
Перелік природоохоронних заходів, 
які здійснено в Рівненській області в 2008 році 

коштом місцевих (сільських, селищних, міських) природоохоронних районів 
(інформація надається згідно листів, отриманих з відповідних місцевих рад)) 

 
Район / місто Назва заходу Профінансовано, 

грн. 

м.Рівне 
Придбання гідравличного обладнання до сміттєвозного автомобіля для 
транспортування ТПВ м.Рівне 20 000,00 грн. 

 

Виконання робіт спрямованих на збереження та утримання зеленої зони, 
водойм та гідроспоруд у Рівненському парку-пам"ятці садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення ім.Шевченка 64 987,70 грн. 

 
Випуск щомісячної сторінки "Довкілля" в газеті "Сім днів" з метою 
пропаганди охорони навколишнього середовища в місті Рівне 12 900,00 грн. 

 
Вигтовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
колектора зливової каналізації в районі вулиць Вербова-Огієнка в м.Рівне 34 000,00 грн. 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
колектора зливової каналізації в районі житлових будинків № 410-414 по 
вул.Соборній в м.Рівне 37 000,00 грн. 

 
Придбання обладнання (кузов до сміттєвозного автомобіля КО-415 А) для 
збору ТПВ в м.Рівне 149 500,00 грн. 

 Придбання обладнання для збору ТПВ м.Рівне 64 899,30 грн. 

 

Виконання робіт щодо збереження природно-заповідного району в 
Рівненському зоологічному парку загальнодержавного значення 
(реконструкція та створення експозиції тварин, що утримуються в 
тераріумі) 39 923,00 грн. 

м.Дубно  
Виконання заходів із захисту від підтоплення і затоплення на території 
м.Дубно 14 693,00 грн. 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт 
"Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від головної 
каналізаційної станції до заводу гумово-технічних виробів" для м.Дубно 4 284,59 грн. 

м.Кузнецовськ  Заходи з озеленення міста Кузнецовськ 8 500,00 грн. 

 
Підготовка та проведення соціально-екологічного фестивалю "Біле озеро" 
м.Кузнецовськ 1 325,00 грн. 

 
Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з бракон"єрством 
м.Кузнецовськ 4 000,00 грн. 

 

Виконання заходів по реалізації міської програми удосконалення 
пропагандистської роботи, формування екологічної культури населення 
м.Кузнецовськ 5 631,10 грн. 

 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 
системах м.Кузнецовськ 21 000,00 грн. 

м.Острог  Придбання сміттєзбиральних урн для м.Острог 4 980,66 грн. 
Березнівський 
район Проведення робіт по складуванню ТПВ на полігоні ТПВ м.Березне 10 000,00 грн. 

 

Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях (що 
піддаються вітрової ерозії) на площі 3 га на території Березнівської міської 
ради 5 500,00 грн. 

 
Проведення робіт по складуванню ТПВ на території Бронської та 
Поліської сільрад Березнівського району 749,00 грн. 

 

Розроблення паспортів місць видалення відходів по Білківській, 
Грушевській, Яцьковицькій, Бронській, Великопільській та Хмелівській 
сільрадах березнівського району 11 400,00 грн. 

Володимирецький 
район 

Ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ Каноницькою сільрадою 
Володимирецкого району 2 423,97 грн. 

 
Очищення дна водойми ставка с.Полиці площею 500 м2 Полицькою 
сільрадою Володимирецького району 206,17 грн. 

 Придбання сміттєзбірників Володимирецькою сільрадою 1 335,60 грн. 
 Рекультивація порушених земель Володимирецькою сільрадою 3 995,68 грн. 

 
Зарибнення сільського озера посадковим матеріалом білого амура 
Озерянської сільради Володимирецького району 500,00 грн. 

 
Проведено обстеження 6.7 км захистних дамб в с.Собищиці 
Володимирецького району 1 000,00 грн. 

 
Виконання заходів із захисту від підтоплення та затоплення направлених 
на запобігання розвитку геологічних процесів (підняття висоти дамб) 1 399,26 грн. 



Собищецькою сільрадою Володимирецького району 

 
Рекультивація порушених земель Внликожолудською сфльрадою 
Володимирецького району 1 380,00 грн. 

Гощанський 
район 

Роботи з вивезення ТПВ та упорядкуванню сміттєзвалища Бабинської 
сільравди Гощанського району 4 600,44 грн. 

 
Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація несанкціонованих звалищ 
відходів на території Тучинської сільради Гощанського району 700,00 грн. 

 

Збір, транспортування, складування побутових сільськогосподарських, 
промислових відходів на сміттєзвалищі в районі с.Башино Гощанського 
району 9 997,68 грн. 

 
Проведення робіт по складуванню ТПВ на сміттєзвалищі с.Чудниці 
Красносільської сільради 1 166,04 грн. 

Демидівський 
район 

Упорядкування сміттєзвалища на території Боремельської сільради 
демидівського району 288,23 грн. 

Дубенський 
район 

Упорядкування сміттєзвалища Тараканівською сільрадою Дубенського 
району 2 198,48 грн. 

 
Упорядкування існуючого сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 
звалищ відходів на території Мізоцької сільради Дубенського району 3 500,00 грн. 

 
Упорядкування існуючого сміттєзвалища Плосківської сільради 
Дубенського району 1 798,66 грн. 

 

Облаштування сміттєзвалища в с.Збитин та ліквідація стихійних звалищ в 
селах Злинець, Здовбиця, Гірники та території Гірницької сільради 
Дубенського району 3 000,00 грн. 

 
Облаштування худобомогильника в с.Збитин на території Гірницької 
сільради Дубенського району 1 000,00 грн. 

 Виготовлення паспорту МВВ Озерянською сільрадою Дубенського району 1 000,00 грн. 

 
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Плосківської сільради 
Дубенського району 1 484,50 грн. 

 
Облаштування сміттєзвалища Княгининської сільради Дубенського 
району 866,00 грн. 

Дубровицький 
район 

Збір, транспортування та складування ТПВ, впорядкування території 
сміттєзвалища Дубровицької міської ради 6 024,68 грн. 

 Впорядкування сміттєзвалища Миляцької сільради Дубровицького району 600,00 грн. 

 
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та упорядкування існуючих та 
території Жаденської сільради Дубровицького району 1 700,00 грн. 

 
Упорядкування існуючого сміттєзвалища Бережківської сільради 
Дубровицького району 392,42 грн. 

 
Ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ на території Туменської 
сільради Дубровицького району 1 043,40 грн. 

 
Рекультивація порушених земель Мочуленською сільрадою 
Дубровицького району 800,00 грн. 

 
Збір, транспортування та складування ТПВ та впорядкування території 
сміттєзвалища Мочуленської сільради Дубровицького району 600,00 грн. 

 
Облаштування сміттєзвалищ с. Рудня, Людинь, Партизанське 
Людинською сільрадою Дубровицького району 3 295,84 грн. 

 
Збір та транспортування ТПВ,  впорядкування сміттїзвалища Висоцькою 
сільрадою Дубровицького району 1 755,05 грн. 

Зарічненський 
район Облаштування сміттєзвалища Кутинської сільради Зарічненського району 500,00 грн. 

 
Впорядкування сміттєзвалища Дібрівською сільрадою Зарічненського 
району 499,20 грн. 

 
Впорядкування сміттєзвалища Вичивською сільрадою Зарічненського 
району 499,20 грн. 

 Обвалування сміттєзвалища Зарічненської селищної ради 2 330,00 грн. 
 Очистка дна р.Стир Зарічненською селищною радою 929,03 грн. 
Здолбунівський 
район Придбання обладнання для складування побутових відходів м.Здолбунів 9 850,00 грн. 

 
Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану водойм по 
вул.Старомильській, Заводській м.Здолбунів 2 920,31 грн. 

 Озеленення м.Здолбунів 14 120,00 грн. 

 
Зачищення та ліквідація несанкціонованих сміттїзвалищ Миротинською 
сільрадою Здолбунівського району 605,52 грн. 

 
Проведення робіт з захисту від підтоплення і затоплення по вул.Парковій-
Шкільній-Зелена-Віли1_Наливайка м.Здолбунів 34 051,09 грн. 

 Будівництво споруд для складування побутових відходів м.Здолбунів 2 347,20 грн. 



Корецький район 
Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Гвіздівською сільрадою 
Корецького району 1 105,60 грн. 

 
Втготовлення паспорта на сміттєзвалище Морозівською сільрадою 
Корецького району 1 650,00 грн. 

 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території м.Корець 2 721,00 грн. 

 
Виготовлення паспорту місця видалення відходів Гвіздівською сільрадою 
Корецького району 1 800,00 грн. 

 Впорядкування міського сміттєзвалища м.Корець 2 480,00 грн. 
Костопільський 
район 

Придбання електромеханічної машмни "Master" для прочистки систем 
каналізації м.Костопіль, а саме каналізаційних труб діаметром до 250 мм 29 000,00 грн. 

 
Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ вздовж доріг та території 
Малолюбашинської сільради Костопільського району 6 800,00 грн. 

 
Упорядкування сільських сміттєзвалищ Головинської сільради 
Костопільського району 6 240,00 грн. 

 
Ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ на території Великомидської 
сільради Костопільського району 825,20 грн. 

 
Впорядкування сміттєзвалищ с.Деражне та с.Бичаль Деражненською 
сільрадою Костопільського району 3 614,45 грн. 

 
Улаштування сміттєзвалища с.Маломидської сільради Костопільського 
району 722,05 грн. 

Млинівський 
район 

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території Острожецької 
сільради Млинівського району 410,00 грн. 

 Проведення очистки берегів р.Іква Млинівською селищною радою 3 830,00 грн. 

Острозький район 
Розробка паспорта місця видалення відходів Мощаницької сільради 
Острозького району 1 000,00 грн. 

 
Виготовлення паспорту на сміттєзвалище Розвазькою сільрадою 
Острозького району 1 800,00 грн. 

 Виготовлення паспорту МВВ Тесивської сільради Острозького району 2 000,00 грн. 
Радивилівський 
район 

Дофінансування закупівлі асенізаційної машини КО503 для КП 
"Радивилівводоканал" 16 800,00 грн. 

Рівненський 
район 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території Грушвицької 
сільради Рівненького району 1 770,82 грн. 

 
Придбання 10 контейнерів для збору ТПВ Великоомелянською сільрадою 
Рівненського району 5 799,96 грн. 

 
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Зорянської сільради 
Рівненського району 9 794,68 грн. 

 
Виготовлення паспорта МВВ Бронниківською сільрадою Рівнненського 
району 1 800,00 грн. 

 
Виконання робіт по захисту від підтоплення житлових будинків 
с.Бронники  Бронниківською сільрадою Рівнненського району 5 002,00 грн. 

 
Виготовлення паспорту місця видалення відходів на території 
Грушвицької сільради Рівненського району 1 800,00 грн. 

 
За порушення природоохоронного законодавства Зорянською сільрадою 
Рівненського району 2 250,00 грн. 

 
Оплата штрафних санкцій за порушення природоохоронного 
законодавства Бронниківською сільрадою Рівнненського району 3 000,00 грн. 

 
Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація несанкціонованих звалищ 
відходів на території Білокриницької сільради Рівненського району 3 360,00 грн. 

 
Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів Новоукраїнської сілради 
Рівненського району 248,91 грн. 

 
Влаштування сміттєзвлалища в с.Городок Городоцькою сільрадою 
Рівненського району 22 843,00 грн. 

Рокитнівський 
район 

Розширення та реконструкція (сміттєзвалища) для знешкодження та 
складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів 
Рокитнівською селищною радою 6 700,00 грн. 

 
Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів в смт.Томашгород 
Рокитнівського району 546,96 грн. 

Сарненський 
район 

Рекультивація порушених земель внаслідок несанкціонованого видобутку 
бурштину Клесівською селрадою Сарненського району 11 700,00 грн. 

 
Виготовлення техдокументації та паспорту на сміттєзвалище в с.Калинівка 
Степанською сільрадою Сарненського району 2 000,00 грн. 

 
Виготовлення паспорту МВВ Тинненською сільрадою Сарненського 
району 1 290,00 грн. 

 Розробка паспорту МВВ Кричильської сільради Сарненського району 2 000,00 грн. 
 Упорядкування сміттєзвалища Клесівської селради Сарненського району 18 997,20 грн. 



 
Виготовлення паспорту МВВ Немовицькою сільрадою Сарненського 
району 1 300,00 грн. 

 
Будвництво каналу для водопониження по вул.Лінчинцева с.Вири 
Сарненського району 7 862,00 грн. 

 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики м.Сарни 4 000,00 грн. 
 РАЗОМ 840840,83 грн. 

 


