
Перелік природоохоронних заходів, 
які здійснено в Рівненській області за 2009 рік 

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

 
№ Район / місто Назва заходу Профінан-

совано, грн. 
1 м.Рівне 

Σ 243010,44 грн., в т.ч.: 
Випуск щомісячної сторінки «Довкілля» в газеті «Сім днів» з 
метою пропаганди охорони навколишнього середовища в місті 
Рівне 

10000,0 

2  Придбання та встановлення обладнання для збору ТПВ у м.Рівне 
(в т.ч. в дендропарку мікрорайону Ювілейний) 

87779,24 

3  Проведення заходів із захисту від підтоплення Міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату по вул.Соборній, 269, м.Рівне 

145231,2 

4 м.Дубно 
Σ 64 352,00 грн., в т.ч.: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт 
«Будівництво каналізаційних мереж на вул. Шевченка та 
вул.Пекарській в м.Дубно» 

20 000,0 

5  Виконання заходів з захисту від підтоплення (очистка 
меліоративного каналу К-27, водовідвівні канали по вул Хмільна, 
М.Вовчка, Венецька, пров. Кошиковий, Купальний, Селедця, 
Іквянський) в м.Дубно 

44 352,0 

6 м.Кузнецовськ 
Σ 51 289,00 грн., в т.ч.: 

Виконання заходів по реалізації міської програми удосконалення 
пропагандистської роботи, формування екологічної культури 
населення, моніторингу природного середовища 

7 997,8 

7  Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з 
бракон’єрством 

9891,2 

8  Проведення заходів з озеленення міста (придбання дерев, квітів, 
багаторічних кущів) 

4 400,0 

9  Реконструкція хлораторної з встановленням насосів – дозаторів 
для обробки стічних вод гіпохлоритом натрію марки «А» на 
міських очисних спорудах 

29 000,0 

10 м.Острог 
Σ 13 000,00 грн., в т.ч.: 

Будівництво та обладнання майданчиків для встановлення 
сміттєзбиральних контейнерів для роздільного збору ТПВ 
м.Острог 

13000,0 

11 Березнівський район 
Σ 64 860,00 грн., в т.ч.: 

Розробка паспортів МВВ с.Князівка, с.Богуші, с.Совпа, 
с.Яблунне, с.Лінчин Березнівського району 

12000,0 

12  Проведення робіт із інвентаризації стаціонарних джерел 
забруднення в с.Прислуцьк, с.Зірне та с.Городище  

4500,0 

13  Проведення робіт щодо складування твердих побутових відходів 
на території 9 місцевих рад  

15590,0 

14  Обстеження 31,1 га грунтів на території 14 сільських рад  27275,0 
15  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів та упорядкування 

існуючого сміттєзвалища на території Поліської сільської ради 
4 495,0 

16  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 
Малинської сільради  

187,0 

17  Упорядкування існуючого сміттєзвалища ТПВ Малинської 
сільради  

813,0 

18 Володимирецький р-н Облаштування сміттєзвалища Рафалівської селищної ради 747,0 
19 Σ 15186,68 грн., в т.ч.: Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Сопачівської сільради  1200,0 
20  Розробка паспорта ММВ Антонівської сільради 2000,0 
21  Розробка паспорта ММВ Степангородської сільради 2800,0 
22  Розробка паспорта ММВ Мульчицької сільради 2800,0 
23  Розробка паспорта ММВ Більсько-Вільської сільради 2800,0 
24  Впорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

сміттєзввлищ на території Мульчицької сільської ради 
2839,68 

25 Гощанський район Розробка паспорту МВВ с.Башино  3492,0 
26 Σ 22 603,44 грн., в т.ч.: Збір, транспортування, складування ТПВ на сміттєзвалище 

с.Башино Гощанського району 
14282,4 

27  Збір, транспортування, складування ТПВ на сміттєзвалище 
с.Бабино Гощанського району 

4829,04 

28 Зарічненський район 
Σ 8 013,89 грн., в т.ч.: 

Облаштування сміттєзвалища смт.Зарічне та ліквідація стихійних 
звалищ 

6499,74 

29  Заходи з підтримання сприятливого санітарного стану р. Стир 
Зарічненською селищною радою 

1015,0 



30  Придбання матеріально-технічних засобів для боротьби з 
бракон’єрством, посилення контролю за поводженням з 
відходами, інше на території Зарічненського району 

499,15 

31 Здолбунівський район 
Σ 102 645,59 грн., в т.ч: 

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 
водойм  по вул.Заводській та в гідропарку м.Здолбунів 

9394,5 

32  Заходи з озеленення міста Здолбунів (влпштування квітників, та 
посадка 250 дерев) 

21 469 

33  Придбання обладнання для складування ТПВ м.Здолбунів (25 шт. 
контейнери) 

24754,0 

34  Будівництво споруд для складування побутових та промислових 
відходів м.Здолбунів(контейнерні площадки  по вул.Гончара, 
вул.Залізничній, Коперника) 

23780,7 

35  Проведення робіт з захисту від підтоплення та затоплення по вул. 
Парковій-Шевченка-Драгоманова-Шкільній-Нова-Гончара-
Зеленій-Стефановича-Віли1 м.Здолбунів 

3398,21 

36  Облаштування сміттєзвалища Миротинської сільради 1453,2 
37  Затарення заборонених до використання непридатних хімічних 

засобів захисту рослин на території Миротинської сільради 
2298,8 

38  Оплата послуг з затарення заборонених до використання 
непридатних хімічних засобів захисту рослин Дерманською 
першою сільрадою на території Миротинської сільради 

656,8 

39  Оплата послуг з затарення заборонених до використання 
непридатних хімічних засобів захисту рослин Дерманською 
другою ісільрадою на території Миротинської сільради 

640,38 

40  Впорядкування та благоустрій джерела в урочще Котовиця на 
території Копитківської сільради 

11600,0 

41  Впорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Копитківської 
сільради 

3200,0 

42 Демидівський район 
Σ 8 765,9 грн., в т.ч: 

Упорядкування джерел та покращення їх санітарного стану на 
території Демидівської селищної ради 

3784,0 

43  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та впорядкування 
сміттєзвалища с.Набережна Боремельської сільради 

2284,0 

44  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів та упорядкування 
існующого сміттєзвалища на території Хрінницької сільради 

2697,9 

45 Дубенський район Облаштування сміттєзвалища смт Смига 3700,0 
46 Σ 32113,3 грн., в т.ч: Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 

Плосківської сільради  
2947,88 

47  Упорядкування існуючого сміттєзвалища Плосківської сільради 2909,9 
48  Виготовлення паспорту МВВ Мирогощанської сільради 2000,0 
49  Виготовлення паспорту МВВ Птицької сільради 2800,0 
50  Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 

Гірницької сільради (с.Злинець, Здовбиця, Гірники) 
2 000,0 

51  Виготовлення паспорту МВВ Гірницької сільради 2800,0 
52  Виготовлення паспорту МВВ с.Озеряни Озерянської с/р 800,0 
53  Облаштування сміттєзвалища Тараканівської сільради 2 853,52 
54  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ населених пунктів Вербської 

сільради 
5850,0 

55  Упорядкування існуючого сміттєзвалища Варковецької сільради 2200,0 
56  Упорядкування існуючого сміттєзвалища Малосадівської 

сільради 
1252,0 

57 Дубровицький район Облаштування сміттєзвалища м.Дубровиця 8006,33 
58 Σ 16305,45 грн., в т.ч.: Заходи з озеленення м.Дубровиця 500,0 
59  Облаштування сміттєзвалища Жаденської сільради 1000,0 
60  Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 

Осівської сільради 
1 550,0 

61  Розробка паспорта ММВ Перебродівської сільради 2800,0 
62  Упорядкування сміттєзвалищ Висоцької сільради 2449,12 
63 Корецький район 

Σ 16949,00 грн., в т.ч.: 
Часткова ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища в районі 
електропідстанції м.Корець 

3150,0 

64  Виготовлення паспорту МВВ Жадківської сільради 3692,0 
65  Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 

Жадківської сільради 
10107,0 

66 Костопільський район 
Σ 37319,76 грн., в т.ч.: 

Придбання та встановлення технологічного обладнання на 
каналізаційну насосну станцію № 1 м.Костопіль 

25000,0 

67  Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 1 143,89 



Малостидинської сільради 
68  Облаштування сміттєзвалища Звіздівської сільради 4 955,0 
69  Виготовлення паспорту МВВ Постійненської сільради 2000,0 
70  Ліквідація наслідків вітровалів на території Дюксинської сільради 1720,87 
71  Виготовлення паспорту МВВ Деражненської сільради 2500,0 
72 Млинівський район 

Σ 18 739,94 грн., в т.ч.: 
Проведення заходів з підтримання санітарного стану берега  
р.Іква Млинівською селищною радою 

5000,0 

73  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів та впорядкування 
територій Острожецької сільради 

13739,94 

74 Острозький район Розробка паспорта ММВ Межирицької сільради 2 800,0 
75 Σ 30603, 20 грн., в т.ч.: Заходи з озеленення с.Оженин  9240,0 
76  Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території Оженинської 

сільради  
10000,0 

77  Ліквідація наслідків вітровалів на території Оженинської сільради 6000,0 
78  Розроблення паспорта МВВ Білашивською сільрадою 1764,0 
79  Впорядкування сміттєзвалища ТПВ Хорівської сільради 799,2 
80 Радивилівський район Розроблення паспорта МВВ Крупецькою сільрадою  2400,0 
81 Σ 23 584,00 грн., в т.ч.: Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 

Крупецької сільради та упорядкування існуючого сміттєзвалища 
4984,0 

82  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території та 
упорядкування існуючого сміттєзвалища Козинської сільради 

16200,0 

83 Рівненський район 
Σ 101449,31 грн., в т.ч.: 

Придбання обладнання для збору ТПВ з території Квасилівської 
сільради 

8197,0 

84  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Зорянської 
сільради 

20896,0 

85  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Грушвицької 
сільради 

688,0 

86  Упорядкування існуючого сміттєзвалища Верхівської сільради 1290,0 
87  Облаштування сміттєзвавлища в с.Городок Городоцької сільради 

(огорожа) 
59126,87 

88  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 
Новоукраїнської сільради 

2850,0 

89  Придбання контейнерів для збору ТПВ Великоомелянською 
сільрадою  

5401,44 

90  Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 
Корнинської сільради  

3000,0 

91 Рокитнівський район Облаштування сміттєзвалища смт.Рокитне 3519,07 
92 Σ 74 843,15 грн., в т.ч.: Ліквідація насанкціонованих звалища відходів на виїзді з  смт 

Рокитне 
429,92 

93  Виконання заходів з поліпщення малопродуктивних земель на 
території Карпилівської сільради 

10450,37 

94  Заходи з обстеження грунтів на території Карпилівської сільради 2748,1 
95  Виконання заходів зі створення захисних лісових насаджень на 

еродованих землях, вздовж полезахисних смуг на території 
Глиннівської сільради 

4460,0 

96  Заходи з обстеження грунтів на території Глинівської сільради 932,2 
97  Облаштування сміттєзвалища Масевицької сільради 1019,84 
98  Заходи з обстеження грунтів на території Масевицької сільради 1764,0 
99  Проведення обстеження грунтів для агрохімічної паспортизації 

земель та уточнення земель не радіаційне забруднення 
Борівською сільрадою  

4055,54 

100  Проведення заходів, пов’язаних зі створенням захисних лісових 
насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та 
полезахисних смуг Біловізькою сільрадою 

15760,0 

101  Проведення заходів, пов’язаних зі створенням захисних лісових 
насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та 
полезахисних смуг Сновидівською сільрадою 

20000,0 

102  Обстеження грунтів на території Старосільської сільради 1681,97 
103  Відновлення коріних природних комплексів (посадка лісових 

культур) на території Рівненського державного природного 
заповідника Старосільської сільрадою 

2134,4 

104  Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 
Кисорицької сільради 

2990,25 

105  Проведення обстеження грунтів для агрохімічної паспортизації 
земель на площі 2455,5 га Томашгородською сільрадою 

2897,49 



106 Сарненський район 
Σ 79 170,98 грн., в т.ч.: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення по вул. Суворова та 
Шевченка м.Сарни 

13 602,74 

107  Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 
використало своє технічні можливості на комунальних 
каналізаційних системах КНС № 2 м.Сарни 

10 990,0 

108  Заходи з покращення сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок та водних каналів с. Ясногірка, Селище, 
Чабель Селищенською сільською радою 

5833,0 

109 Ліквідація насанкціонованих звалищ відходів на території 
Зносицької сільради 

1 800,0 

110 

 

Облащтування сміттєзвалища смт.Клесів 11 212,0 
111  Придбання обладнання для переобладнання засобів для 

транспортування відходів рідинного походження Клесівською 
селищною радою 

12687,56 

112  Проведення заходів з захисту від підтоплення, направлених на 
запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів 
Клесівської селищної ради  

10046,0 

113  Виготовлення паспорту МВВ с.Вербче Великовербчанської 
сільради 

2 000,0 

114  Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища с.Немовичі  1500,0 
115  Виготовлення паспорту МВВ Кузьмівською сільрадою  2000,0 
116  Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території 

Степанськой сільради  
2500,0 

117  Упорядкування сміттєзвалища на території Степанської сільради  4999,68 
  Всього: 1 024 805,03 
 
 
 


