, за результатами яких 6 матеріалів оцінено позитивно, 1 – направ-
лений на доопрацювання. Таке різке скорочення кількості експертиз в порівнянні з 
минулими роками (наприклад, у 2009 р. здійснено 82 експертизи, 2010 р. – 47, 2011 р. 
– 55) спричинене тим, що відповідно до внесених у 2011 році змін до законів України 
„Про охорону навколишнього природного середовища” та „Про екологічну експер-
тизу” проекти будівництва (інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і 
розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконст-
рукцію, технічне переозброєння діючих підприємств) були виключені з об’єктів 
екологічної експертизи. Перелік документації, що розглядалась держуправлінням 
наведено в таблиці 15.4. 

 
Таблиця 15.4. Перелік документації, що розглядалась у 2012 році 
№ 
з/п Назва об’єкта експертизи Результати 

розгляду 
1 Робочий проект розробки Вирівського родовища гранітів у Сарненському районі Рівненської області Д 
2 Робочий проект розробки Вирівського родовища гранітів у Сарненському районі Рівненської області С 

3 Розділ оцінки впливів на навколишнє середовище робочого проекту кар’єру дослідно-промислового 
видобування блочного каменю Жадківського родовища гранітів у Корецькому районі Рівненської області С 

4 Документація на об’єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами (збирання, 
перевезення, зберігання) ВП “Рівненська АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” С 

5 Документація на розробку Здовбицького родовища пісків в Здолбунівському районі Рівненської області С 

6 
Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище складу для тимчасового зберігання батарей 
свинцевих зіпсованих або відпрацьованих, розташованого на території будівельної бази Рівненського 
відділення ВП “Складське господарство” ДП “НАЕК “Енергоатом”  

С 

7 
Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище складу для тимчасового зберігання відходів 
гальванічного виробництва (гальванічного шламу) ТзОВ “РЗВА-ЕЛЕКТРИК”, розташованого в м. Рівне 
по вул. Біла, 16 

С 

Примітка : *С – схвалено, Д – доопрацювання  

 
З червня 2011 року експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до 

статті 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” в установле-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 порядку експерт-
ними організаціями, які відповідають критеріям, встановленим Міністерством регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
Територіальні органи Мінприроди не віднесені до таких експертних організацій. 

З усіх проведених держуправлінням у 2012 р. державних екологічних експертиз 
4 стосувалися документації на розробку родовищ корисних копалин, 3 – документації 
на діючі об’єкти поводження з небезпечними відходами. Видача висновків державної 
екологічної експертизи здійснювалась виключно через дозвільні центри.  

Проте, із набранням чинності з 30 жовтня 2012 р. постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 991 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України”, навіть така, вкрай обмежена, еколого-експертна діяльність 
держуправління була припинена. Згідно із змінами, внесеними в постанову Кабінету 
Міністрів України від 31.10.1995 № 870 „Про порядок передачі документації на 
державну екологічну експертизу”, проведення державної екологічної експертизи 
залишилось у компетенції лише органів з питань екології та природних ресурсів, а 
саме Мінприроди та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
екології та природних ресурсів. 
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15.7. Економічні засади природокористування 
 
15.7.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності 

 
На Рівненщині, як в Україні взагалі, впроваджено основні засади економічного 

механізму природокористування та природоохоронної діяльності, базовими елемен-
тами якого є: 
− екологічний податок (до 01.01.2011 - збір за забруднення навколишнього 
природного середовища); 
− грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої 
діяльності; 
− система фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів природо-
охоронних фондів різних рівнів (державного, обласного, місцевих); 
− система зборів за спеціальне використання природних ресурсів (водних, земель-
них, лісових, мінеральних, біологічних тощо). 

З 1999 року збір за забруднення довкілля в державі став обов’язковим подат-
ковим збором, таким як до цього були збори за спецвикористання природних 
ресурсів. 

Але на відміну від зборів за спецкористування природних ресурсів, які пере-
важно зараховуються до загальних бюджетів і використовуються на загальні потреби 
суспільства, кошти екологічного податку повністю акумулюються на спеціальних 
рахунках. Ці кошти і складають найвагомішу частину фондів охорони навко-
лишнього природного середовища, які були створені державою з метою концентрації 
коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів 
(ст.47 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”). 

Природоохоронні фонди створені на Державному, обласному та місцевому 
рівнях та мають утворюватися за рахунок екологічного податку, грошових стягнень 
за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а також 
цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та 
громадян. 

За весь час існування (з 1999 року) до природоохоронних фондів в області не 
надходило цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій 
та громадян. 

Щодо надходжень коштів грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті 
господарської та іншої діяльності, то розподіл цих коштів між Державним, обласним 
та місцевими природоохоронними фондами змінювався. 

В 2011-2012 роках Бюджетним кодексом України (від 08.07.2010 № 2456-VІ) 
екологічний податок і кошти грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті 
господарської та іншої діяльності, розподілялися у співвідношенні 30 %-50 %-20 % 
між державним, обласним та місцевими природоохоронними фондами відповідно. 

Середня питома вага грошових стягнень за період 2008-2012 рр. складає 8,4 % 
від загальної суми всіх коштів, які надходили до природоохоронних фондів в області. 

Загальні суми надходжень коштів до Державного, обласного та місцевих фон-
дів охорони навколишнього природного середовища у 2008-2012 рр. від сплати 
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екологічного податку (збору за забруднення довкілля) та від відшкодування збитків 
за порушення природоохоронного законодавства суб’єктами підприємницької 
діяльності області наведено у табл.15.5.  
 
Таблиця 15.5. Динаміка надходжень грошових коштів до фондів охорони 
навколишнього природного середовища у 2008-2012 рр. (тис. грн.) 

Надходження 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. Фонди 

Всього в тому 
числі* Всього в тому 

числі* Всього в тому 
числі* Всього в тому 

числі* Всього в тому 
числі* 

Державний 4818,1 449,4 2183,0 - 2625,6 261,2 5467,0 401,4 5811,2 372,1 
Обласний 1853,1 172,8 3638,4 - 4294,4 435,4 4327,3 267,5 3862,7 248,1 
Місцеві 741,2 69,1 2150,0 694,6 1717,8 174,1 8429,0 669,0 9656,6 620,2 
Всього 7412,4 691,3 7971,4 694,6 8637,8 870,7 18223,3 1337,9 19330,5 1240,4 
Питома вага  9,3 %  8,7 %  10,1 %  7,3 %  6,4 % 
Примітка:* - кошти від відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства 
 

Основні засади нарахування та сплати збору за забруднення довкілля до 2011 
року визначалися постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303 „Про 
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколиш-
нього природного середовища та стягнення цього збору”. 

Починаючи з 2011 року суттєві зміни у екологічне законодавство щодо 
економіки природокористування в частині нарахування екологічного податку 
внесено Податковим кодексом України, який було прийнято 02.12.2010 № 2755-VI, 
що призвело до збільшення загальної суми надходжень до природоохоронних фондів 
(див. табл. 15.5.). 

Збір за забруднення довкілля отримав нову назву - екологічний податок, 
збільшено кількість об’єктів оподаткування, втратили чинність більшість 
коефіцієнтів до ставок податку та відмінено проведення їх щорічної індексації, так як 
щороку до 1 червня доручено Кабінету Міністрів України вносити до Верховної ради 
України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок 
оподаткування, визначених в абсолютних величинах. 

Ставки екологічного податку встановлені у фіксованих сумах у гривнях за 
одиницю маси основної забруднюючої речовини та розміщених відходів. З 2012 року 
об’єктами оподаткування екологічним податком є: 
- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами;  
- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні 
об’єкти;  
- обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) 
окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 
(об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю 
окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із 
збирання і заготівлі таких відходів;  
- обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалі-
зованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім:  

обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах 
експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України засвідчених 
належно оформленою митною декларацією;  

мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло - 
та електроенергії; 
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- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності 
суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк;  
- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних 
установок (атомних електростанцій). 

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за 
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове 
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими 
умовами ліцензії строк) зараховуються до державного і місцевих бюджетів згідно з 
Бюджетним кодексом України.  

Кошти за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 
та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк зараховуються до Державного 
бюджету згідно з Законом України „Про Державний бюджет” на відповідний рік. 

В області у 2012 році до природоохоронних фондів сплачувався екоподаток за 
наступні види забруднення: 
- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення; 
- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 
- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення видів відходів як вторинної сировини; 
- надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами 
господарювання; 
- надходження за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними 
джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України; 
- екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк. 

Згідно чинного законодавства за решту видів забруднення екологічний податок 
сплачувався до спеціального фонду Державного бюджету. Питома вага сплачених 
сум за кожен вид забруднення в області надано в табл. 15.6. 
 
Таблиця 15.6. Відсоток сплачених  сум за видами забруднення від загальної суми 
сплаченого екологічного податку в області у 2012 році. 
№ Вид забруднення Сплачена сума, 

тис.грн. 
Відсоток від 
загальної суми 

1 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 6041,1 33,9 

2 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 1695,3 9,5 
3 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення видів відходів як вторинної сировини 2185,9 12,3 

4 Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами 
господарювання 23,8 0,1 

5 Надходження за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію 
України 

7844,5 44,1 

6 Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк 

17,2 0,1 

 Всього: 17807,8* 100 
Примітка:* - вказана сума не відповідає загальному надходженню до природоохоронних фондів області в 2012 році, що зазначені в 
табл. 15.5., так як 17807,8 тис.грн. – це тільки екологічний податок, без грошових стягнень (1240,4 тис.грн.) та сплачених боргів 
збору за забруднення довкілля (282,3 тис.грн.) за попередні роки. 
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Природоохоронні фонди, які формуються за рахунок коштів екологічного 
податку та коштів за відшкодування збитків, заподіяних природі, виконують функцію 
перерозподілу коштів. Якщо майже половина екологічного податку, що надходить до 
природоохоронних фондів області, це плата за забруднення атмосферного повітря та 
обсяги реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання, то 
напрямки використання коштів зазначених фондів в нашій області дещо інші. 

Так, кошти Державного природоохоронного фонду за останні 6 років вико-
ристовувались на заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів 
та утилізацію непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. 

За 2008-2012 рр. 65,5 % коштів від загального надходження коштів до 
обласного природоохоронного фонду використовувались на заходи з охорони та ра-
ціонального використання водних ресурсів, 15,5 % – на заходи з раціонального вико-
ристання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, 12 % – на збере-
ження природно-заповідного фонду тощо (рис. 15.1). 
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Рис. 15.1. Характеристика видатків обласного природоохоронного фонду 

в розрізі напрямків використання у 2008-2012 рр. 
 
Структура видатків місцевих (сільських, селищних, міських) природоохо-

ронних фондів дещо відрізняється. Переважна частина коштів використовується на 
заходи з раціонального використання і збереження відходів виробництва і побутових 
відходів – 57,2 % всіх використаних коштів місцевих природо охоронних фондів 
протягом 2008-2012 років, 39,3 % – на заходи з охорони та раціонального 
використання водних ресурсів, 1,3 % – на збереження природно-заповідного фонду 
тощо (рис.15.2). 
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Рис. 15.2. Характеристика видатків місцевих природоохоронних фондів в розрізі 

напрямків використання у 2008-2012 рр. 
 
Основні напрямки використання коштів природоохоронних фондів вказують на 

основні екологічні проблеми нашого регіону – це охорона та покращення стану 
водних ресурсів та раціональне поводження з відходами. 

Важливою складовою еколого-економічного механізму є плата за використання 
природних ресурсів, про що було зазначено на початку цього розділу. В зв’язку з 
введенням в дію нового Податкового Кодексу до Закону України „Про охорону 
навколишнього природного середовища” були внесені відповідні зміни. Зокрема, 
статтею 3 стало чітко визначено, що встановлення екологічного податку, збору за 
спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, 
плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України стало 
одним з основних принципів охорони навколишнього природного середовища. 

Рівненщина володіє значним природно-ресурсним потенціалом, ефективність 
використання якого значною мірою залежить від досконалості механізму визначення 
розміру належної державі частки економічної вигоди від господарської діяльності 
щодо використання цього потенціалу. Мета запровадженої системи платного приро-
докористування полягає у встановлені економічних відносин у сфері використання 
природних ресурсів, стимулюванні раціонального і комплексного їх використання та 
зменшенні ресурсоємкості виробництва. 

Підприємства області справляють плату за спеціальне використання надр, лісів, 
води, за земельний, радіочастотний та інші ресурси. Відповідно до нового По-
даткового Кодексу з 2011 року вже не справляється збір за геологорозвідувальні 
роботи, виконані за рахунок Держбюджету. Платність спецвикористання зазначених 
ресурсів визначено відповідними законами („Про плату за землю”, „Про 
радіочастотний ресурс України”, Водного Кодексу, Лісового Кодексу, Кодексу про 
надра). Дані щодо надходжень від зборів за спецкористування основними 
природними ресурсами в області приведені в табл. 15.7. 
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Таблиця 15.7. Надходження зборів за використання природних ресурсів до 
Державного та місцевих бюджетів у 2008-2012 рр. (тис. грн.) 

Збір за 
спеціальне 

використання 
лісових ресурсів  

Плата за 
користування 

надрами 

Збір за спеціальне 
використання 

води 

Геолого-
розвідуваль
ні роботи 

Збір за 
користування 

радіочастотним 
ресурсом 

Плата за 
землю Загальна сума 

 
 
 
 
Бюджет 
 
Рік  

Держ. Місц. Держ. Місц. Держ. Місц. Держ. Держ. Місц. Держ. Місц. 

2008 10954,8 5085,0 11577,1 7819,7 11042,1 - 3337,5 52,1 64854,8 36963,6 77759,5 
2009 13052,4 5618,6 9712,3 6938,4 12543,8 - 2799,2 97,1 94020,5 38204,7 106577,5 
2010 11744,5 8233,3 12309,3 6186,6 15979,4 - 3184,6 99,3 104065,0 43317,1 118485,9 
Середня 
питома 
вага 

         29 % 71 % 

2011 7784,5 18583,6 10954,1 21697,5 9848,5 9848,55 - 120,9 111679,11 28708,0 161808,8 
2012 8621,9 24230,5 13899,5 27639,6 11386,0 11386,0 - 141,3 127098,9 34048,7 190355,0 
Середня 
питома 
вага 

         15,0 % 85 % 

 

Як видно з табл.15.7. після введення нового Податкового кодексу відбувся 
перерозподіл надходжень сплати за спецвикористання природних ресурсів, а саме 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів, до яких стало надходити 85 % цих 
коштів (замість 71 %, що надходили до 2011 року), що в 2011 році склало збільшення 
доходів до всіх бюджетів області на 43,3 млн. грн., а в 2012 році – на 71,9 млн. грн. в 
порівнянні з 2010 роком (абсолютні величини надходжень сплати за спецвикорис-
тання природних ресурсів в 2012 році склали 224,4 млн. грн., в 2011 році – 190,5 млн. 
грн. та в 2010 році – 161,8 млн. грн.). 

Загальні суми надходжень від зборів за спецкористування природними ресур-
сами з року в рік зростають. Лише в 2009 році окремо сума зборів за спецвико-
ристання природних ресурсів без платежів за землю майже не змінилась через 
погіршення загального фінансово-економічного стану в Україні у 2009 році. Динамі-
ка надходжень зборів за користування природними ресурсами наведено на рис. 15.3. 
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Рис. 15.3. Загальні суми надходжень збору за спецвикористання 

природних ресурсів до всіх бюджетів у 2008-2012 рр. 
 
Законами України „Про Державний бюджет України” кошти від цих платежів є 

джерелом поповнення доходної частини державного та місцевих бюджетів та 
використовуються в основному на загальні потреби суспільства.  

Екологічне законодавство України розвивається в напрямку забезпечення 
відповідального ставлення до природних ресурсів з метою збереження їх у 
майбутньому, створення передумов для їх відтворення, забезпечення екологічної 
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життєдіяльності людини. Це - невід’ємні ланки економічного та соціального 
розвитку нашої країни. Користувачі природних ресурсів шляхом дотримання 
екологічного права та сплати платежів за спеціальне використання природних ресур-
сів реалізують свою моральну та цивільну відповідальність перед нащадками за 
збереження природних ресурсів у належному стані. 
 
15.7.2. Стан фінансування природоохоронної галузі 
 

Незважаючи на незадовільний фінансовий стан екологічного регулювання в 
Україні та хронічну нестачу державних інвестицій на фінансування природо-
охоронних заходів фонди охорони навколишнього природного середовища завжди 
залишалися постійним джерелом бюджетного фінансування природоохоронної 
галузі. 

Загальні суми надходжень до Державного, обласного та місцевих фондів 
охорони навколишнього природного середовища в 2008-2012 рр. від суб’єктів 
підприємницької діяльності наведено в табл. 15.5.  

Природоохоронні фонди є цільовими фондами і використання їх коштів чітко 
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 №1147 „Про затверд-
ження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”. Згідно 
цього переліку є 10 основних напрямків, на які використовуються кошти зазначених 
фондів. 

За рахунок коштів природоохоронних фондів в 2012 році в області було профі-
нансовано 157 природоохоронних заходів на загальну суму 9 млн. 687 тис. грн. 
Аналіз зроблено за допомогою програмного комплексу „Регіональна інформаційно-
аналітична система обліку використання природоохоронних коштів у Рівненській 
області” і результати наведено у табл. 15.8. 

 
Таблиця 15.8.Кількість профінансованих природоохоронних заходів за рахунок 
коштів природоохоронних фондів області в 2008-2012 рр. 

Разом фонди ОНПС в тому числі 
всіх рівнів Державний фонд ОНПС Обласний фонд ОНПС Місцеві фонди ОНПС 

Рік Профінансо-
вано заходів 

Вартість 
робіт, тис. 

грн. 

Профінансо-
вано заходів 

Вартість 
робіт, тис. 

грн. 

Профінансо-
вано заходів 

Вартість 
робіт, тис. 

грн. 

Профінансо-
вано заходів 

Вартість 
робіт, тис. 

грн. 
2008 132 3456,1 1 656,4 32 1958,9 99 840,8 
2009 131 3393,7 - - 14 2368,9 117 1024,8 
2010 89 1795,2 - - 17 1275,1 72 520,1 
2011 146 5283,8 - - 16 2172,9 130 3110,9 
2012 157 9687,1 - - 30 6106,6 127 3580,5 
Всього 655 23615,90 1 656,4 109 13882,40 545 9077,1 
 

В 2012 році через головне управління державної казначейської служби України 
в області кошти Державного природоохоронного фонду для здійснення природо-
охоронних заходів на території Рівненської області не виділялися, що відображено в 
табл. 15.8. Хоча в цьому контексті необхідно зазначити, що Міністерством екології та 
природних ресурсів України в 2011-2012 роках були проведені процедури кон-
курсних торгів для визначення виконавця робіт із забезпечення екологічного безпеч-
ного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних 
до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і тари від них. В результаті 
за рахунок коштів Державного природоохоронного фонду з території області було 
вивезено 172,404 т ХЗЗР, орієнтовно вартість робіт склала 3,9 млн. грн. (в 2011 році - 
111,218 т ХЗЗР на загальну суму 2,5 млн. грн., в 2012 - 61,186 т на 1,4 млн. грн.). 
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Від підприємств, організацій, установ, фізичних осіб - суб’єктів підприємниць-
кої діяльності області в 2012 році було сплачено до згаданого фонду 5,8 млн. грн. 
(див. табл. 15.5). Динаміка надходжень та використання коштів обласного 
природоохоронного фонду протягом 2008-2012 рр. наведена у табл.15.9. 
 
Таблиця 15.9. Надходження та використання грошових коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2008-2012 рр.(грн.) 

Рік № Обіг коштів 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Залишок коштів на початок звітного періоду 208120 102329 1371856 4391149 6545634 
2. Надійшло коштів у звітному періоді - всього 1853120 3638395 4294401 4327360 3862658 
3. Залишок коштів на кінець звітного періоду 102329 1371856 4391149 6545634 4301652 
4. Витрачено  коштів - всього 1958911 2368868 1275108 2172875 6106640 

5. % використання коштів (дані пункту 4 поділити 
на { (дані п.1 +дані п.2)·100}) 95 63,3 22,5 25 59 

 
Використання коштів обласного природоохоронного фонду в 2012 році в 

абсолютних величинах збільшилося в порівнянні з 2011 роком майже в 3 рази, також 
виріс і відсоток використання коштів. Треба зазначити, що обсяг видатків з 
обласного природоохоронного фонду міг бути більшій, але в зв’язку з особливостями 
бюджетного процесу 2012 року 932,6 тис. грн. були зареєстровані як кредиторська 
заборгованість станом на 01.01.2013 та проплачені вже на початку 2013 року. 

В області пріоритет у фінансуванні залишається за заходами з охорони та 
раціонального використання водних ресурсів. Окремо в 2012 році це співвідношення 
наступне (рис.15.4). 
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Загальні обсяги фінансування, всього 6106,6 тис. 
грн.: 
1 - Охорона водних ресурсів – 4406,0 тис. грн. 
2 - Збереження природно-заповідного фонду -  167,4 
тис. грн. 
3 - Наука, інформація, освіта, інше - 25,0 тис. грн. 
4 - Поводження з відходами – 1039,6 тис.грн. 
5 - Охорона рослинних ресурсів – 98,0 тис.грн. 
6 - Охорона землі – 370,6 тис. грн. 

Рис. 15.4. Фінансування заходів з обласного природоохоронного фонду в розрізі 
напрямків використання в 2012 році. 

 
За кошти обласного природоохоронного фонду в 2012 році було профінан-

совано 30 заходів на 6 млн. 106,6 тис. грн. (див додатки 1, 2). 
З року в рік надходження до обласного природоохоронного фонду зростають. 

Як наслідок, з року в рік збільшувалася і середня статистична вартість одного 
природоохоронного заходу (табл. 15.10). В 2010 році це значення знизилось, так як з 
об’єктивних причин капіталомісткі роботи в 2010 році не були виконані. В наступних 
роках це становище відновилось. 
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Таблиця 15.10. Середня статистична вартість одного природоохоронного заходу, 
які профінансовані за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2008-2012 рр. 

Рік Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 

Профінансовано заходів 32 14 17 16 30 
Сума річна, тис. грн. 1958,9 2368,9 1275,1 2172,9 6106,0 
В середньому на 1 захід, тис. грн. 61,2 169,2 75,0 135,8 203,5 

 
Як правило кошти обласного природоохоронного фонду в більшості 

витрачаються на капітальні видатки - основні виробничі фонди природоохоронного 
значення (рис. 15.5). За період 2008-2012 рр. саме на капітальні видатки було 
витрачено 82 % коштів обласного природоохоронного фонду. 
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Рис. 15.5. Структура видатків обласного природоохоронного фонду 

за економічною класифікацією у 2008-2012 рр. 
 
В 2012 році коштом обласного природоохоронного фонду виконувалися роботи 

з будівництва та реконструкції каналізаційних мереж в м. Рівне, м. Дубно, м. Здол-
бунів, м. Корець, м. Дубровиця, с. Могиляни (Острозького району), с. Н.Корець (Ко-
рецького району), з реконструкції очисних споруд м. Сарни, смт Млинів та смт Воло-
димирець. З зазначених об’єктів за результатами проведених робіт готуються до вво-
ду в експлуатацію каналізаційні мережі в м. Здолбунів та м. Корець, решта об’єктів 
потребують великих капіталовкладень та подальшого фінансування.  

Було придбане технологічне обладнання для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводока-
нал”. Виготовлено 3 проектно-кошторисні документації, розпочато розробку двох 
проектно-кошторисних документацій, розроблено 6 проектів землеустрою територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду області, придбано 3 одиниці спецавто-
транспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, виконано 
низку інших заходів (див. додаток 2). 

Окремо необхідно зазначити розпочате в Рівненському районі виконання 
заходу з екологічно безпечного перевезення та утилізації відпрацьованих люмінес-
центних ламп з с. Шубків, на що в 2012 році з обласного природоохоронного фонду 
було спрямовано 200 тис. грн. На виконання зазначених робіт Рівненською райдерж-
адміністрацією було проведено конкурсні торги, переможцем яких стало ТОВ 
„Сігмас Еколоджі” (м. Київ), яким в 2012 році було вивезено на утилізацію 79908 шт. 
ламп. Виконання заходу потребує продовження в наступному році. 

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області 
також здійснює моніторинг надходження та використання коштів місцевих 
природоохоронних фондів.  
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Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” 
передбачено створення фондів охорони навколишнього природного середовища на 
різних рівнях: Державному, обласному та місцевому. На місцевому рівні такі приро-
доохоронні фонди формуються у складі бюджету кожної окремої сільської, селищної 
та міської ради, що є виконанням вимог діючого Бюджетного Кодексу України. З цієї 
причини в області утворилося 365 (за кількістю сільських, селищних та міських рад) 
природоохоронних фондів для зарахування коштів екологічного податку і коштів 
відшкодування збитків, нанесених порушенням природоохоронного законодавства. 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” було перед-
бачено сплату до місцевих (сільських, селищних та міських) природоохоронних 
фондів лише 20 % зборів за забруднення та грошових стягнень за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності. Ці зміни зменшили в 2010 році 
надходження до місцевих природоохоронних фондів області. Але вже у 2011 році 
Бюджетним Кодексом цей розподіл було змінено і до місцевих природоохоронних 
фондів стало надходити 50 % екологічного податку та відповідних грошових 
стягнень, як наслідок,  надходження значно зросли (табл. 15.11). 

 
Таблиця 15.11.Надходження і використання грошових коштів місцевих (районних, сіль-
ських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища (грн.) 

Рік № Обіг коштів 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Залишок коштів на початок звітного періоду 986045 886452 2020837 3126118 8381041 
2. Надійшло коштів у звітному періоді - всього 741248 2159190 1717763 8365879 9656641 
3. Залишок коштів на кінець звітного періоду 886452 2020837 3126118 8381041 14457236 
4. Витрачено  коштів - всього 840841 1024805 520151 3110956 3580446 

5. % використання коштів (дані пункту 4 поділити 
на { (дані п.1 +дані п.2)·100}) 48,6 33,7 13,9 27,2 19,8 

 
Незважаючи на доволі значні надходження коштів до місцевих природоохорон-

них фондів, їх використання є дуже малим через складний механізм використання 
бюджетних коштів. Це призводить до зростаючого з року в рік великого залишку 
коштів на кінець бюджетного року на рахунках 365 місцевих природоохоронних фондів 
області, в той час як використання становить незначну суму, в основному на заходи з 
поточних потреб. 

В результаті на виконання природоохоронних заходів в 2012 році з місцевих 
(сільських, селищних та міських) природоохоронних фондів було використано 3 млн. 
580 тис. грн. 

Використання коштів місцевих природоохоронних фондів області за 
напрямками використання наведено на рис. 15.6., а в розрізі заходів висвітлено на 
веб-сайті держуправління охорони навколишнього природного середовища в 
Рівненській області www.ecorivne.gov.ua в рубриці „Економіка природокорис-
тування”,  
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Загальні обсяги фінансування, всього 3580,5 тис. грн.: 
 
1 - Поводження з відходами – 1830,8 тис. грн.; 
2 - Охорона земель – 196,5 тис. грн.; 
3 - Наука, інформація, освіта, інше – 13,8 тис. грн. 
4 - Охорона рослинних ресурсів – 128,8 тис. грн.; 
5 - Охорона тваринних ресурсів – 1,3 тис.грн.; 
6 - Охорона водних ресурсів – 1409,3 тис. грн. 

Рис. 15.6. Фінансування заходів з місцевих (районних , сільських, селищних, міських) 
природоохоронних фондів в розрізі напрямків використання в 2012 р. 

 
Залишок на кінець 2012 року на рахунках місцевих (районних, сільських, сели-

щних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища області 
склав майже 14,5 млн. грн.  

Ситуація з утворення великого загального залишку коштів на рахунках 
сільських, селищних та міських природоохоронних фондах потребувала змін та 
пошуку можливих шляхів повного використання цих коштів з метою залучення їх на 
вирішення гострих екологічних проблем. 

З цією метою Дорученням першого заступника голови облдержадміністрації 
від 15.02.2011 № 56/01-61/11 було доведено головам райдержадміністрації виконання 
робіт з об’єднання на договірних засадах бюджетних коштів (коштів сільських, 
селищних, міських природоохоронних фондів) на заходи щодо охорони навко-
лишнього природного середовища з метою створення та функціонування районних 
природоохоронних фондів. В результаті в 2011 році в усіх районах були створені 
районні природоохоронні фонди та затверджені їх Положення. 

Щодо другої частини доручення - їх функціонування, а саме: використання 
коштів на заходи – в 2012 році спільними зусиллями органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування ця робота пожвавилась, в результаті чого було проведено 
співфінансування низки робіт, виконання яких окремими селищними та сільськими 
радами було б не можливим, так як роботи вимагали значних капіталовкладень. 

У Володимирецькому районі на рахунку районного природоохоронного фонду 
було акумульовано 423,7 тис.грн., які цільовою субвенцією (в т.ч. 147,464 тис.грн. – 
кредиторська заборгованість за 2011 рік) передано обласному бюджету (природоохо-
ронному фонду) для співфінансування заходу „Відновлення якості зужитої в побуті 
та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт Володимирець 
(реконструкція)”, який частково виконувався і коштом обласного природоохоронного 
фонду. 

В листопаді 2012 року Горбаківська сільська рада Гощанського району для 
співфінансування заходу „Виготовлення проектно-кошторисної документації на бу-
дівництво самопливного колектора по вул. Шкільна, І.Франка, каналізаційної 
насосної станції і напірного колектора через р. Горинь в с. Горбаків Гощанського 
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району” передала кошти сільського природоохоронного фонду на загальну суму 
49,908 тис.грн. обласному природоохоронному фонду.  

В зв’язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році, 
зазначені кошти з Володимирецького району були використані на загальну суму 
319,9 тис.грн. з 423,7 тис.грн. запланованих, а кошти Горбаківської сільради не були 
використані взагалі. 

Окремо необхідно зазначити розпочате в Рівненському районі виконання 
заходу з екологічно безпечного перевезення та утилізації відпрацьованих 
люмінесцентних ламп з с. Шубків, на що в 2012 році з районного природоохоронного 
фонду було заплановано використати 288,1 тис.грн., але з вищезазначених причин 
була зареєстрована кредиторська заборгованість на 150 тис.грн. Спрямовані на цей 
захід кошти обласного природоохоронного фонду на загальну суму 200 тис.грн. були 
використані повністю. Виконання заходу потребує продовження в наступному році. 

В контексті такого солідарного співфінансування необхідно зазначити і 
Острозький район, де коштом районного природоохоронного фонду проплачена 
загальна сума 31,1 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації 
„Водовідведення каналізаційних стоків селища с. Могиляни по вул. Заводській 
Острозького району (будівництво)”, виконання робіт проводилося коштом обласного 
природоохоронного фонду. 

В Рокитнівському районі за співфінансування з селищного Рокитнівського та 
районного природоохоронних фондів було проведено реконструкцію зливової 
каналізації на вул. Шевченка в смт Рокитне на загальну суму 69,9 тис.грн. 

На фоні загальнодержавного дефіциту бюджетних коштів, великі залишки на 
бюджетних рахунках місцевих природоохоронних фондів є неприпустимими, тому 
робота з формування та функціонування районних природоохоронних фондів є 
гостро необхідною та буде продовжуватися в наступних роках з метою повного і 
ефективного використання коштів природоохоронних фондів. Функціонування 
районних фондів дасть змогу використовувати кошти за цільовим призначенням та в 
обсягах, які дозволять виконувати різноманітні інвестиційні проекти. 

При проведенні аналізу за допомогою програмного комплексу „Регіональна ін-
формаційно-аналітична система обліку використання природоохоронних коштів у 
Рівненській області”, визначено, що за 2008-2012 рр. на природоохоронні заходи з 
природоохоронних фондів всіх рівнів в області використано 22 млн. 959,5 тис. грн., з 
яких 95,7 % (22 млн. 384,8 тис. грн.) використано на п’ять з 10 основних напрямків 
(згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1147 від 17.09.1996) використання 
природоохоронних коштів, а саме на: 
- охорону і раціональне використання водних ресурсів-52,5 % (12 млн. 34,5 тис. грн.); 
- раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів – 
29,3 % (6 млн. 682,6 тис. грн.); 
- збереження природно-заповідного фонду – 5,3 % (1 млн. 772,9 тис. грн.); 
- охорону і раціональне використання земель – 6,1 % (1 млн.349,2 тис. грн.); 
- охорону і раціональне використання рослинних ресурсів – 2,6 % (545,6 тис.грн.); 
- науку, інформацію і освіту, підготовку кадрів, інше – 2,5 % (537,9 тис.грн.). 

Треба зазначити поступове зростання зацікавленості органів місцевого 
самоврядування у здійсненні заходів з озеленення міст та сіл області, що знайшло 
своє відображення у збільшення витрат на заходи з охорони та раціонального 
використання рослинних ресурсів (рис. 15.7). 
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Рис. 15.7. Питома вага всіх використаних коштів обласного та місцевих 

природоохоронних фондів області за напрямками використання  
у 2004-2012 рр. за основними напрямками використання  

 
Решта коштів використовувалися на заходи з охорони атмосферного повітря, 

рослинного та тваринного світу. Пріоритет у фінансуванні заходів залишається за 
заходами з охорони водних ресурсів, другу позицію твердо утримують заходи з 
раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, 
що  наочно підтверджує рис.15.7. 

На сьогодні фінансування екологічної галузі не обмежується лише бюджет-
ними коштами. Поступово керівники підприємств, установ, організацій, виробнича 
діяльність яких здійснює негативний вплив на навколишнє природне середовище, все 
більше усвідомлюють необхідність проведення заходів, які будуть зменшувати 
навантаження на довкілля та зберігати природні ресурси в належному стані. 

За даними головного управління статистики у області (державне статистичне 
спостереження „Форма № 1-екологічні витрати в 2012 році”) понад 170 підприємств 
області здійснювали видатки на охорону навколишнього природного середовища. 
Загальний обсяг видатків в 2012 році збільшився на 45,3 млн. грн. в порівнянні з 2011 
роком і склав 293,9 млн. грн., що зумовлено поступовим покращенням загальної 
економічної ситуації в державі (в 2009 році загальний обсяг видатків зменшився на 
67,4 млн. грн. в порівнянні з 2008 роком і склав 158,2 млн. грн., в зв’язку з загальною 
економічної кризою).  

В абсолютних величинах використання коштів за напрямками використання 
представлено в табл. 15.12. 

 
Таблиця 15.12. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та їх 
питома вага за напрямками використання (тис. грн.) 

Роки  Напрямки використання 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього: 147579,9 225552,4 158171,8 217694,1 248529,7 293883,3 
 в тому числі:       

1 Охорона атмосферного повітря і змін 
клімату 

22505,9 
15 % 

44557,2 
20 % 

23194,9 
15 % 

15886,0 
7 % 

17776,7 
7 % 

22117,0 
7 % 

2 
Очищення зворотних вод (включаючи 
запобігання та очищення скидів у 
поверхневі води) 

92243,0 
63 % 

139030,3 
62 % 

100181,2 
63 % 

156609,9 
72 % 

169874,5 
68 % 

222112,4 
76 % 

3 
Поводження з відходами (включаючи 
переробку низько радіоактивних відходів, 
компостування сміття, утилізацію) 

19553,0 
13 % 

16516,1 
8 % 

18454,3 
12 % 

31422,3 
14 % 

49038,8 
20 % 

38025,8 
13 % 
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Продовження таблиці 15.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Захист і реабілітація ґрунту, підземних і 
поверхневих вод (включаючи усі види 
усунення забруднення) 

5109,9 
4 % 

13611,0 
6 % 

3941,9 
2 % 

5674,1 
3 % 

4441,9 
2 % 

3981,9 
1 % 

5 Збереження біорізноманіття і середовища 
виживання 

4822,1 
3 % 

5590,0 
2 % 

4793,1 
3 % 

6086,9 
3 % 

6825,1 
3 % 

7113,9 
2 % 

6 Радіаційна безпека (за винятком заходів 
для запобігання аваріям і катастрофам) 

232,8 
0 % 

6025,2 
2 % 

6498,7 
4 % 

1412,9 
1 % - - 

7 Інші напрямки природоохоронної 
діяльності 

3113,2 
2 % 

222,6 
0 % 

1107,5 
1 % 

602,0 
0 % 

572,7 
0 % 

532,3 
0 % 

 
Більше частина коштів, як і в попередні роки, було витрачено на заходи з 

очищення зворотних вод, що дзеркально відображає використання коштів 
природоохоронних фондів, так як проблема охорони та раціонального використання 
водних ресурсів є дуже актуальною для нашої області.  

Найбільше коштів на заходи з охорони довкілля (283,4 млн. грн.) в 2012 році 
витратили підприємства м. Рівне, Сарненського району, м. Кузнецовськ, м. Дубно, 
Рівненського та Здолбунівського району. 

На сучасному етапі основним джерелом витрат на охорону навколишнього 
природного середовища (93,2 %) виступають власні кошти підприємств (табл.15.13.). 
 
Таблиця 15.13.Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 
джерелами фінансування (тис. грн.) 

з них: 

Рік Всього Власні кошти 
Кошти 

Державного 
бюджету 

Кошти місцевих 
бюджетів 

Інші джерела 
фінансування 

2007 147579,9 132528,0 10860,0 4191,9 - 
2008 225552,4 210080,2 12485,8 2986,4 - 
2009 158171,7 149262,2 5381,6 3527,9 - 
2010 217694,1 206027,4 7247,4 4419,3 - 
2011 248529,7 233486,1 7344,0 7699,6 - 
2012 293883,4 276553,2 6025,9 10615,5 688,7 
Разом 1291411,20 1207937,10 49344,70 33440,60 688,7 

 
На жаль більша частина, а це майже 84 % всіх вкладених на заходи з охорони 

довкілля коштів, використовуються на поточні витрати, тобто для підтримання 
основних виробничих фондів природоохоронного значення в робочому стані та для 
попередження аварійних ситуацій (табл.15.14). 
 

Таблиця 15.14. Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 
джерелами фінансування (тис. грн.) 

Роки  Напрямки використання 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
 Всього: 147579,9 225552,4 158171,8 217694,1 248529,7 293883,4 
 в тому числі:       
1 Капітальні видатки 38434,5 62816,9 34849,9 20636,0 12561,6 25812,3 
2 Поточні видатки 109145,4 162735,5 123321,9 197058,1 235968,1 268071,1 
 

Хоча три останні роки характеризуються збільшенням екологічних витрат, на 
жаль в основні фонди екологічного призначення, фінансування яких призводить до 
економії природних ресурсів та зменшення забруднення довкілля, було вкладено 
лише 59 млн. грн. 
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Рис. 5.9. Динаміка видатків підприємств, установ, організацій на заходи з охорони 
навколишнього природного середовища 2007-2012 рр. 

 
Використання застарілих технологій та обладнання, висока концентрація 

потенційно небезпечних об’єктів, значна спрацьованість основних фондів несуть 
реальну загрозу виникнення техногенних аварій і катастроф з тяжкими наслідками 
для довкілля та безпеки життя. 

Коштів на нове будівництво, технічне переозброєння діючих об’єктів, на нау-
кові розробки та впровадження інноваційних технологій, результатом яких стане 
суттєве зниження антропогенного впливу на довкілля, на жаль не вистачає. І треба 
зазначити, що нині в Україні не існує ефективних механізмів мотивації підприємств-
природокористувачів щодо найширшого впровадження екологічно орієнтованих 
інноваційних технологій.  

На сьогодні екологічні проблеми набули глобального характеру, як в Україні, 
так і у всьому світі. Настав той період у розвитку людства, коли сама можливість 
збереження життя на планеті Земля стала заручником здатності людей оцінити 
масштаби екологічних проблем, осмислити їх і знайти шляхи вирішення. 
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15.8. Технічне регулювання у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки та 
раціонального природокористування 

 
В області є 43 вимірювальні лабораторії, що мають свідоцтва про атестацію на 

проведення вимірювань складових довкілля (викиди в атмосферне повітря, 
поверхневих та зворотніх вод, ґрунтів, відходів тощо) (табл. 15.15). 

 
Таблиця 15.15. Перелік вимірювальних лабораторій області, що мають свідоцтва 
про атестацію на проведення вимірювань складових довкілля 
№ 
з/п Назва підприємства Назва лабораторії (підрозділу) 

1. Державна екологічна інспекція у області Відділ інструментально-лабораторного контролю 
2. Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Гідрохімічна лабораторія 

3. Рівненський обласний центр з гідрометеорології Комплексна лабораторія спостереження за станом забруднення 
навколишнього природного середовища 

4. Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція 
Рівненського облводгоспу 

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів 

5. ДП „Рівненський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою” 

Агрохімічна лабораторія 

6. ДП „Рівненський експертно-технічний центр” Санітарна лабораторія 
7. Рівненська облСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
8. Рівненська лінійна СЕС на Львівській залізниці Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
9. Березнівська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
10. Володимирецька райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
11. Гощанська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
12. Дубровицька  райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
13. Дубенська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
14. Зарічненська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
15. Здолбунівська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
16. Корецька райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
17. Костопільська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
18. Млинівська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
19. Острозька райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
20. Радивилівська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
21. Рівненська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
22. Рокитнівська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
23. Сарненська райСЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
24. СЕС м. Кузнецовськ Промислово-санітарна лабораторія 
25. СЕС м. Кузнецовськ Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
26. Рівненська міська СЕС Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу 
27. ВП „Рівненська АЕС” Промислово-санітарна лабораторія 
28. ВП „Рівненська АЕС” Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища 

служби відомчого нагляду та пожежної безпеки 
29. ВП „Рівненська АЕС” Хімічна лабораторія цеху теплових та підземних комунікацій  
30. ПАТ „Рівнеазот” Санітарна лабораторія відділу охорони природи 
31. ПАТ „Рівнеазот” Лабораторія цеху нейтралізації і очистки промислово-стічних вод 

централізованого відділу технічного контролю 
32. ПАТ „Волинь-цемент” Природоохоронна лабораторія відділу охорони праці 
33. ТОВ „Свиспан Лімітед” Промислово-санітарна лабораторія 
34. ПрАТ „Агрофірма Зоря ім. Плютинського” Лабораторія очисних споруд 
35. РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” Хімічна лабораторія очисних споруд, смт Гоща 
36. РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” Хімічна лабораторія очисних споруд, смт Квасилів 
37. РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” Хіміко-бактеріологічна лабораторія з якості питної води 
38. РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” Лабораторія хімічна з аналізу стічної води 
39. Кузнецовське міське комунальне підприємство Вимірювальна лабораторія 
40. КП „Дубноводоканал” Хімічна лабораторія стічних вод 
41. Острозьке КП „Водоканал” Хімічна лабораторія стічних вод 
42. ВП „Рівненська дистанція водопостачання”  

ДТГО „Львівська залізниця” м. Сарни 
Виробнича лабораторія 

43. ВП „Локомотивне депо Здолбунів”  
ДТГО „Львівська залізниця” 

Хіміко-технологічна лабораторія 
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15.9. Дозвільна та погоджувальна діяльність у сфері природокористування 
 
Дозвільна діяльність держуправління охорони навколишнього природного 

середовища в області у 2012 р. характеризувалася наступними показниками: 
- видано дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами – 343; 
- видано дозволів на спецводокористування – 378; 
- видано дозволів на розміщення відходів –  712; 
- видано дозволів на поводження з отруйними речовинами – 2; 
- видано 2 дозволи на спеціальне використання природних ресурсів в межах 

територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 
Детальна інформація щодо видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами в розрізі районів області у 2012 році 
наведена в табл. 15.16. 

 
Таблиця 15.16. Інформація щодо дозвільної діяльності (дозволи на викиди)  
Адміністративно-територіальна 

одиниця 
Кількість дозволів на 

підприємствах  
Кількість діючих 

дозволів 

Кількість дозволів, 
термін дії яких 
закінчилися 

Кількість дозволів, 
виданих в 2012 році 

Березнівський район 99 89 10 21 
Володимирецький район 26 23 3 4 
Гощанський район 50 48 2 11 
Демидівський район 21 20 1 3 
Дубенський район 48 46 2 14 
Дубровицький район 62 55 7 5 
Зарічненський район 18 18 - 5 
Здолбунівський район 86 76 10 24 
Корецький район 36 35 1 5 
Костопільський район 95 85 10 12 
Млинівський район 44 39 5 13 
Острозький район 20 19 1 10 
Радивилівський район 85 80 5 10 
Рокитнівський район 52 52 - 24 
Рівненський район 142 128 14 34 
Сарненський район 92 89 3 19 
м. Рівне 347 327 20 108 
м. Кузнецовськ 12 11 1 2 
м. Дубно 63 60 3 14 
м. Острог 28 25 3 5 
Разом в області 1426 1325 101 343 

 
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №321 

„Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне 
водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
10.08.1992 №459” Державним управління охорони навколишнього природного 
середовища в області протягом 2012 р. водокористувачам області видано 
(продовжено терміни дії) 378 дозволів на спеціальне водокористування. З 978 
водокористувачів мають дійсні дозволи 968, у 10 водокористувачів терміни дії 
дозволів прострочені. 

У складі дозволу на спеціальне водокористування за 2012 р. затверджено та 
продовжено терміни дії нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих 
речовин для 42 водокористувачів, які мають скиди зворотних вод у поверхневі 
водойми. Інформація щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування в розрізі 
районів області у 2012 р. наведена у табл. 15.17. 
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Таблиця 15.17. Інформація щодо дозвільної діяльності (дозволи на спецводоко-
ристування)  

Кількість 
водозаборів 

Адміністративно-
територіальна одиниця разом в т.ч. під-

земних 

Кількість 
водовипусків 

Кількість 
водокорис-
тувачів 
(разом) 

Кількість 
водокорис-
тувачів, які 
мають 
дозволи 

Кількість 
водокорис-
тувачів, 

дозволи яких 
прострочені 

Кількість 
водокорис-
тувачів, які 
взагалі не 
мають 
дозволів 

Кількість 
дозволів, 
виданих в 
2012 році 

Березнівський район 98 92 2 45 45 - - 14 
Володимирецький р-н 75 71 5 42 42 - - 16 
Гощанський район 76 55 2 39 39 - - 13 
Демидівський район 52 47 3 29 28 1 - 9 
Дубенський район 152 106 3 91 90 1 - 36 
Дубровицький район 66 63 2 30 30 - - 9 
Зарічненський район 19 17 3 12 12 - - 6 
Здолбунівський район 97 80 1 55 55 - - 28 
Корецький район 45 28 2 38 38 - - 8 
Костопільський район 179 133 8 132 130 2 - 47 
Млинівський район 134 98 1 73 71 2 - 25 
Острозький район 36 29 3 28 27 1 - 14 
Радивилівський район 115 99 2 78 76 2 - 33 
Рокитнівський район 19 13 11 15 15 - - 8 
Рівненський район 218 202 17 124 123 1 - 57 
Сарненський район 103 96 18 56 56 - - 14 
м. Рівне 192 190 19 62 62 - - 28 
м. Кузнецовськ 18 17 5 2 2 - - 1 
м. Дубно 36 35 2 16 16 - - 8 
м. Острог 17 13 1 11 11 - - 4 
Разом в області 1747 1484 110 978 968 10 - 378 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 №1218 „Про 

затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення 
та розміщення відходів” в області 676 підприємств, установ, організацій отримали 
712 дозволів на розміщення відходів у наступному році (табл. 15.18).  

 
Таблиця 15.18. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2012 р. 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

Ви
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т
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. т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Березнівський район 80 79 2 134275 80 79 12,31 7,89 4,78 
Володимирецький р-н 21 20 3 6717 21 20 4,87 1,93 2,62 
Гощанський район 18 18 2 28750 18 18 28 .2 25.9 1,5 
Демидівський район 9 9 1 3911 9 9 0,91 3,3 0,19 
Дубенський район 23 19 2 20703 23 19 19,98 0,76 2,83 
Дубровицький район 11 11 1 7772 11 11 6,61 0 .95 0,47 
Зарічненський район 8 8 - 1871 8 8 0,35 1,3 0.06 
Здолбунівський район 36 35 - 7732 36 35 7,7 0,06 2,8 
Корецький район 18 14 1 835 18 14 1.2 0,012 0,75 
Костопільський район 89 86 17 135332 89 86 92,12 36,9 4,98 
Млинівський район 18 18 1 7056 18 18 11,55 1,85 1,29 
Острозький район 15 15 2 1459 15 15 1,45 0,16 0,8 
Радивилівський район 36 32 1 14011 36 32 11,96 2,58 3,5 
Рокитнівський район 18 18 1 138904 18 18 336,11 302,01 2,21 
Рівненський район 77 73 4 348895 77 73 338,85 9,11 5,2 
Сарненський район 67 62 14 412337 67 62 512,13 489,8 3,7 
м. Рівне 128 120 - 288863 128 120 132,58 145,8 4,4 
м. Кузнецовськ 10 10 - 60872 10 10 49,69 55,54 1,49 
м. Дубно 23 20 - 190322 23 20 173,12 12 .02 0,87 
м. Острог 9 9 - 6578 9 9 1,0 4,37 0,37 
Разом в області 712 676 52 1817195 712 676 1610,117 1102,2 44.81 
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Відповідно до постанови КМУ від 20.06.95 №440 „Про затвердження Порядку 
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, 
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, продуктів біотехнології та 
інших біологічних агентів” у 2012 р. отримано 2 дозволи на поводження з отруйними 
речовинами (табл. 15.19). Відповідно до Указу Президента України від 13.04.2011 
№452/2011, затверджено нове Положення про Міністерство екології та природних 
ресурсів України. Нині власники небезпечних відходів отримують дозволи на 
розміщення та ліміти на утворення та розміщення відходів у Мінприроди України. 

 
Таблиця 15.19. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин, на  
поводження з якими було видано дозволи 

Неорганічні сполуки Органічні сполуки 

Адміністративно-
територіальна одиниця 
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Радивилівський район         2            
Разом в області         2            

 
У 2012 році державним управлінням охорони навколишнього природного 

середовища в області видано 2 дозволи на використання природних ресурсів у межах 
Рівненського природного заповідника. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1420 
„Деякі питання реалізації статті 1861 Земельного кодексу України” та наказу 
Мінприроди України від 05.11.2004 № 434 „Про затвердження Порядку погодження 
природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання 
земельних ділянок” структурними підрозділами Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Рівненській області протягом 2012 року 
розглянуто 8969 матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок. 
Серед матеріалів погоджено 8964 проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на загальну площу 4930,96 га та 5 проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на загальну площу 2,1965 га – не погоджено. 

Дані про погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних 
ділянок за категоріями земель наведені в табл. 15.20. 
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Таблиця 15.20. Погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок у 2012 р. 
В т. ч. за категоріями земель 

Кількість матеріалів, які 
надійшли на розгляд 

(шт.)/ на загальну площу 
(га), з них: 

землі 
сільськогосподарського 

призначення 

землі лісогосподарського 
призначення землі водного фонду 

землі 
природно-
заповідного 

фонду 

землі 
рекреаційного 
призначення 

землі оздоровчого 
призначення 

землі житлової та 
громадської 
забудови 

землі 
історико-

культурного 
призначення 

землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони, 
іншого призначення Вид 

доку-
мента 

погод. 
(шт./га) 

не погод. 
(шт./ га) 

погод. 
(шт./га) 

не погод. 
(шт./ га) 

погод. 
(шт./га) 

не погод. 
(шт./ га) 

погод. 
(шт./га) 

не погод. 
(шт./ га) 

по-
год. 

(шт./
га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

погод. 
(шт./ га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

погод. 
(шт./ га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

погод. 
(шт./га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

погод. 
(шт./
га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

погод. 
(шт./га) 

не по-
год. 

(шт./ 
га) 

МПМ –/–  –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– 

МВЗ –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– 

ПВ 8964/ 
4930,9600 

5/ 
2,1965 

5599/ 
2709,3602 3/0,4195 23/250,7318 5/ 

1,7770 
26/ 

429,9354 –/– –/– –/– 3/ 
0,4337 –/– –/– –/– 3133/ 

659,8024 –/– –/– –/– 211/ 
880,6965 –/– 

Примітка:   МПМ - матеріали погодження місць розташування об’єктів (у разі, коли вибір земельної ділянки не проводиться); 
МВЗ - матеріали щодо вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів; 
ПВ - проекти відведення земельних ділянок 
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15.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля 
 
Наукові дослідження в галузі охорони довкілля здійснюють установи 

природоохоронного спрямування та наукові установи області. 
У Рівненському природному заповіднику протягом 2012 року проводилась 

наступна науково-дослідницька робота: 
- науково-екологічною фірмою „Світ птахів” (м. Луцьк) продовжено роботи зі 

складання атласу гніздових птахів у Білоозерському лісництві Рівненського 
природного заповідника. В ході роботи за два роки було зареєстровано 92 видів 
птахів, з яких 90 – гніздові (з них – 32 можливо гніздові, 14 – імовірно гніздові, 44 – 
достовірно гніздяться). Також за звітний період знято 72 відеосюжети до 
майбутнього фільму до циклу „Біорізноманіття Рівненського природного 
заповідника”. 

- науковцями з Інституту екології Карпат НАН України, згідно затвердженої 
теми „Визначення популяційних параметрів моніторингу раритетного фітогенофонду 
Рівненського природного заповідника (масив Переброди)”, проведено інвентаризацію 
рідкісних та зникаючих видів рослин на території Північного і Старосільського 
лісництв заповідника, здійснена оцінка стану їх популяцій за структурно-
функціональними параметрами, відібрано 10 модельних рідкісних видів для 
подальшого детального моніторингу. Проведено обстеження 14 популяцій 
раритетних видів та надано відповідні заключення та рекомендації - всі види 
перебувають у нормальному стані і за умов збереження існуючих умов їхнього 
зростання їм нічого не загрожує; раритетні види потребують подальшого поточного 
контролю та ведення регулярних фітосозологічних моніторингових досліджень, на 
основі яких можна оцінювати життєвий стан популяцій рідкісних видів; в 
подальшому слід зробити фітоценотичні описи їх місцезростань для оцінки 
проективного покриття та конкурентоспроможності рідкісних видів. 

- Поліським філіалом УкрНДІЛГА завершено цикл науково-дослідних робіт з 
вивчення радіоекологічної ситуації природних комплексів Рівненського природного 
заповідника. У 2012 році дослідженнями охоплено території масиву Переброди, 
закладено 4 стаціонари, на яких здійснено детальний геоботанічні описи, відібрані 
необхідні проби, здійснено їх аналіз на вміст радіоактивного 137Cs.  

- аспірантом відділу мікології інституту ботаніки НАН України проведено 
вивчення грибів-дискоміцетів Карасинського лісництва заповідника. В ході 
досліджень виявлено 21 вид, що є новими для інвентарного списку біоти заповідника.  

- аспірантом інституту зоології НАН України Кривошеєвим Р.Є. проведено 
дослідження фауни жуків-потаємців (Coleoptera, Pselapidae) Білоозерського лісництва 
Рівненського природного заповідника, в ході якого було виявлено 11 видів, що 
раніше не наводилися для території заповідника. 

- аспірантом Львівського національного університету ім. І.Франка Кусьнеж 
О.В. продовжено дослідження фауни рукокрилих заповідника, в ході якого 
підтверджено перебування для заповідника 8 видів кажанів, а також виявлено два 
нових види – широковуха європейського Barbastella barbastellus та вечірницю малу 
Nyctalus leisleri. Дослідження є актуальними, оскільки всі види рукокрилих внесені 
до останнього видання Червоної Книги України, а відомості про хіроптерофауну 
регіону практично відсутні. 

- науковцем кафедри зоології Львівського національного університету 
ім. І.Франка Назарук К.М. здійснено попереднє вивчення гідробіонтів водойм 
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Рівненського природного заповідника. В результаті досліджень виявлено 54 види 
коловерток, гіллястовусих та веслоногих ракоподібних, що доповнили перелік фауни 
заповідника. 

- науковцем кафедри екології, природничого факультету Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана Огієнка Ліщук А.В. здійснено попереднє вивчення 
фауни мух-дзюрчалок (Diptera: Syrphidae) Карасинського лісництва Рівненського 
природного заповідника. В результаті досліджень інвентарний перелік комах 
заповідника поповнився на 14 видів двокрилих. 

- спільно з науковцями С. Домашевським (Центр дослідження хижих птахів, 
м. Київ), В. Домбровським (завідувачем лабораторії орнітології інституту зоології 
НАН Білорусі, м. Мінськ), М. Скирпаном (Львівський національний університет 
ім. І. Франка) та групою польських вчених здійснено експедицію з виявлення гнізд 
підорлика великого – рідкісного вразливого виду у світовому масштабі. Загалом було 
виявлено 4 гнізда підорлика великого, в яких було закільцьовано двох пташенят 
кольоровими та металевими кільцями. Дана знахідка є єдиним на сьогоднішній день 
достовірним підтвердженням гніздування підорлика великого в Україні, і тому місця 
їх гніздування має велике наукове міжнародне значення. 

- спільно з працівниками НДПМ НАН України проводилось кільцювання 
пташенят чорного лелеки за програмою „Ciconia-Ukraine”. Всього у 2012 році в 
регіоні було закільцьовано 30 пташенят, з них 3 – з території Білоозерського 
лісництва Рівненського природного заповідника. 

Окрім того, традиційно, в межах щорічної програми „Літопис природи”, 
проводилось вивчення популяцій раритетних видів рослин на закладених постійних 
пробних площах в Білоозерському, Карасинському, Північному та Старосільському, 
лісництвах. Проведена реінвентаризація наукових стаціонарів, таким чином, на 
території Рівненського природного заповідника діють 56 постійних пробних площ, із 
них 13 площ – ботанічного спрямування; 17 – площ для ведення лісівничого та 
лісопірологічного моніторингу; 5 площ – для спостереження за впливом рекреантів 
на компоненти лісу на території СВК „Біле озеро”, що межує з заповідником; 21 
площа – для спостереження за динамікою міграції радіонуклідів в компонентах 
лісових та болотних екосистем. Паралельно проводився збір фауністичної та 
флористичної інформації, фенологічних та метеорологічних даних з території 
Рівненського природного заповідника, зокрема за 2012 рік гербарій заповідника 
поповнився на 135 гербарних зразки судинних рослин, мохів та грибів, а 
ентомологічний матеріал – на 86 екземплярів безхребетних. Фототеку заповідника 
поповнено близько на 300 фотографій. 

 
Науково-дослідна робота Рівненського зоологічного парку спрямована на 

покращення умов утримання тварин в неволі. Основними темами у 2012 році, за 
якими проводяться дослідження в зоологічному парку, були: 

„Іммобілізація оленя плямистого (Cervus Nippon)”. Зібрано, проаналізовано та 
накопичено дані проведених анестезій оленя плямистого; 

„Використання штучних молочних сумішей при годівлі молодняку Котячих 
(Felidae)”. Проведено аналіз різних молочних сумішей при штучній годівлі 
молодняку африканських левів (Panthera leo) та сервалів (Leptailurus serval). Було 
випробувано кілька видів продукції для вигодовування молодняку котів та собак, але 
найкраще себе показала суміш „Babydog milk” фірми „Royal canin” виробництва 
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Франції. В даній суміші найкраще збалансовані таурин та біотин, що є необхідною 
умовою для правильного розвитку молодняку тварин родини котячих; 

„Адаптація тигрів амурських (Panthera tigris altaica) до вольєру відкритого 
типу”. Проведено збір даних, щодо утримання тигрів у вольєрах відкритого типу. 
Розроблено заходи, щодо кращого пристосування тварин до нових умов, а також 
удосконалення вольєру з урахуванням вимог безпеки та особливостей поведінки 
тигрів; 

„Відтворення мелвільського острівного вовка (Canis lupus arctos) у 
Рівненському зоопарку”. Проведено спостереження за проявами шлюбної поведінки 
вовків та аналіз змін поведінки під час гону, при появі потомства та його спільному 
вихованні;  

„Спостереження за поведінкою бурих капуцинів (Cebus apella) у нових 
умовах”. Проведено спостереження за змінами поведінки капуцинів в умовах 
відкритого вольєру. Розроблено і впроваджено заходи, щодо покращення їхньої 
адаптації до нових умов, а також оптимізації утримання.  

 
У 2012 році працівниками відділу наукової, еколого-освітньої роботи та 

рекреаційного благоустрою Національного природного парку „Дермансько-
Острозького” проведено 32 еколого-освітніх заходи (уроки, лекції, засідання гуртків, 
еколого-практичні семінари, екскурсії, еколого-освітні акції), в яких залучено 829 осіб 
різної вікової та соціальної категорії. Проведено низка заходів та акції: „Міжнародний 
зимовий облік птахів населених пунктів”, „Збережемо первоцвіти”, „Вітаємо вісників 
весни”, „Збережемо ялинку”, заходи до Міжнародного дня біорізноманіття, 
Міжнародного року кажанів, Дня охорони навколишнього природного середовища та 
Дня працівників природно-заповідної справи.  

29 червня - 2 липня 2012 року співробітниками відділу наукової, еколого-
освітньої роботи та рекреаційного благоустрою спільно з вчителями-керівниками 
творчих об’єднань та гуртків  організовано науково-дослідну експедицію долиною 
річки Збитинка. Маршрут пролягав від села Межиріч Острозького району повз 
населені пункти Новомалин, Буща, Мости, Святе до с. Будераж. До участі в 
експедиції були залучені учні загальноосвітніх шкіл Острозького, Здолбунівського 
району та студенти-екологи Національного університету водного господарства та 
природокористування, геолог Української геологічної компанії. Досліджено низку 
заказників як загальнодержавного, так і місцевого значення, що увійшли до складу 
НПП: ботанічні – „Бущанський”, „Заплава річки Збитинка”, „Болото Кругляк” та 
„Урочище Бір”, орнітологічний „Збитинський”, гідрологічний “Збитинський”, 
заповідне урочище „Зіньків камінь”. 

Протягом року видано 14 публікацій екологічного та природоохоронного 
характеру в регіональній періодиці, а також видано 2 буклети. Бібліотека парку 
постійно поповнюється новою літературою та відеоматеріалами. 

 
Основними напрямками наукових досліджень в галузі охорони довкілля Націо-

нального університету водного господарства та природокористування у 2012 р.: 
1. Розробка теоретичних засад довготермінового прогнозу метеорологічних 

режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін 
клімату.  

2. Тепломеліоративна система на базі використання низькотемпературних 
скидних вод електростанції і промислових об’єктів.  
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3. Розробка рекомендацій з оцінки інвестиційних проектів будівництва і 
реконструкції водогосподарських об’єктів та меліоративних систем 

4. Розробка методики прогнозування потенційних збитків та обґрунтування 
обсягів фінансування у протипаводковий захист басейну річки Тиса Закарпатської 
області на період до 2020 р.  

5. Розробка проекту з уточнення умов експлуатації гідротехнічних споруд ВП 
ХАЕС, проведення проектно-вишукувальних робіт з використанням бурильних 
установок.  

6. Протипаводкові та протиерозійні заходи на р. Дністер на ділянці с. Бачина, 
м. Старий Самбір, с. Завадка Старосамбірського району Львівської області. Гідрав-
лічне моделювання протиерозійної споруди.  

7. Проведення експертиз та розробка науково-технічних пропозицій з питань 
очищення води для промислових підприємств та населених пунктів 

8. Розробка схеми оптимізації роботи систем водопостачання та водовід-
ведення.  

 
15.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що 
стосуються довкілля 

 
Проблеми екології в сучасному світі стали чи не найголовнішими після 

політичних. Характерною ознакою останніх років стало те, що ці проблеми вийшли 
за межі інтересів вузького кола спеціалістів-екологів на більш широкий загал. Значно 
активізувався фактор соціального збудження населення після Чорнобильської 
катастрофи. Інтерес до проблем безпеки життєдіяльності суспільства в цілому 
зумовив створення численних громадських організацій, клубів та об’єднань. На 
території області діють 14 громадських організацій, установчими документами яких 
передбачена природоохоронна діяльність (див. додаток 3). З метою зміцнення і 
розширення взаємодії державних природоохоронних органів з громадськістю при 
Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища у Рівненській об-
ласті діє Громадська рада неурядових організацій природоохоронного спрямування. 

 
15.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій 

 
Обласна організація українського товариства охорони природи (УТОП) у 2012 

році особливу увагу приділяла проведенню природоохоронних заходів та масових 
акцій („День довкілля”, „Всесвітній день охорони навколишнього природного 
середовища”, „Всесвітній день Землі”, „Чиста Україна – чиста Земля”), залученню 
громадськості до участі у вирішенні екологічних проблем, здійсненню науково-
технічної та просвітницької діяльності серед населення області. Ключовим 
пріоритетом діяльності обласної організації Українського товариства охорони 
природи є питання формування екологічної свідомості, здійснення заходів екологіч-
ної освіти населення області, особливо молоді, а також вивчення природоохоронного 
законодавства та контроль за його дотриманням. 

Протягом року президія обласної ради значну увагу приділяла розвитку 
зеленого туризму в області. На початку 2012 року УТОП отримала грант на 
виконання проекту „Розвиток місцевої інфраструктури зеленого туризму” в с. Берег 
Дубенського району. Реалізація цього проекту здійснювалася в два тури протягом 
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2011 року та І кварталу 2012 року. Програма зеленого туризму успішно розвивається 
також у Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та інших районах. 

При обласній раді УТОП працює лекторська група, яку очолює заступник 
голови президії І.Л.Сацюк. Члени лекторської групи систематично виступають у 
трудових колективах та навчальних закладах області. За сприяння УТОП у 
навчальних закладах області проводяться конкурси, а саме: „На краще проведення 
природоохоронної роботи в навчальних закладах області”, конкурс-огляд 
внутрішнього та зовнішнього озеленення шкільних та позашкільних  навчальних 
закладів „Галерея кімнатних рослин”. 

Інформація про практичну діяльність обласної організації УТОП постійно 
висвітлюється в обласній газеті „Зелені шати” в рубриці „Природа і люди”. 

 
Рівненське відділення Українського товариства охорони птахів у 2012 р. 

приймало участь у ряді проектів та акцій:  
 - робота з моніторингу птахів та укладанню списку видів, зареєстрованих на 

території області;  
- проект з дослідження синиці білої Parus cyanus на півночі Рівненської області, 

в рамках якого було використано штучні гніздівлі для приваблювання виду в 
гніздовий період; 

- участь у „Міжнародному обліку навколо водних птахів у міграційний період”, 
що кожних три роки проводиться Азово-Чорноморською орнітологічною станцією. 
Обліки проведено на наступних біотопах: оз. Басів Кут у м. Рівне, р. Устя в межах 
м. Рівне, комплекс рибогосподарських ставів поблизу м. Здолбунів Рівненської 
області та „Бердянська коса” у м. Бердянськ Запорізької області;  

- щорічне дослідження зимової орнітофауни водосховища Хмельницької АЕС, 
розпочате ще з 2007–2008 рр.; 

- спільно зі Шпанівською сільською радою надавалась допомога з підгодівлі 
зграї лебедів-шипунів, яка щорічно зимує на р. Устя поблизу с. Великий Олексин 
Рівненського району; 

- разом зі своїми партнерами в 30 європейських країнах товариство бере участь 
у акції „Весна прийшла”, в рамках якої проводяться спостереженнях за мігруючими 
птахами. Це дає змогу щорічно аналізувати дані про перші зустрічі птахів, 
отримувати інформацію про цікаві весняні явища. В ході акції проводилось 
спостереження за п’ятьма видами птахів – лелекою білим, ластівкою сільською, 
зозулею, серпокрильцем чорним та бджолоїдкою. Реєстрація перших прилітних 
птахів цих п’ятьох видів відбувається в режимі on-line і таким чином можна бачити 
живу картину переміщення птахів з теплих країв до своїх рідних територій. 

 
Громадська організація „Регіональний екологічний центр „Волинь” була 

створена у 2009 році. Основною метою організації є охорона природних ресурсів, 
забезпечення та підтримка функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, 
проведення навчальної, виховної та еколого-просвітницької діяльності тощо.  

 
Міська молодіжна громадська організація „Екоклуб” - неурядова екологічна 

організація, що працює в місті Рівне з 1998 р. Метою діяльності екологічного клубу є 
захист та охорона довкілля.  

Основними завданнями організації є популяризація та ініціювання впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій в побуті та на виробництві, підвищення обізнаності 
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громадськості про використання альтернативних джерел енергії, антиядерна 
діяльність, підвищення ролі громадськості у процесі прийняті екологічних важливих 
рішень.  

У першому півріччі 2012 року Екоклуб організував та провів антиядерний тур 
населеними пунктами навколо Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської 
АЕС. Загалом тур відвідав 19 населених пунктів. Учасники туру надавали 
громадянам неупереджену інформацію про атомну енергетику, збирали підписи 
проти нарощування потужностей атомних електростанцій. Усього було зібрано понад 
3 тисячі підписів. В якості прикладу використання сонячної енергії населенням, для 
туру була виготовлена демонстраційна модель сонячного опалення, більшість 
матеріалів для якого отримано від проекту „Ввімкни Сонце – живи комфортно”. 
Учасники антиядерного туру із Національного екологічного центру України надали в 
користування діючу модель сонячної батареї. Також, під час туру демонструвалась 
фотовиставка „Чорнобиль – 20 років, 20 доль”. 

Для широкого поширення простих та доступних методів енергозбереження за 
час існування „Екоклубу” було досліджено 524 освітні установи Рівненської області. 
На основі зібраних даних було проведено аналіз ефективності використання енергії у 
школах області на основі показника „питоме теплоспоживання”. Також був 
здійснений фінансово-економічний аналіз існуючої системи теплопостачання 
бюджетних установ області. Дані були проаналізовані як у розрізі районів, так і в 
розрізі типів систем теплопостачання та палива, що у них використовується.  
Найменше ефективним визнано централізоване опалення. 

Екоклуб є членом та одним з засновників Робочої Групи українських неурядо-
вих організацій з питань зміни клімату. До складу групи входять понад 22 
організацій зі всіх регіонів України. Група готує пропозиції та коментарі до урядових 
структур щодо проблем глобального потепління. Робоча Група активно працює над 
підвищенням обізнаності населення з цієї проблеми, проводить прямі та практичні 
освітні акції, надає консультації та залучає населення до існуючих кліматоохоронних 
програм та проектів. Голова Ради ММГО „Екоклуб” одночасно очолює  робочу групу 
українських неурядових організацій з питань зміни клімату. Представник 
громадської організації брав участь у Конференції ООН зі змін клімату, яка відбулася 
у грудні у Катарі. Також „Екоклуб” приймає активну участь у роботі громадської 
ради при Державному агентстві екологічних інвестицій. 

Екоклуб входить в склад Громадської Ради Державного комітету ядерного 
регулювання з дня її заснування (з 2006 року), бере активну участь у засіданнях Ради, 
коментуванні та опрацюванні ряду нових документів, підіймає теми, які хвилюють 
громадськість.  

Енергетичний дорадчий центр, що діє на базі ММГО „Екоклуб”, надає 
безкоштовні консультації стосовно прав та обов’язків громадян у житлово-
комунальному секторі; енергозбереження у побуті; впровадження альтернативних 
джерел енергії; використання екологічно безпечних та енергоефективних матеріалів 
та побутових приладів; законодавства у галузі житлово-комунальних послуг. 

У 2012 році розпочато роботу над проектом впровадження у м. Рівне системи 
збору та утилізації небезпечних побутових відходів, зокрема ртутьвмісних ламп та 
батарейок. Зокрема, була проведена широка інформаційна кампанія та публічні акції 
зі збору таких ламп. У м. Рівне питання небезпечних побутових відходів 
обговорювалось на засіданнях Рівненської міської ради. 
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Громадська організація Рівненський обласний осередок Всеукраїнської еколо-
гічної Ліги створена у 1998 році, створені регіональні структури РОО ВЕЛ – 
Сарненська, Рівненська, Березнівська, Дубенська районні та Рівненська міська 
організації. Кількісний склад організації з року в рік зростає. Серед її членів провідні 
вчені - екологи Рівненщини, молодь та студентство, активні громадяни області, що 
вболівають за стан довкілля нашого краю. Метою організації є сприяння громадсь-
кому екологічному контролю за виконанням природоохоронного законодавства з 
питань екологічної безпеки, охорони природних цінностей, екологічних прав та 
здоров’я громадян. 

Протягом 2012 року увага була сконцентрована на закінченні виконання 
грантового проекту ГЕФ ПМГ „Створення човнової станції, велосипедних доріжок та 
кінних маршрутів для популяризації зеленого та етнотуризму”. Основна мета проекту 
– пропагування використання немоторизованих видів транспорту та створення 
екологічно та туристично привабливого регіону, розвинути його інфраструктуру за 
рахунок розвитку зеленого туризму. 

В листопаді 2012 року на кафедрі екології Національного університету водного 
господарства та природокористування в межах ІІ Міжнародного форуму з агро-
логістики відбувся круглий стіл „Адаптація агросфери до зміни клімату”. До участі в 
форумі були запрошені представники центральних органів виконавчої влади, 
іноземні делегації, а також бізнесмени, фермери та науковці. У результаті 
обговорення учасники прийшли до ряду висновків та рекомендацій, що серед 
чисельних екологічних та соціально-економічних проблем агросфери є проблема 
глобального потепління клімату та зміна регіональних кліматичних показників. 

Члени осередку приймають активну участь у різних заходах спрямованих на 
покращення формування екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан 
навколишнього середовища. 

 
Громадська організація „Рівненський центр маркетингових досліджень” 

створена при кафедрі економіки та менеджменту Рівненського державного 
гуманітарного університету для об’єднання зусиль науковців, спеціалістів з 
використання передових методик досліджень потреб на регіональному ринку, в тому 
числі і потреб населення в якісному навколишньому середовищі, вирішенні 
екологічних проблем, збереженні природно-заповідних територій та об’єктів через 
організацію науково-практичної діяльності, сприяння прогресивним формам 
навчання та підготовки фахівців у галузі екології, управління, інформації, співпраці з 
державними органами, участі у розробці та виконанні регіональних програм тощо. 

У вересні 2012 року Рівненський центр маркетингових досліджень взяв участь 
в Установчих зборах Біоенергетичної асоціації України, що відбулися, в м. Київ. 

Основні напрямки діяльності центру: 
- вплив на законодавчу діяльність в галузі енергетики України з метою зміцнення 

позицій і прискореного розвитку біоенергетики; 
- вплив на програмні документи в галузі енергетики України (державні і галузеві 

програми, енергетичну стратегію тощо), з метою відображення в них гідного 
місця біоенергетики; 

- вплив на розробку державних та галузевих стандартів та норм, необхідних для 
розвитку біоенергетики; 
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- підготовка аналітичних матеріалів, статей, презентацій, проведення прес-
конференцій для відображення позиції асоціації з ключових питань розвитку 
сектора біоенергетики; 

- випуск інформаційного бюлетеня з метою висвітлення стратегій і програм 
Європейського Союзу та України, останніх новин та інших заходів, що 
стосуються сектору біоенергетики; 

- створення технологічної платформи для обміну і просування науково-дослідних 
робіт в галузі використання біоенергетики; 

- популяризація внеску біоенергетичних проектів у досягненні цілей щодо 
скорочення викидів парникових газів та у вирішенні інших екологічних проблем. 
Представники Рівненського центру маркетингових досліджень прийняті 

асоційованими членами біоенергетичної асоціації України. 
У 2012 р. Центр прийняв участь в зустрічі українських та голландських 

компаній, що працюють в галузі біоенергетики, яка проводилася за підтримки 
Нідерландського агентства „NL Agency”, на якій було обговорено ряд питань: 
перспективи вирощування енергетичних культур; реалізації спільних проектів з 
переробки місцевої біомаси; переводу котелень на опалення біопаливом; можливості 
участі в проекті UNIDO/GEF „Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновлювальної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх 
підприємствах України” на регіональному рівні; участі в реалізації проекту „Енергія 
з біомаси”, проекту „Енергія природи” на місцевому рівні. 

Представники Центру прийняли участь у Всеукраїнській конференції за участю 
неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики, що 
проходила в м. Києві. На конференції розглядались питання безпеки атомної 
енергетики, радіаційного забруднення, стану атмосферного повітря та водних 
ресурсів, деградації земель, безпеки поводження з відходами, втрати біорізноманіття, 
оцінки державної екологічної політики України, механізмів взаємодії неурядових 
громадських організацій з Міністерством екології та природних ресурсів України, 
участі громадських організацій в реалізації державної екологічної політики та 
Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-
2015 роки. 

Рівненський центр маркетингових досліджень запропонував як механізм 
залучення громадськості до планування та реалізації державної екологічної політики 
та Національного плану дій з охорони довкілля на 2011-2015 рр. створювати ради 
громадських об’єднань та громадян при всіх органах місцевого самоврядування та 
залучаюти їх до участі у розробці та виконанні Національного, регіональних та 
місцевих планів дій з охорони довкілля. 

В роботі Рівненського центру маркетингових досліджень приймають участь 
відомі науковці та природолюби, які у своїх дослідженнях приділяють велику увагу 
охороні навколишнього середовища, раціональному використанню природних 
ресурсів, удосконаленню управління та зміцненню фінансової стійкості природо-
охоронних територій тощо. Так, у 2012 р. за авторством д.е.н. Герасимчук З.В, голови 
ради громадської організації „Рівненський центр маркетингових досліджень” 
к.т.н. Микитина Т.М. та к.е.н. Якимчук А.Ю вийшла друком монографія „Маркетинг 
природно-заповідних територій”. В монографії викладена концепція маркетингу 
природно-заповідних територій, як однієї із основних складових сталого розвитку 
територій взагалі. Розглянуто питання формування маркетингової стратегії розвитку 
природно-заповідних територій, а також їх організації, функціонування та охорони. 
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Велика увага приділена дослідженню системи управління природоохоронними 
територіями, показникам оцінки ефективності управління, фінансування установ 
природно-заповідного фонду. 

Представники громадської організації є членами науково-технічних рад 
Рівненського природного заповідника та Національного природного парку 
„Дермансько-Острозький”, в роботі яких приймають активну участь. 

 
Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради є 

одним з головних еколого-натуралістичних, науково-методичних і координаційних 
центрів в області з залучення учнівської молоді до збереження довкілля.  

Основними напрямками організаційно-масової роботи в загальноосвітніх  та 
позашкільних навчальних закладах області є еколого-натуралістична діяльність, 
природоохоронна та науково-дослідницька робота, народна творчість, масово-
розважальна та оздоровча діяльність, соціально-реабілітаційна робота. 

Основними формами організаційно-масової роботи є еколого-натуралістичні, 
народознавчі та тематичні свята та конкурси, тематичні тижні, місячники, акції, 
інтелектуальні ігри, вікторини, тематичні та оглядові екскурсії, експедиції та 
експедиційні походи, тематичні виставки. 

Найбільша кількість дітей залучається до екологічної роботи саме через масові 
заходи, які проводяться в більшості загальноосвітніх і позашкільних закладах 
області. Завдяки доступній і цікавій формі проведення масові заходи сприяють 
вихованню екологічної культури учнів, побудові гармонійних стосунків з природою. 

Юннати Рівненщини активні учасники обласних і Всеукраїнських масових 
натуралістичних конкурсів, фестивалів, виставок, проектів, змагань, акцій зокрема: 
„Мій рідний край, моя земля”, „Парки − легені міст і сіл”, „Збережи первоцвіт”, 
„День землі”, „День довкілля”, „Посади дерево та збережи його”, „Дерево життя”, 
„Чиста планета”, „Ріки мого дитинства”, конкурсу проектів озеленення інтер’єру та 
ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, 
обласного збору учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках”, міжнародної 
програми „GLOBЕ”. 

У 2012 році в області працювало 50 гуртків юних екологів, 20 екологічних 
клубів, 12 екологічних товариств, 16 експедиційних загонів, 60 гуртків юних друзів 
природи, творча лабораторія „Природа”, 35 гуртків юних лісівників та дендрологів, 
27 загонів зелених та 17 загонів голубих патрулів. 

Екологічні патрулі, загони, пости виконують практичну природоохоронну 
роботу. Під час експедицій діти вивчають рослинний світ, ведуть облік рідкісних 
лікарських рослин, складають інформаційні карти, вивчають вплив діяльності 
людини на довкілля. Редколегія експедиційних загонів випускає календар природи, 
на сторінках якого висвітлюються цікаві явища, об’єкти природи, окремі факти 
згубної дії людини на природу, розповідається  про корисні справи юних екологів. 

Щорічно діючими є екологічні загони у Володимирецькому, Костопільському, 
Зарічненському, Сарненському районах, на Млинівщині, Радивилівщині, у 
Кузнецовську. Юні мандрівники-дослідники збирають відомості про рідкісні 
рослини рідного краю, динаміку орнітофауни, проводять моніторинг зимівлі 
рукокрилих, вивчають медико-екологічну ситуацію, досліджують річки та водойми.  

Останнім часом, крім традиційних профільних гуртків (юних екологів, 
екологів-краєзнавців, друзів природи, юних натуралістів), в області почали діяти 

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

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


222 
 

творчі учнівські об’єднання - екологічні агітбригади, екопости, екотеатри, екостудії, 
фотоекологи. 

Щороку на базі Станції юних натуралістів проходить конкурс екологічних 
агітбригад „На нас надіється Земля”, де юні екологи звітують про просвітницьку 
роботу серед широких верств населення із захисту та збереження довкілля. У 
конкурсі взяли участь 23 екологічних агітбригад із 19 загальноосвітніх та 4 
позашкільних навчальних закладів області. 

Програма фестивалю екологічної творчості молоді „Свіжий вітер” має також 
екологічну спрямованість. За допомогою віршів, музики, мистецтва хореографії та 
сценічної дії учасники заходу намагались переконати глядачів у необхідності нового 
екологічного мислення. У 2012 році в фестивалі взяли участь 24 колективи з 15 
районів та 2 міст (120 учнів) області. Окремі колективи взяли участь одразу у двох 
номінаціях. На фестиваль було представлено 15 виступів у номінації „екологічна 
мода” та 15 – „екологічний театр”. В рамках фестивалю було представлено 
театральні композиції і колекції одягу, виготовлені із природних матеріалів та 
матеріалів вторинного використання. 

У VІ обласному зльоті учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках” 
узяли участь члени 15 учнівських лісництв із 12 районів. 

Кращі експозиції показали учнівські лісництва Радивилівської районної станції 
юних натуралістів, „Вікова діброва”, Оженинського навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей” Острозького району, Рокитнівського 
навчально-виховного комплексу „Школа І-ІІІ ступенів – ліцей”, „Сосновий бір” 
Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району, Висоцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицького району; Клеванської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Рівненського району, Соснівського 
навчально-виховного комплексу „Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня”. 

Учасники збору звітували про особливості вирощування лісових 
перспективних порід із застосуванням новітніх технологій, використання та 
підвищення екологічної ролі лісу та його продуктивності, ефективні форми співпраці 
з місцевими лісгоспами, проведену роботу за звітний період.  

З метою формування екологічної свідомості підростаючих громадян 
суспільства у Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 розроблена та 
діє „Програма екологічного виховання учнівської молоді”. Для кожної паралелі 
спланована тематика позакласних заходів, акцій для проведення змістовної 
екологічної роботи, направленої на практичну діяльність у довкіллі кожного учня. 
Щорічно учні школи здійснюють екологічні експедиції на Шацькі озера, де 
відпочинок поєднують з корисною роботою – очищають прибережні зони, 
досліджують флору і фауну Волині. Також функціонує в закладі наукове товариство 
„Сигма” з відділеннями хімії та біології (секції „Загальна біологія”, „Ботаніка і 
зоологія”, „Психологія”), екології та аграрних наук (секція „Охорона довкілля та 
раціональне природокористування”). 

Рівнем оцінки екологічної освіти і виховання школярів області, їх практичних 
природоохоронних справ є щорічний підсумок участі шкіл та позашкільних закладів 
у Всеукраїнському конкурсі школярів та учнівської молоді „Мій рідний край — моя 
земля” за напрямом „Природоохоронна робота і екологія”, у природоохоронних 
просвітницьких акціях „Птах року”, еколого-натуралістичному поході „Біощит”, 
конкурсах „Вчимося заповідувати”, „Парки – легені міст і сіл”, конкурсі-огляді на 
кращу екологічну стежку. 
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Широкому залученню юннатівської молоді до роботи із збереження 
біорізноманіття, активізації природоохоронної роботи, вивченню методів оцінки 
стану природних територій та негативного впливу антропогенних факторів на 
довкілля, формуванню екологічного світогляду та засад раціонального 
природокористування сприяє Всеукраїнський конкурс „Вчимося заповідувати”. 

Педагоги і вихованці Станції юних натуралістів взяли участь у громадській 
екологічній акції на території Рівненського обласного краєзнавчого музею, яка була 
присвячена найстаршому виду рослин, що зберігся до наших днів – гінкго 
дволопатевого. 

 
На Рівненщині активно працює обласна організація Всеукраїнської дитячої 

спілки „Екологічна варта”. Організацію створено у 1998 році. Спілка складається з 8 
районних, 7 міських та 3 селищних осередків. Плідно працюють 64 первині осередки 
на базі дитячих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Число 
вартівців складає більше 3 тисяч дітей. 

Основним напрямом діяльності організації є екологічна просвіта та виховання 
особистості громадянина України, який здатний дбайливо ставитись до 
навколишнього природного середовища і прагне захищати усе живе на Землі. Це 
реалізується через такі форми роботи як: експедиції, походи, круглі столи, брифінги, 
конференції, акції, операції та інші масові заходи природоохоронного спрямування. 

Члени Рівненської обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки 
„Екологічна варта” щороку перемагають в обласних та всеукраїнських конкурсах 
„Свіжий вітер”, „Мій голос я віддаю на захист природи”, „Конкурс-захист 
екологічних проектів”, „До чистих джерел”, „Конкурс екологічних агітбригад”.  

 
Рівненська обласна громадська організація „Громадський комітет по захисту 

навколишнього середовища, екології та використання природних ресурсів” є 
добровільною, неприбутковою громадською організацією, яка створена на основі 
добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, 
єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань. 
Головною метою Організації є захист довкілля, сприяння громадян в реалізації їх 
прав в екології. 

Протягом 2012 року Громадським комітетом проводились практичні та 
теоретичні заходи, пов’язані з природо-екологічного напрямку. Зокрема, під егідою 
Громадського комітету у квітні – травні 2012 року групою радіоаматорів з різних 
областей України були проведені Кримська експедиція за програмою „Українська 
Флора Фауна” UFF, а саме до: Азово-Сивашський національного парку, Опукського 
природного заповідника, Карадазького природного заповідника, заказника „Мис 
Меганом” та „Канакська балка”, Ялтинського природного заповідника (плато Ай-
Петрі),  Бахчисарайськогой менгіру, заказника „Озеро Донузлав” та Національного 
парку „Прекрасна гавань”.  

30 квітня 2012 року активістами Громадського комітету згідно національної 
програми „Українська Флора Фауна” була проведена екологічна акція в історико-
культурному центрі „Пересопниця”, де посаджено декілька десятків дерев. Серед 
посаджених дерев були посаджені і реліктові дерева гінкго. 
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15.11.2. Діяльність громадської ради 
 

Пошук дієвого механізму взаємодії неурядових організацій і владних структур, 
участь громадськості у процесі прийняття рішень при розв’язанні екологічних 
проблем збереження довкілля та відтворення природних ресурсів - головні напрями 
та завдання Громадської ради при держуправлінні охорони навколишнього 
природного середовища в області. 

Громадська рада організацій та об’єднань природоохоронного спрямування є 
консультативно-дорадчим органом, який діє при державному управлінні охорони 
навколишнього природного середовища в області. Метою діяльності Громадської 
ради є розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих 
рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та 
реалізації державної політики з питань, що стосуються довкілля. Основними 
завданнями Громадської ради є:  
- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 
державними справами з питань, що стосуються довкілля; 
- участь у формуванні та реалізації екологічної політики та підтримка 
громадських ініціатив щодо цього процесу; 
- сприяння інтеграції екологічної політики до інших складових державного 
розвитку, як основної передумови переходу держави до збалансованого розвитку; 
- участь у контролі щодо врахування органами виконавчої влади громадської 
думки у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються 
довкілля; 
- сприяння заходам просвіти та екологічної освіти; 
- участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони 
довкілля, природокористування та формування громадських ініціатив щодо 
вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства. 

У 2012 році відбулось два засіданнях Громадської ради: 
- 19 березня 2012 року відбулось засідання громадської ради, на якому 

розглядались питання щодо покращення стану формальної і неформальної еколо-
гічної освіти в контексті сталого розвитку та проведено обговорення пропозицій до 
плану засідань Громадської ради та інформаційно - просвітницьких заходів на 2012 р. 

У 2012 році до Громадської ради прийняли нового члена – керівника обласної 
громадської організації „Громадський комітет по захисту навколишнього 
середовища, екології та використанню природних ресурсів”. 

- 6 липня 2012 року на засіданні Громадської ради було обговорено проект 
Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. 

За результатами обговорення проекту Концепції члени Громадської ради 
внесли пропозиції: про необхідність розробити проекти Концепцій регіонального 
рівня; де передбачити складову: екологічна свідомість, екологічне виховання і освіта; 
передбачити фінансування та залучення Громадських організацій до проведення 
заходів щодо реалізації проекту Концепції гуманітарного розвитку на період до 2020 
року; посилити ефективний контроль за станом навколишнього природного 
середовища. У рамках відзначення Дня працівника заповідної справи 7 липня 2012 р. 
керівництво держуправління охорони навколишнього природного середовища в 
області відзначило активних членів неурядових громадських організацій, які 
працюють в галузі охорони природи.  
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15.12. Екологічна освіта та інформування 
 

В галузі екологічної освіти працює ряд наукових установ області. 
В Національному університеті водного господарства та природокористування 

здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом підготовки „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, а також фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” і „магістр” з 1993 року. Дана 
спеціальність акредитована за найвищим четвертим рівнем. 

В рамках даної спеціальності діє навчально-виробничий комплекс „Еколог”, в 
склад якого входить обласний ліцей-інтернат, НВК № 19 м. Рівне. Розроблені 
наскрізні інтегровані навчальні плани підготовки екологів на базі молодших 
спеціалістів, яких випускає Технічний коледж м. Рівне. В середніх навчальних 
закладах області співробітниками університету постійно проводиться еколого-
освітня робота. На базі НУВГП проводиться 2 тур Малої академії наук секції 
„Екологія”. Щорічно співробітники НУВГП приймають участь в круглих столах, 
наукових конференція, зустрічах з шкільною молоддю, на яких обговорюються 
екологічні проблеми регіону. 

Навчальними планами підготовки фахівців передбачено викладання наступних 
дисциплін професійної підготовки: ландшафтна екологія, загальна екологія, екологія 
людини, техноекологія, екологія міських систем, екологічне право, заповідна справа, 
економіка природокористування, моделювання і прогнозування стану довкілля, 
екологічна безпека, екологічна експертиза, моніторинг довкілля, нормування 
антропогенного навантаження, організація управління екологічною діяльністю, 
метеорологія і кліматологія, вступ до фаху. 

В НУВГП здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі екології, 
діють аспірантура та докторантура. Щорічно до захисту подається 3-4 кандидатських 
дисертації за спеціальністю „Екологія”.  

У Технічному коледжі Національного університету водного господарства та 
природокористування здійснюється підготовка молодших спеціалістів за 
спеціальністю „Прикладна екологія”. 

З метою впровадження гнучкої багатоступеневої системи освіти у коледжі 
розроблені та впроваджені в навчальний процес інтегровані плани двох рівнів:  

1) підготовки молодшого спеціаліста на базі кваліфікованих робітників із 
споріднених професій зі скороченим терміном навчання на один рік, а саме 
кваліфіковані робітники з професій „Лаборант хімічного аналізу” та „Апаратник, 
лаборант хімічного аналізу” - інтегруються в одну спеціальність „Прикладна 
екологія” і за два роки отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста „технік-
еколог”;  

2) підготовки бакалавра в університеті на базі молодшого спеціаліста спеці-
альності „Прикладна екологія” за напрямом підготовки „Екологія та охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. 

Навчальними планами підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 
„Прикладна екологія” передбачено викладання наступних дисциплін професійної 
підготовки: загальна екологія, геологія з основами гідрології, екологічний моніто-
ринг, кліматологія і метеорологія, екологія рослин, агроекологія, основи екосисте-
мології, технологічна екологія з основами ландшафтознавства, прилади і методи 
контролю за станом навколишнього середовища, раціональне природокористування 
та охорона довкілля, економіка природокористування, обробка екологічної 
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інформації на ПЕОМ, обладнання споруд промислової екології, основи екологічного 
права і експертизи, основи стандартизації та метрології, ґрунтознавство, екологічна 
безпека, методика дослідження стану навколишнього середовища, менеджмент при-
родних ресурсів. Навчальна дисципліна „Основи екології” введена до навчальних 
планів усіх спеціальностей. 

Для практичної підготовки студентів навчальним планом передбачено 
проведення навчально-виробничих практик: з хімічного, фізико-хімічного аналізу; 
загально-екологічної; ландшафтно-екологічної; на здобуття робітничої професії 
лаборант хімічного аналізу та лаборант з контролю за станом навколишнього 
середовища; технологічної; переддипломної. 

Навчальна робота передбачає посилення екологічного напрямку у вивченні 
загальноосвітніх дисциплін, проведення природоохоронного виховання студентів. 
Традиційним стало проведення різних конкурсів: „Екологія нашого краю”, „Свій 
голос я віддаю на захист природи”. Студенти активно залучаються до науково-
дослідної роботи, беруть  участь в науково-практичних конференціях, міжнародних 
та всеукраїнських конкурсах, де займають призові місця. На чолі з викладачами вони 
проводять дослідження на тему: „Оцінка забрудненості повітря м. Рівного за 
допомогою біоіндикаторів”, „Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря м. 
Рівного”, беруть участь у громадських акціях, заходах, пов’язаних з екологічними 
проблемами, зокрема, „Приберемо планету разом”, „Мужність і біль Чорнобиля”. 

Напрацювання практичного досвіду у галузі екологічного виховання і освіти в 
коледжі передбачає: підготовку курсових робіт, рефератів, науково-дослідних та 
дипломних робіт; здійснення екскурсій з екологічної тематики; підписку на 
періодичні видання екологічного напрямку; розробку навчально-методичного 
забезпечення; формування фонду аудіо - та відеоматеріалів, придбання літератури; 
проведення освітньо-виховних заходів, участь в конференціях з питань екологічної 
освіти і виховання. 

 
У Рівненському державному гуманітарному університеті підготовка фахівців 

здійснюється за галуззю знань „Природничі науки” з напряму „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування”; за напрямом 
„Екологія” спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища” зі 
спеціалізаціями: „Прикордонний екологічний контроль”; „Екологія садово-паркового 
господарства” і „Екологія та охорона навколишнього середовища”. Підготовка 
студентів здійснюється на денній та заочній формах навчання за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі екології 
відкрита магістратура та аспірантура за напрямом „Екологія” та „Біохімія”. 

 
У Березнівському лісовому коледжі екологічні знання та виховання 

бережливого ставлення до природи студенти отримують під час вивчення 
загальноосвітніх та спеціальних предметів, а також при проходженні виробничих та 
навчальних практик. Студенти усіх академічних груп вивчають предмети еколо-
гічного спрямування при опануванні яких, отримують інформацію про стан екології 
на планеті в цілому та на території України і нашого поліського регіону зокрема. 

У 2012 році колектив студентів та викладачів коледжу забезпечив створення 20 
гектарів лісових культур на землях Держлісфонду ДП „Березнівське та Соснівське 
лісове господарство”. В рамках цієї ж акції було проведено конкурс малюнків та 
художніх творів на тему „Людина і ліс”. Значні об’єми робіт у коледжі проводяться з 
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благоустрою студмістечка, дендрологічного парку, а також з озеленення підприємств 
та організацій району. 

Традиційно у коледжі в квітні місяці проводиться місячник „Саду і лісу”. 
Студентами коледжу спільно із працівниками Балашівського лісництва проведено 
впорядкування пам’ятника жертвам фашистських репресій у с. Рудня-Бобровська. 

Під час проведення виховних заходів зі студентами у коледжі широко 
використовується природничо-екологічна тематика, функціонує університет 
„Природа”, в рамках якого було проведено цикл відеолекторіїв „Унікальна Україна” 
про природно-заповідні об’єкти Рівненщини. 

Досить широко використовуються природно-заповідні об’єкти області для 
розширення екологічного світогляду студентів. З цією метою протягом 2012 року 
було організовано поїздки студентів в Білоозерське лісництво Рівненського 
природного заповідника, в заказник „Соколині гори”, а група студентів спеціальності 
„Зелене будівництво та садово-паркове господарство” відвідала об’єкт садово-
паркового мистецтва „Софіївка” в м. Умані. 

У травні 2012 року на базі лісового коледжу відбулась перша міжнародна 
наукова-практична конференція „Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: 
історія, стан, перспективи розвитку”, участь у якій взяло понад 100 науковців із 
України та держав ближнього і дальнього зарубіжжя.  

Під час проведення виховних заходів у коледжі широко використовується 
природничо-екологічна тематика, функціонує університет „Природа”. Робота 
екологічного спрямування проводиться також під час занять предметних гуртків. 

 
Рівненський державний аграрний коледж готує спеціалістів аграрного сектору. 

Екологічні знання, екологічна свідомість формуються у студентів на заняттях з 
екології та інших спецдисциплін.  

Природоохоронна робота проводиться на засіданнях екологічного гуртка 
„Джерело”, в якому задіяний викладацький та студентський колектив, з метою 
поглиблення екологічних знань про природу рідного краю, екологічні проблеми та 
шляхи їх подолання. Гуртківці взяли шефство над екологічним заказником „Вишнева 
гора”, де широко проводяться виїзні засідання із впорядкування території заказника 
та експедиції.   

Студенти коледжу працюють над науково-дослідницькими проектами на 
екологічну тематику та приймають участь у міжвузівських конференціях. Виклада-
чами коледжу проводяться виховні заходи екологічного характеру: туристичні 
походи, конкурси студентських робіт та плакатів екологічного змісту, участь у роботі 
секцій Малої академії наук, тематичні екологічні науково-популярні лекції, зокрема 
до Всесвітнього дня води, Всесвітнього дня здоров’я, Дня довкілля, Всесвітнього дня 
Землі, Всесвітнього дня проти куріння тощо; створюється банк слайдотек та науково-
популярних фільмів в галузі охорони довкілля.  

 

Вихідним положенням екологічної освіти бакалаврів та спеціалістів 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука є продовження базової середньої освіти на більш високому рівні з метою 
формування у студентів екологічної культури, достатніх екологічних знань та 
практичної діяльності у галузі охорони природи і популяризації екологічних знань.  

Для цього навчальні дисципліни „Екологія” та „Основи екології” уведені до 
навчальних планів усіх спеціальностей, а робочі навчальні програми складені 
відповідно до стандартів, вимог часу, можливостей закладу та особливостей регіону.  
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Більш ґрунтовні знання студенти отримують під час вивчення навчальних 
дисциплін прикладного характеру: екологія рослин, агроекологія, гідрологія, рекре-
аційна географія, краєзнавство і туризм, геоекологія, геохімія, екологічне право, 
студентської науково-дослідної роботи, комплексної географічної практики та в 
процесі підготовки випускних робіт.  

На початку квітня традиційними в університеті є екологічні тижні, у ході яких з 
метою популяризації екологічних знань проводяться відкриті лекції, диспути, 
конкурси малюнків та плакатів, студентські акції „Посади дерево”, „Бережіть 
природу” тощо. Невід’ємною частиною заходів є регіональна студентська наукова 
конференція з питань стану та перспектив охорони довкілля.  

 

У Рівненському природному заповіднику протягом 2012 року на базі Еколого-
просвітницького центру було проведено 44 інформаційно-просвітницькі заходи, до 
яких було залучено 730 осіб. З них 16 екскурсій проведені в музеї природи, 2 екскурсії 
екологічно-пізнавальною стежкою „Білоозерські бори”, 12 засідань при Рівненській 
обласній Малій академії наук учнівської молоді, 18 уроків і лекцій у освітніх закладах 
району, організовано та проведено заходи в рамках Всеукраїнських акцій: 
- тематичні заняття та екскурсії-обліки до Міжнародного зимового обліку зимуючих 
птахів в населених пунктах;  
- конкурс малюнків та творів на тему „Майбутнє лісу в твоїх руках”; 
- фотовиставка до Міжнародного дня біорізноманіття; 
- прибирання територій зелених зон населених пунктів в рамках акції „Чисте 
довкілля”; 
- проведено конкурс „Новорічна феєрія” з метою збереження природних зростань 
хвойних дерев від вирубування. 

Спільно із Сарненським районним відділом освіти 4 квітня 2012 року 
проведено семінар для вчителів біології Сарненського району, на якому озвучено 5 
доповідей на природоохоронну тематику. 

У травні 2012 року завершено, підведено підсумки й відзначено переможців 
інтерактивної вікторини „Стежками рідної природи”, що присвячена міжнародному 
року біорізноманіття. 

Окрім того, музей природи Рівненського заповідника регулярно відвідується 
бажаючими, еколого-просвітницький центр надає методичну та інформаційну допомогу 
освітнім закладам, екологічним гурткам, учням та студентам про діяльність, організацію і 
природні умови регіону та інших природоохоронних територій.  

 
На виконання положень Орхуської Конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля при держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в 
області діє Орхуський інформаційний центр, який призначений для інформування 
громадськості з основних питань охорони навколишнього природного середовища. 
За період своєї діяльності, в центрі створена бібліотека та відеотека, де знаходяться 
наукові, довідкові та художні видання екологічного спрямування. Реалізація умов 
Орхуської конвенції сприяла підвищенню ролі громадських рухів, збільшенню 
прихильників дієвих екологічних організацій. У 2012 р. представниками 
держуправління проведено або прийнято участь в 94 інформаційно-просвітницьких 
заходах, в т.ч. у 23 виступах в засобах масової інформації. Отримано і задоволено 122 
звернення громадян, з яких 11 % стосувалося надання екологічної інформації. Крім 
того, інформування про стан довкілля області здійснюється на офіційній веб-сторінці 
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держуправління охорони навколишнього природного середовища в області 
(www.ecorivne.gov.ua). 

 

Рівненською облдержтелерадіокомпанією широко висвітлюються інформацій-
ні матеріали про стан довкілля. У 2012 році було підготовлено та передано в ефір 
понад 500 різножанрових матеріалів у інформаційних випусках „День”, „Огляд подій 
тижня”, „Репортерський щоденник”, „Новини Рівненщини”, „Підсумки тижня”, 
„Регіональні новини”, і близько 15 тематичних програм: „З перших уст”, 
„Громадська приймальня”, „Діяльність депутатська”, „Актуальна тема”, „Пульс 
РАЕС”, „ХАЕС інформує”, „Лісовими стежками”, „Рідна земля”, „Турбота про 
людей” тощо. 
 
15.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 

 

15.13.1. Європейська  та євроатлантична інтеграція 
 

Одним з напрямків зовнішньополітичного курсу України є європейська інте-
грація - тобто створення передумов для набуття членства України в ЄС, поетапна 
реалізація стратегічного курсу України на вступ до ЄС. Важливим у зовнішній 
політиці нашої держави і області, зокрема, є забезпечення ефективного розвитку 
відносин із країнами-сусідами.  

Рівненщина має налагодженні партнерські зв’язки, у тому числі у галузі 
охорони довкілля, з рядом регіонів іноземних країн. Найбільш тісно область 
співпрацює з Республікою Польща, зокрема з Вармінсько-Мазурським воєводством, 
містами Пйотркув Трибунальський, Берунь, Люблін, Забже, Гнєв, Гіжицько та Добре 
Місто, з повітами Бартошице, Пйотркувським та Старгардським. Місто Рівне спів-
працює з містами Оберфіхтах Федеративної Республіки Німеччина, Зволен 
Словацької Республіки, Відін Республіки Болгарія. Наряду з цим, область розвиває 
двостороннє міжрегіональне співробітництво з Астраханською областю Російської 
Федерації та Брестською областю Республіки Білорусь. 

За ініціативи керівництва області та окремих районів упродовж останніх років 
налагоджено співробітництво з Люблінським воєводством, Білгорайським, Люблінсь-
ким та Красноставським повітами Люблінського воєводства Республіки Польща. З 
метою поглиблення та активізації двосторонніх міжрегіональних зв’язків ведеться 
робота з налагодження взаємовигідних відносин між Рівненською областю та 
Меджимурською жупанією Республіки Хорватія. 
 
15.13.2. Залучення міжнародної технічної допомоги та координація діяльності 
програм/проектів зовнішньої допомоги 

 

В рамках залучення міжнародної технічної допомоги Державне агентство 
екологічних інвестицій України та Регіональне Представництво Фонду імені 
Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі у жовтні 2012 р. організували Міжрегіональний 
семінар „Сприяння розробленню ефективного національного та регіональних планів 
дій з адаптації до зміни клімату” для Рівненської, Волинської, Хмельницької, 
Житомирської та Вінницької областей.  

Метою семінару стало інформування представників місцевих органів влади, 
науковців та зацікавлених громадських організацій про глобальні, національні та 
місцеві виклики у результаті зміни клімату. Під час роботи семінару було 
презентовано міжнародні та національні практики і досвід проведення аналізу та 
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виявлення проблем і викликів у відповідних регіонах України в частині адаптації до 
змін клімату, напрацьовано пропозиції до Національного плану з адаптації до зміни 
клімату з урахуванням регіональних особливостей та  рекомендації місцевих органів 
влади для регіональних планів дій з адаптації до зміни клімату. 

 

15.13.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво 
 

У рамках двостороннього та багатостороннього співробітництва представники 
області протягом 2012 року брали участь у міжнародних виставково-ярмаркових 
заходах та конференціях, спрямованих на поглиблення міжрегіональної співпраці у 
сфері екології, зокрема в ХІІІ Самоврядному екологічному форумі, який проходив  9 
- 12 травня 2012 р. у м. Рин Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. 

У 2012 році спільно з Місцевою групою дій „Вармінський закуток” (Lokalna 
Grupa Działań „Warmiński Zakątek”) Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки 
Польща у рамках програми „Польська закордонна допомога” було реалізовано два 
проекти: „Збережемо ліс від вогню – інноваційна програма пожежної безпеки 
навколишнього природного середовища в Рівненській області” та „Місту Костопіль – 
сучасне освітлення”. 

У рамках Плану заходів між Рівненською обласною державною адміністрацією 
(Україна) та Брестським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь) на 
2013 – 2015 роки, який готується до підписання, домовлено про продовження 
спільного моніторингу якості поверхневих вод річок Прип’ять, Простир, Стир, 
Горинь, Льва, про налагодження обміну досвідом щодо створення прикордонних 
заповідних територій, зокрема національного природного парку „Нобельський”, та 
про проведення взаємних консультацій щодо можливості створення спільних 
транскордонних заповідних територій в межах долини Прип’яті на суміжних 
ділянках Рівненської та Брестської областей. Крім того, здійснюється реалізація 
спільних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема: 
мисливство; управління відходами; збереження біорізноманіття; адаптація до 
кліматичних змін та зменшення впливу їх наслідків; відновлювані джерела енергії; 
участь у семінарах та конференціях з цієї тематики. 

Протягом 2012 року в області було проведено ряд зустрічей з представниками 
закордонних дипломатичних установ, міжнародних організацій, посадовців 
іноземних країн, керівників інвестиційних компаній, у ході яких обговорювалися 
конкретні пропозиції щодо можливої співпраці у різних сферах господарювання, 
зокрема Рівненщину відвідали делегації від Республіки Польща, Федеративної 
Республіки Німеччина, Китайської Народної Республіки, Республіки Хорватія, 
Республіки Білорусь. 

Згідно „Положення про взаємодію між Державним управлінням охорони 
навколишнього природного середовища в Рівненській області, Державною 
екологічною інспекцією в Рівненській області та Брестським обласним комітетом 
природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь” у 
жовтні 2012 року в м. Малорита Брестської області відбулася міжнародна зустріч 
представників природоохоронних установ Рівненської області (Україна) та 
Брестської області (Республіки Білорусь). В ході зустрічі виконувався спільний відбір 
проб води р. Прип’ять в пункті с. Великі Диковичі Пінського району Брестської 
області. Сторони обмінялись інформацією за результатами визначень вод прикор-
донних рік Прип’ять, Стир, Простир, Льва, Горинь, Стохід за період проведених 
спостережень з листопада 2011 року по вересень 2012 року; співставлення 
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результатів визначень проб води ріки Горинь, відібраної 01.12.2011 р. в смт Речиця 
Столинського району; обговорено виконання в 2011-2012 роках вимог технічного 
протоколу про співпрацю в сфері моніторингу і обміну інформацією про якість 
поверхневих вод на транскордонних ділянках водних об’єктів та пропозиції щодо 
планування робіт зі спільного використання, охорони і контролю якості транскор-
донних ділянок річок на 2013 рік.  

У 2012 році діяло та укладено ряд міжрегіональних угод, які регулюють 
співробітництво, в т. ч. у галузі охорони довкілля, які наведено в табл. 15.21. 

 
Таблиця 15.21. Міжнародне співробітництво  

Назва угоди 
Дата 
підпи-
сання 

Термін дії 
угоди Стан дотримання та застосування 

1 2 3 4 
Договір про міжрегіональне співро-
бітництво між Рівненською областю 

(Україна) та Вармінсько-
Мазурським воєводством 

(Республіка Польща) 
План заходів Рівненської обласної 
державної адміністрації (Україна) та 
Вармінсько-Мазурського воєводства 
(Республіка Польща) на 2011 – 2013 
роки (до договору про міжрегіональ-
не співробітництво між Рівненською 
областю та Вармінсько-Мазурським 

воєводством) 

09.12. 
2003 

 
 
 

11.10. 
2011 

Без-
строковий 
 
 
 
2011-2013 
роки 

Протягом 2012 року представники області запрошувались до участі у 
заходах, що проходили на території Вармінсько-Мазурського воєвод-
ства. Рівненщина була представлена у ХІІІ Самоврядному екологічному 
форумі (м. Елк, травень),  ІІ Міжнародному фестивалі культури та кухні 
“Сусіди за столом” (м. Ілава, липень), IV Економічному форумі Балтій-
ських та Східних ринків (м. Лідзбарк Вармінський, жовтень). 
З метою вивчення польського досвіду у розвитку охорони здоров’я на 
прикладі лікувальних закладів Вармінсько-Мазурського воєводства у 
серпні 2012 року відбувся візит керівництва облдержадміністрації та 
ряду медичних установ області до м. Ольштин. У рамках розвитку спів-
робітництва у сфері культури делегація воєводства взяла участь у про-
веденні XV Днів польської культури на Рівненщині (вересень). У ході 
візиту відбулися також зустрічі з керівництвом облради та адміністрації 

Меморандум про взаєморозуміння 
між Рівненською областю і 

народним урядом провінції Чжецзян 
щодо торгово-економічного, 

науково-технічного і культурного 
співробітництва 

20.04. 
2004 

Без-
строковий 

4 – 6 березня 2012 року на Рівненщині перебували представники діло-
вих кіл провінції Чжецзян Китайської Народної Республіки. В рамках 
програми перебування делегації відбулася зустріч з бізнесовими струк-
турами  та підприємствами області. Члени делегації зустрілись також з 
головою облдержадміністрації В.Берташем та обговорили можливість 
вкладення інвестицій у будівництво промислового комплексу з 
подальшим використанням енергетичних потужностей області 

Меморандум про співробітництво 
між Рівненською областю (Україна) 

та штатом Санта-Катаріна 
(Федеративна Республіка Бразилія) 

10.11. 
2004 

Без-
строковий 

Постійне виконання. 

Меморандум про співробітництво 
між Рівненською обласною 

державною адміністрацією (Україна) 
і Брестським обласним виконавчим 
комітетом (Республіка Білорусь) 
Договір про міжрегіональне 

співробітництво між Рівненською 
обласною державною 

адміністрацією (Україна) і 
Брестським обласним виконавчим 
комітетом (Республіка Білорусь)  

10.10. 
2006 

 
 
 

15.12. 
2006 

Без-
строковий 

 
 
 

Терміном 
на 5 років 
з можли-
вістю 
пролон-
гації  

З метою вивчення досвіду розвитку сільськогосподарської сфери 
відбувся візит делегації у складі керівництва облдержадміністрації та 
керівників фермерських господарств до Брестської області (березень).  
У квітні Рівненщину відвідала делегація від Республіки Білорусь на 
чолі із заступником голови Брестського обласного виконавчого 
комітету М.А. Кривицьким. Під час візиту члени делегації 
ознайомились з новаціями, що застосовуються місцевими виробниками 
у харчовій та агропереробній галузях. 
Представники області також взяли участь у XIV Міжнародній 
багатогалузевій виставці-ярмарку „Брест. Співдружність – 2012”  та у V 
Брестському інвестиційному форумі (м. Брест) 

Положення про взаємодію між 
Державним управлінням охорони 
навколишнього природного 

середовища в Рівненській області, 
Державною екологічною інспекцією 
в Рівненській області та Брестським 
обласним комітетом природних 
ресурсів і охорони навколишнього 

середовища Республіки 

28.12. 
2010 

Безстро-
ковий 

4 жовтня 2012 в м. Малорита Брестської області відбулася міжнародна 
зустріч, в рамках якої виконувався спільний відбір проб в р. Прип’ять, 
с. Великі Діковичі Республіки Білорусь; сторони обмінялись резуль-
татами визначень проб води в прикордонних річках (Прип’ять, Стир, 
Простир, Льва, Горинь, Стохід) за 2012 р.; обговорення виконання в 
2011 - 2012 рр. вимог технічного протоколу про співпрацю в області 
моніторингу і обміном інформацією про якість поверхневих вод на 
транскордонних ділянках водних об’єктів; співставлення результатів 
визначень проб води ріки Горинь, відібраної 01.12.2011 р. в смт Речиця 
Республіки Білорусь, та р. Прип’ять (с. Великі Діковичі); пропозиції 
про планування робіт зі спільного використання, охорони та контролю 
якості транскордонних ділянок вищевказаних річок на 2013 рік 

Договір про торгово-економічну 
співпрацю між адміністрацією Ас-
траханської області (Російська Фе-
дерація) та Рівненською обласною 
державною адміністрацією (Україна) 

 
 

12.10. 
1999 

 
 
 
 

Без-
строковий  

 
 
 
 

У рамках поглиблення двостороннього міжрегіонального 
співробітництва у сфері культури 23 – 28 квітня 2012 року в м. Рівне 
відбулися гастролі Астраханського державного театру ляльок 
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Продовження таблиці 15.21 
1 2 3 4 

Угода між Рівненською обласною 
державною адміністрацією (Україна) 
та Урядом Астраханської області 

(Російська Федерація) про 
торговельно-економічне, науково-

технічне та культурне 
співробітництво  

 
Програма спільних дій Рівненської 
обласної державної адміністрації 
(Україна) та Уряду Астраханської 
області (Російська Федерація) з ви-
конання Угоди між Рівненською 
обласною державною адміністраці-
єю (Україна) та Урядом Астрахансь-
кої області (Російська Федерація) 
про торговельно-економічне, науко-

во-технічне і культурне 
співробітництво 

29.11. 
2010 

 
 
 
 
 
 

06.06. 
2011 

Без-
строкова  

 
 
 
 
 
 

Терміном 
на 5 років 

 

Угода про торговельно-економічне, 
науково-технічне і культурне 

співробітництво між Рівненською 
областю України та Люблінським 
воєводством Республіки Польща  

23.03. 
2011 

Без-
строкова 

У жовтні 2012 року керівники місцевих підприємств взяли участь у 
Міжнародному економічно-інвестиційному форумі „Дні Східного 
партнерства”, який проходив у  м. Люблін. 
22 – 23 листопада 2012 року у м. Люблін відбулися робочі зустрічі 
представників Рівненської, Волинської та Львівської областей України 
з працівниками ряду департаментів та відділів Маршалківського уряду 
Люблінського воєводства, за підсумками яких досягнуто домовленос-
тей щодо необхідності продовження практики спільної розробки та реа-
лізації проектів у рамках фінансових механізмів Європейського Союзу 
та країн ЄС 

Договір між Радивилівською 
районною державною адміністра-
цією Рівненської області (Україна) 
та Красноставським повітом Люб-
лінського воєводства (Польща)  

18.11. 
2011 

Без-
строковий 

Підготовка та реалізація проектів в межах Програми транскордонного 
співробітництва „Польща – Білорусь – Україна” на 2007 – 2013 роки в 
рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства 

Угода про співпрацю між повітом 
Люблінським Республіки Польща в 
особі Павла Пікули - старости 

Люблінського повіту та Корецьким 
районом Рівненської області, 
Україна в особі Бориса Дицяка - 
голови Корецької районної 
державної адміністрації 

28.01. 
2011 

Терміном 
на 5 років 
з авто-

матичною 
пролонга-
цією 

У серпні та листопаді представники Корецького району взяли участь у 
заходах, що проходили на території Люблінського повіту 

Угода про співпрацю між 
Острозькою районною державною 
адміністрацією Рівненської області 
(Україна) та Староством Сандомира 

(Республіка Польща) 

19.06. 
2012 

Без-
строкова 

У червні 2012 року відбувся візит делегації від Острозького району 
Рівненської області до Сандомирського повіту з метою обговорення 
актуальних питань у сфері міжрегіонального співробітництва, у т.ч. у 
галузі охорони здоров’я, освіти. У серпні 2012 року делегація від 
Острозького району Рівненської області здійснила візит до 
Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства з метою 
активізації співробітництва Острозького району з польськими 
регіонами, обговорення актуальних питань у сфері міжрегіонального 
співробітництва, обміну досвідом у галузі освіти, медицини 
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 ВИСНОВКИ 
 
Основними екологічними проблемами області на сьогодні залишаються: 

- забруднення та нераціональне використання водних ресурсів: недостатньо 
ефективна робота очисних споруд підприємств області, в основному комунальних; 
високий рівень зношеності комунальних та відомчих мереж водогонів та каналізації, 
недосконалість системи приладового обліку споживання води; не встановлені межі 
водоохоронних зон та прибережних смуг більшості водотоків області; відсутність 
інструментального обліку забору, використання та скидів води у поверхневі водні 
об’єкти у більшості водокористувачів; відсутність державного обліку артезіанських 
свердловин; 
- забруднення атмосферного повітря: недотримання підприємствами нормативів 
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які 
встановлені в дозволі на викиди в атмосферне повітря; недостатньо ефективна робота 
газоочисного устаткування на підприємствах області; 
- забруднення території побутовими та виробничими відходами, а саме невідпо-
відність більшості звалищ побутових відходів існуючим екологічним вимогам, 
низький ступінь утилізації ресурсоцінних відходів; накопичення відходів, у тому 
числі небезпечних, на території області, низький рівень утилізації відходів, що 
зумовлює захоронення їх у відвалах (в першу чергу фосфогіпс-дигідрату на ПАТ 
„Рівнеазот”). 
Відповідно до цього пріоритетними напрямками діяльності держуправління на 

наступний рік визначено: 
- в галузі нормування природокористування: видача дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу та здійснення заходів в рамках запровадження 
концепції регулювання охорони атмосферного повітря; подальше вдосконалення 
нормування гранично допустимого скидання забруднюючих речовин в поверхневі 
водні об’єкти; 
- в галузі управління відходами: здійснення заходів щодо організації в області 
збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів та їх утилізації; 
запровадження системи роздільного збирання побутового сміття; вирішення питання 
утилізації залишків непридатних до використання та заборонених до застосування 
хімічних засобів захисту рослин (пестицидів і агрохімікатів) та відпрацьованих 
люмінесцентних ламп;  
- в галузі заповідної справи: забезпечення послідовного розширення та впо-
рядкування мережі природно-заповідного фонду, винесення меж територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду в натуру, створення нових природно-
заповідних об’єктів; 
- в галузі економіки природокористування: посилення контролю за цільовим 
використанням коштів місцевих природоохоронних фондів; стимулювання 
природоохоронної ресурсозберігаючої діяльності суб’єктів господарювання;  
-  в галузі моніторингу довкілля, екологічної освіти і зв’язків з громадськістю: 
інформування широкого загалу населення про стан довкілля, висвітлення місячних 
інформаційно-аналітичних оглядів стану довкілля області; формування екологічної 
культури та свідомості громадян; взаємодія з громадськими екологічними 
організаціями. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 

Видатки спеціального природоохоронного фонду обласного бюджету 
Розділ „Охорона навколишнього природного середовища” за 2012 рік (тис. грн.) 

№ Назва заходу 
Фактичний обсяг 
фінансування 

заходу 
Охорона і раціональне використання водних ресурсів –  4406,0 тис. грн. 

1 Будівництво зливової каналізації з вул. Зеленої та 8 Березня в м. Здолбунів 287,0 
2 Каналізаційні очисні споруди, каналізаційна мережа, напірний колектор в м. Дубно – реконструкція 537,0 

3 Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт 
Володимирець (реконструкція) 341,0 

4 Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектора для відведення комунально-побутових стоків з 
житлового сектору району „Цукрового заводу” в м. Корець 470,9 

5 Очисні споруди потужністю 600 м3 на добу, смт. Млинів - реконструкція 594,5 

6 Будівництво каналізаційного колектора від багатоквартирних будинків в с. Новий Корець по вул. Садовій 
та Молодіжній (Корецький район, Рівненська область) 344,4 

7 Реконструкція очисних споруд №2 по вул. Піонерській в м. Сарни продуктивністю 200 м3/добу 531,1 
8 Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до КНС –2.Будівництво 298,4 
9 Водовідведення каналізаційних стоків с. Могиляни по вул. Заводській Острозького району (будівництво) 149,7 

10 Реконструкція ділянки каналізаційного колектора в районі перетину вул. Кн. Володимира – Р.Шухевича – 
Литовська в м. Рівне 139,6 

11 Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні 
можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 518,2 

12 Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних системах м. Острог 48,7 

13 Очисні споруди потужністю 10м3/добу комунального закладу „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 
в с. Острожець Млинівського району – будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації) 6,4 

14 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в с. Шубків 
Рівненського району 32,5 

15 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію споруди гідровузла та шлюзів греблі 
Хрінницького водосховища 27,1 

16 
Виготовлення проектно-кошторисної документації „Виконання заходів щодо відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вирка, а також заходів для боротьби зі 
шкідливою дією вод на території Городецької сільської ради Володимирецького району (будівництво)” 

50,0 

17 Будівництво ливневої каналізації по вул. Проектуючій в смт Рокитне (Кредиторська заборгованість за 
2011 рік) 5,7 

18 Система каналізації, в смт Демидівка – реконструкція (І черга) (Кредиторська заборгованість за 2011 рік) 15,0 

19 Реконструкція каналізаційної мережі ЗНЗ по вул. Шкільній № 5, м. Радивилів (Кредиторська 
заборгованість за 2011 рік) 8,8 

Охорона і раціональне використання земель – 370,6 тис.грн. 

20 Розчищення русла р. Устя та реконструкція захисних дамб і насосної станції на польдерній системі 
„Івачків” Миротинської сільської ради Здолбунівського району 265,6 

21 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення заходів із захисту від підтоплення і 
затоплення с. Малеве і прилеглих сільськогосподарських угідь Демидівського району (кріплення берегу р. 
Стир – будівництво) 

105,0 

Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів – 98,0 тис.грн. 

22 Виконання заходів з ліквідації пожеж торфовищ та їх наслідків на території земель запасу Воскодавської і 
Горбаківської сільських рад Гощанського району 98,0 

Збереження природно-заповідного фонду – 167,4 тис.грн. 

23 Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою те-
риторій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненській області 122,4 

24 Виконання заходів з обладнання Державного дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу 30,0 

25 Виконання заходів з обладнання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
„Тучинський парк” Гощанського району 15,0 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів – 1039,6 тис.грн. 

26 Забезпечення екологічно безпечного перевезення та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп в с. 
Шубків Рівненського району 200,0 

27 Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування ТПВ на території Зорянської сільської ради 
Рівненського району 282,3 

28 Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування ТПВ в м. Корець 275,0 
29 Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування ТПВ в смт Квасилів Рівненського району 282,3 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці – 25,0 тис.грн. 

30 
Видання книжки „Довкілля Рівненщини за 2011 рік” та виконання заходів щодо пропаганди ОНПС (про-
ведення семінарів та інших заходів,  видання поліграфічної продукції, придбання літератури та підписка 
періодичних видань з екологічної тематики) 

25,0 

 РАЗОМ: 6106,6 
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Додаток 2 

Видатки спеціального природоохоронного фонду 
обласного бюджету за розділом „Охорона навколишнього природного середовища” за 2012 рік (тис. грн.) 

№ Назва заходу 

Фактичний 
обсяг фінан-
сування 
заходу 

Інформація про отриманий/очікуваний природоохоронний ефект 
(згідно листів від Замовників та Виконавців заходів) 

1 2 3 4 
Охорона і раціональне використання водних ресурсів – 4405,9366 тис.грн. 

1 Будівництво зливової каналізації з вул. Зеленої та 8 
Березня в м. Здолбунів 286,951 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ „Атланта-Захід”, м. Рівне. Прокладено 45 м каналізаційної труби ∅300мм, прокладено 90 м 

лотків, на яких вмонтовано решітки, облаштовані 3 колодязі. Введено в експлуатацію як незавершене будівництво (було виконано 1 чергу робіт). 

2 
Каналізаційні очисні споруди, каналізаційна 
мережа, напірний колектор в м. Дубно – 
реконструкція 

537,021 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПП „Сектор”, м. Рівне.  
Продовження виконання робіт. Було змонтовано комплектну насосну станцію для збору та перекачування стічних вод. Роботи не завершені. 

3 
Відновлення якості зужитої в побуті та проми-
словості стічної води на комунальних очисних 
спорудах смт Володимирець (реконструкція) 

341,0 
Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ „Комфорт-Еко”, м. Рівне. Продовження виконання робіт. Проведено монтажні роботи на блоку 
біологічної очистки (влаштовано переливні жолоби, аерліфти, аераторні блоки, перегородки для збільшення довжини переливу стоків та інші 
супроводжувальні роботи). Роботи не завершені. 

4 

Будівництво КНС і напірного каналізаційного 
колектора для відведення комунально-побутових 
стоків з житлового сектору р-ну „Цукрового 
заводу” м. Корець 

470,9496 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ „Атланта-Захід”, м. Рівне.  
Було завершено виконання розпочатих в 2011 році робіт з будівництва каналізаційного колектора, який вже функціонує. Є Сертифікат відповідності 
закінченого будівництвом об’єкта.  
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 29,1538 тис.грн. 

5 Очисні споруди потужністю 600 м3 на добу, 
смт Млинів - реконструкція 594,494 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ „Рівнеагроспецмонтаж”, м. Рівне. Продовження виконання робіт. Було проведено загально-

будівельні роботи в технологічному комплексі, в якому, зокрема,  встановлено компресорні установки. Роботи не завершені. 

6 
Будівництво каналізаційного колектора від 
багатоквартирних будинків в с. Новий Корець по 
вул. Садовій та Молодіжній (Корецький район) 

344,351 
Генпідрядник – ТзОВ „Реалбуд-М” (м. Рівне). 
Було прокладено 1050 м  ∅100 мм каналізаційного  колектору. Роботи не завершені. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 147,579 тис.грн. 

7 Реконструкція очисних споруд №2 по вул. Піо-
нерській в м. Сарни продуктивністю 200 м3/добу 531,089 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ „Фіалка”, м. Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було завершені електромон-

тажні роботи, встановлено трансформатор, здійснено монтаж аераторів, встановлено необхідне супроводжувальне обладнання. Роботи не завершені. 

8 Каналізаційний колектор від Дубровицької 
центральної лікарні до КНС –2.Будівництво 298,396 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ „Фіалка”, м. Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було прокладено 240 м ∅300 мм 
каналізаційної труби, влаштовано колодязі. Роботи здійснюються з метою перекачки стічних вод на очисні споруди м. Дубровиця.  
Роботи не завершені. 

9 
Водовідведення каналізаційних стоків с. Могиляни 
по вул. Заводській Острозького району 
(будівництво) 

149,7 

Роботи виконувало ТзОВ „Пром-Енерго-Консалтинг” (смт Клевань, Рівненський р-н). 
Було прокладено 1300 м каналізаційного колектора. Для завершення робіт необхідно прокласти ще 500 м труб, 3 колодязі, влаштувати каналізаційно-насосну 
станцію та провести електротехнічні роботи. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 197,0 тис.грн 

10 
Реконструкція ділянки каналізаційного колектора в 
районі перетину вул. Кн. Володимира – 
Р.Шухевича – Литовська в м. Рівне 

139,60121 
Виконавцем робіт було РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”. 
В районі перетину вул. Кн. Володимира – Р.Шухевича – Литовська в м. Рівне було замінено каналізаційний колектор довжиною 342 м ∅530 мм. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 79,23679 тис.грн 

11 

Придбання насосного та технологічного обладна-
ння для заміни такого, що використало свої техніч-
ні можливості на комунальних каналізаційних 
системах РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 

518,1912 
В результаті проведеного тендеру у ТОВ „Техбудпроект” (м. Харків) було придбано 4 комплекти аераторів з приєднувальними деталями та вузлами кріплення 
для аеротенків та встановлені силами РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”. Це дає змогу рівномірно і ефективно насищати повітрям стічні води, що значно 
покращує якість очистки води та додатково дало можливість економити до 1200 кВт-год/добу. 

12 
Придбання технологічного обладнання для заміни 
такого, що використало свої технічні можливості 
на комунальних каналізаційних системах м. Острог 

48,68 

Острозьким комунальним підприємством „Водоканал” було проведено конкурсні торги на придбання гідродинамічної установки. Переможцем стало ТОВ 
„Вертекс Україна”, було проплачено 48,68 тис.грн. з 178,68 тис.грн. Решта 130,07тис.грн. в зв’язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 
році не були проплачені виконавцю та повернуті в обласний бюджет (обласний природоохоронний фонд). 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 130,0 тис.грн 

13 

Очисні споруди потужністю 10 м3/добу кому-
нального закладу „Острожецька протитуберкульоз-
на лікарня” в с. Острожець Млинівського району – 
будівництво (виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

6,704 

Виконавцем ПКД було ПП „УкрБіотал-Проект” (м. Житомир). Згідно проекту загальна вартість робіт попередньо складає 934,07 тис.грн. та передбачає впро-
вадження установки очисних споруд повної біологічної очистки специфічних стічних вод від туберкульозної лікарні по індивідуальному проекту. Установка 
складається з двох частин – будівлі (повітродувна) та шести підземних колодязів (резервуар приймальної камери, 2 біореактори, резервуари мулового відстій-
ника, біофільтру та контактного відстійника). Після установки очищені та знезаражені води будуть відводитися самопливом на доочищення в каскад біоставків 
(S=100м3) з вільною водною поверхнею та підповерхневим водним потоком в фільтруючому шарі. Будівництво очисних споруд значно  зніме проблему 
потенційного джерела забруднення р. Тишиця басейну р. Дніпро та забруднення підземного водного горизонту. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 15,643 тис.грн 
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14 
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на будівництво очисних споруд в с. Шубків 
Рівненського району 

32,45945 
ПКД розробляла науково-впроваджувальна фірма  „Вестар” (м. Рівне). З запланованих 102,0 тис.грн. було проплачено 32,5 тис.грн. Виконані інженерно-
геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, розробка проекту ГДС, а також розділ з робочого проекту „Мережі споруд водопостачання”. Розробку 
проекту не завершено. 

15 
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на реконструкцію споруди гідровузла та шлюзів 
греблі Хрінницького водосховища 

27,072 

Проект розроблено науково-впроваджувальною фірмою  „Вестар” (м. Рівне). Загальна кошторисна вартість робіт попередньо складає 2522,267 тис.грн. 
Проектом передбачено проведення робіт в два етапи для можливості пропуску паводків. В кожну чергу виконуються роботи на трьох прогонах водозливу та 
частини гребеня над ними, решта три прогони знаходять в стадії готовності. Буде проведено відновлення бетону биків водозливної греблі та лівобережного 
стояну, усунення дефектів гребеня водозливної греблі, ремонт робочих затворів. 
 В разі проведення робіт згідно виготовленої ПКД  буде відвернута ймовірність підтоплення та знищення флори та фауни внаслідок прориву дамби  земель 4 
сільських рад (понад 500 га) Демидівського району та ще 20 населених пунктів Волинської області та м. Луцьк (52 км від водосховища). 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 62,622 тис.грн 

16 

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
«Виконання заходів щодо відновлення і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану р. Вирка, а також заходів для 
боротьби зі шкідливою дією вод на території Го-
родецької сільської ради Володимирецького 
району (будівництво) 

50,0 

Розробником ПКД був Державне підприємство проектно-вишукувальний інститут „Рівнедіпроводгосп”.  
Було розроблено Технічний звіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних робіт та частину проекту – Пояснювальну записку та креслення. Роботи не 
були профінансовані повністю, тому розробка проекту не завершена. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 52,8 тис.грн 

17 Будівництво ливневої каналізації по вул. 
Проектуючій в смт Рокитне  5,665 

Проплачено кредиторську заборгованість за 2011 рік. 
Роботи в 2011 році виконувало Сарненська ПМК-66.  З урахуванням робіт виконаних в 2010 році побудовано колектор загальною довжиною 270 м (78 м ∅200 
мм та 192 м ∅ 250 мм), влаштовано 9 колодязів, прочищено 150 м дренажного каналу для збору стоків води. 
Результат будівництва ливневої каналізації - збір та відведення поверхневих вод від будинку для переселення по вул. Проектуюча, 2 в смт. Рокитне, який 
побудований в низині, та припинення шкідливої дії вод - щорічних сезонних підтоплень дощовими та талими водами території (в тому числі і розташованого 
там септика), а також витоку з септика забруднених стічних вод на поверхню. 

18 Система каналізації, в смт Демидівка – 
реконструкція (І черга)  14,85214 

Проплачено кредиторську заборгованість за 2011 рік. 
Роботи в 2011 році виконував ТОВ „Укрбудреммонтажінжінірінг”, м. Рівне. Організацією були виконані роботи з виконання інженерної обв’язки існуючого 
блоку ємностей, мулові майданчики, внутрішньо майданчикова КНС, виробничо-допоміжна будівля, електромережі КОС і КТП,   внутрішньо майданчикові 
технічної мережі. Є Акт введення в експлуатацію 1 черги.  
Результатом роботи є зменшення забруднення підземних та поверхневих вод р. Рача, що є притокою р. Стир (басейн р. Дніпро). 

19 Реконструкція каналізаційної мережі ЗНЗ по вул. 
Шкільній № 5, м. Радивилів  8,76 

Проплачено кредиторську заборгованість за 2011 рік. 
В результаті виконання в 2011 році робіт КП „Радивилівводоканал” було прокладено 320м каналізаційного колектора з метою відводу стічних вод від школи 
на очисні споруди. 

Охорона і раціональне використання земель – 370,583 тис.грн. 

20 

Розчищення русла р. Устя та реконструкція 
захисних дамб і насосної станції на польдерній 
системі „Івачків” Миротинської сільської ради 
Здолбунівського району 

265,583 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем стала Сарненська ПМК-66. Було розчищено 1,6 км русла річки, відновлено 600 м дамби, проведено ремонт 
насосної станції, розчищено 1,5 км каналів, проведено водовідливні роботи, побудовано 660 м водовідливного каналу, відновлено електропостачання (ремонт 
лінії електропередачі, ремонт КТП, заземлення, електромонтажні роботи).  
Роботи не завершені. 
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 159,71 тис.грн 

21 

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на проведення заходів із захисту від підтоплення і 
затоплення с. Малеве і прилеглих сільськогос-
подарських угідь Демидівського району (кріплення 
берегу р. Стир – будівництво) 

105,0 

Розробником ПКД був державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут „Рівнедіпроводгосп”. Згідно робочого проекту загальна кошторисна 
вартість робіт складає 1632,569 тис.грн. Проектом передбачено кріплення самої небезпечної ділянки лівого берега р. Стир довжиною 246м, для чого буде 
улаштовано упорну призму із каменю, проведено кріплення габіонами та накидом каменю в плотові клітки. В разі виконання робіт припиняться ерозійні 
процеси, руйнівні явища і переміщення великої маси піску на родючі землі, що поліпшить якість малопродуктивних земель в заплаві річки, та, як наслідок, 
поліпшаться умови проживання населення с. Малеве. 

Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів – 98,0 тис.грн. 

22 

Виконання заходів з ліквідації пожеж торфовищ та 
їх наслідків на території земель запасу 
Воскодавської і Горбаківської сільських рад 
Гощанського району 

98,0 

Початок загоряння зафіксовано 06.06.2011 біля с. Мнишин. Не зважаючи на всі проведені заходи з гасіння пожежі, ліквідувати її повністю не вдалося. На весні 
2012 року площа загоряння охопила біля 40 га. Приборкання пожежі було можливе тільки у випадку суцільного затоплення водою всієї площі осередків 
займання. Пі час виконання заходу були задіяні 5 свердловин підприємства РОВКП ВКГ „Рівневодоканал” та додатково перекрито відтік талої води 
меліоративними каналами до р. Горинь.  
В результаті пожежу зупинено, ліквідовано задимлення та отруєння повітря продуктами згоряння, захищені природні ресурсі від знищення, забезпечено 
стабільний стан значної території Гощанського району. 
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Збереження природно-заповідного фонду –  167,41483 тис. грн. 

23 

Виконання заходів з підготовки і організації вста-
новлення меж та розроблення проектів землеуст-
рою територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду Рівненській області 

122,41483 

Державним підприємством „Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” було розроблено шість проектів землеустрою з організації та 
встановлення меж наступних територій: 
 В Березнівському районі: 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Більчаківське джерело” (Марининська сільрада); 
- ландшафтний заказник місцевого значення „Соколині гори” (Губківська та Марининська сільради); 
В Гощанському районі на території Бугринської сільради: 
- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Угілецька тополя”; 
- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб башинський”; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Башинська криничка”; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Джерело Медведка”. 
Зазначені об’єкти входять до складу природно-заповідного фонду України, є складовою частини світової системи природних територій та об’єктів, що 
перебувають під особливою охороною. Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 26,3015 тис.грн 

24 
Виконання заходів з обладнання Державного 
дендрологічного парку Березнівського лісового 
коледжу 

30,0 

Комунальним підприємством „Березнекомунсервіс” було придбано 22 шт. залізобетонних плит П5 ВА та цемент для встановлення плит по периметру 
Державного дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу. 
На сьогодні встановлено фундамент під залізобетонні плити протяжністю 680 м, встановлено 204 плити (з яких 88 в 2010 році), загальна протяжність 
встановленого забору становить 612 м. 
Огорожа встановлюється з метою збереження 1350 видів, різновидностей та форм деревних і чагарникових порід з різних регіонів Землі. 

25 
Виконання заходів з обладнання парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення 
„Тучинський парк” Гощанського району 

15,0 

За рахунок коштів обласного природоохоронного фонду було проплачено придбання 6 секцій для огорожі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення „Тучинський парк” Гощанського району, які були встановлені по периметру парку (огороджено біля 15 м). Фундамент та стовпчики були 
встановлені своїм коштом. Виконання заходу не було профінансовано повністю в зв’язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році, не 
використані кошти повернуті на рахунок фонду. 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів -1039,62 тис.грн. 

26 
Забезпечення екологічно безпечного перевезення 
та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп 
в с. Шубків Рівненського району 

200,0 
На виконання зазначених робіт Рівненською райдержадміністрацією  було проведено відкриті торги, переможцем яких стало ТОВ „Сігмас Еколоджі”. Сума 
договору 998,5 тис.грн. Із 227973 шт. ламп в 2012 році було вивезено на утилізацію 79908 шт. (в т.ч. і за рахунок співфінансування з Рівненського районного 
природоохоронного фонду на загальну суму 150,0 тис.грн.). Захід потребує продовження виконання. 

27 
Придбання спецавтотранспорту для збору і 
транспортування ТПВ на території Зорянської 
сільської ради Рівненського району 

282,35 

За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ „Торгова компанія „ВЛІВ”, м. Кременчуг про закупівлю сміттєвоза заднього завантаження 
„ВЛІВ МІКРО 9-8 GZ 3309”. 
Наявність спеціального автомобіля дасть можливість вивозити відходи не тільки з території с. Зоря, а  і з 10 решт сіл Зорянської сільської ради, що значно 
покращить загальний еколого-санітарний стан території, буде сприяти зменшенню утворення стихійних сміттєзвалищ на території Зорянської сільради 
Рівненського району. 

28 Придбання спецавтотранспорту для збору і 
транспортування ТПВ в м. Корець 275,0 

Було проведено відкриті торги, в результаті яких придбано автомобіль вантажний AC-G 3309 МБЗ-2 (2011 року випуску) у ТОВ „Харківська Автомобільна 
Торгівельна Компанія”. 
Автомобіль буде використовуватися для збору та перевезення твердих побутових відходів в м. Корець, що буде сприяти покращенню загального екологічного 
стану міста. 

29 
Придбання спецавтотранспорту для збору і 
транспортування ТПВ в смт Квасилів Рівненського 
району 

282,27 

Відповідно проведено Квасилівським колективним підприємством  „Житловик -1” процедури конкурсних торгів було придбано сміттєвоз з боковим 
завантаженням АС-G 3309 МБЗ-2 (підприємство з іноземними інвестиціями „Автоінвестрой-Брок”, м. Київ). 
Спецавтотранспорт буде використовуватися для своєчасного та в повному обсязі вивезення побутових відходів та недопущення утворення несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території Квасилівської селищної ради. 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці – 24,986 тис. грн. 

30 

Видання книжки „Довкілля Рівненщини за 2011 
рік” та виконання заходів щодо пропаганди ОНПС 
(проведення семінарів та інших заходів,  видання 
поліграфічної продукції, придбання літератури та 
підписка періодичних видань з екологічної 
тематики) 

24,986 

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області готується держуправлінням охорони навколишнього природного середовища 
в Рівненській області на виконання вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” і є узагальненням  інформацій, які були 
надані установами, управліннями та організаціями області з метою висвітлення та ознайомлення широкого загалу (державні органи, органи самоврядування, 
наукові установи, освітні заклади, громадські організації, бібліотеки, підприємства, установи, організації та інші) про стан довкілля області, його проблеми та 
перспективи подальшого розвитку. Наклад 300 примірників. 
Рівненською обласною організацією Українського товариства охорони природи було здійснено 22 рейди-перевірки з представниками екоінспекції, 
рибінспекції. Проведено семінар екологічного активу Рівненської обласної організації УТОП з питання вивченню досвіду роботи природоохоронного фонду 
Івано-Франківської та Закарпатської областей. Проведено два обласних конкурси.  
Станом на 01.01.2012 зареєстровано кредиторську заборгованість 20,0 тис.грн. 

 Всього: 6106,64043  
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Додаток 3 

 
Громадські організації природоохоронного спрямування, що співпрацюють з 
державним управлінням охорони навколишнього природного середовища  

в Рівненській області 
 

№ 
з/п Назва громадської організації Контактні особи Контакти  

(телефон, адреса, e-mail) 
1. Обласна організація Українського 

товариства охорони природи 
Гуйдаш Михайло 
Миколайович, 
заст. Сацюк Іван Леонтійович 

22-25-83 
м. Рівне,  
вул. В.Чорновола, 17 

2. Обласний осередок Всеукраїнської 
екологічної ліги 

Клименко Микола 
Олександрович 
заст. Чубунов Віктор 
Федорович  

23-35-17 
Кафедра екології НУВГП 
m.o.klimenko@nuwm.rv.ua 

3. Обласна громадська  організація „За чисте 
довкілля”  

Кузьмич Василь Степанович 68-37-20 
м. Рівне, вул. Гарна,4  
chuste_dovkilya@ukr.net 

4. Рівненське регіональне відділення 
Української екологічної Академії наук 
„Волинь-екологія 

Лико Дарія Василівна 22-13-85 
м. Рівне,  
вул. Остафова, 29 
lykoD2010@meta.ua 

5. Обласний осередок  Всеукраїнської дитячої 
спілки „Екологічна варта” 

Остафійчук Тетяна Василівна 
заст. Дужук Сніжана 
Андріївна 

23-01-49 
м. Рівне, вул.В.Чорновола,79/б, 
rivneosun2007@ukr.net 

6. Міська молодіжна  громадська організація 
„Екоклуб” 

Мартинюк Андрій 
Миколайович 
заст. Лящук Ольга 
Олександрівна 

26-78-91 
33023, м. Рівне, а/с 73 
office@ecoclubrivne.org 

7. Екологічний центр Рівненського міського 
Палацу дітей та молоді 

Куроченко Ірина Іванівна 
заст. Рискова Варвара 
Георгіївна 

26-69-21 
м. Рівне,  
вул. Кн. Вололдимира, 10/202 
ecopdm@rambler.ru 

8. Центр „Екосвіт” державної гуманітарної 
гімназії м. Рівне 

Мокляк Валентина Іванівна 
заст. Яремчик Ірина Петрівна 

26-64-93, ф. 26-59-84 
33001, м. Рівне,  
вул. Софії Ковалевської, 17 
rdggl111@ukrwest.net 

9. Рівненський центр маркетингових 
досліджень 

Микитин Тарас Миронович 
заст. Берташ Борис 
Миколайович 

45-20-43, 45-20-44 
33028, м. Рівне,  
вул. В.Чорновола, 76а/32 
tapac_M@ukr.net  

10. Голова ради РЕЦ „Волинь” Мошинський Віктор 
Степанович 

v_moshynsky@ukr.net  

11. Рівненська обласна громадська організація 
„Громадський комітет по захисту 
навколишнього середовища, екології та 
використання природних ресурсів” 

Тарасович Павло 
Михайлович  

33028, м. Рівне,  
вул. Шевченка, 9А  
UT1KY@YANDEX.RU  

12. Рівненське товариство охорони птахів  Ільчук Василь Петрович 33027, м. Рівне, а/с 201  
rivnebirds@mail.ru 

13. Екологічний клуб „ЮНЕСКО” 
(Сарненський міський колегіум) 

Куц Наталія Іванівна  (03655)2-14-77 
м. Сарни, вул. Кузнєцова, 23 

14. Молодіжний клуб „Лемніската” 
(смт Володимирець) 

Москалець Олександр 
Васильович 

(03634) 2-23-38 
смт Володимирець, 
вул. Повстанців 56/33 
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