
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області за 2013 рік
коштом місцевих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів

(інформація згідно отриманих листів з відповідних місцевих рад та райдержадміністрацій)

№ Район /
Місто

Фонд Назва заходу Сума, 
тис.грн.

1 м.Рівне
  1167,209

тис.грн.

міський Кредиторська заборгованість за 2012 рік:
1)Випуск сторінки еколого-пропоганд. спрямування 
„Довкілля” – 19,0 тис.грн.;
2)Реконструкція гідротехнічних споруд в НВК по 
вул.Соборна, 269, в т.ч. проектні роботи – 86,01 тис.грн.;
3)Реконструкція гідротехнічних споруд в дендрологічному 
парку «Ювілейний», в т.ч. проектні роботи – 59,604 тис.грн.
4)Будівництво та облаштування притулку для утримання 
безпритульних тварин, в т.ч. проектні роботи – 87,1704 
тис.грн.;
5)Розроблення ПКД для здійснення заходів щодо 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму р.Устя, захисту від підтоплення і затоплення 
прилеглих територій на ділянці від вул.Басівкутська до 
вул.Ст.Бандери (будівництво) – 120,0 тис.грн.;
6)Будівництво каналізаційної мережі по пров.Вінницькому, в
т.ч. проектні роботи – 22,428 тис.грн.;
7)Будівництво каналізаційної мережі по вул.Дарвіна, в т.ч. 
проектні роботи – 25,38139 тис.грн.;
8)Будівництво каналізаційної мережі по вул.Вітебській, в т.ч.
проектні роботи – 42,23578 тис.грн.;
9)Будівництво каналізаційної мережі в районі вул.Єсеніна в 
т.ч. проектні роботи – 13,0236 тис.грн.;
10) Будівництво каналізаційної мережі по 
вул.Кропивницького, в т.ч. проектні роботи – 31,26894 
тис.грн.;
11) Витрати, спрямовані на збереження та утримання 
зеленої зони об’єкта ПЗФ ППСПМДЗ „Рівненський парк 
ім.Шевченка”, придбання кущорізів, мотоблоку, саджанців 
рідкісних дерев – 46,0 тис.грн.

552,12211

2 Випуск сторінки еколого-пропогандистського спрямування 
„Довкілля” м.Рівне

19,48788

3 Будівництво та облаштування притулку для утримання 
безпритульних тварин м.Рівне

133,47879

4 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Дарвіна 247,9362
5 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Вітебській м.Рівне 5,14822
6 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Єсеніна м.Рівне 29,91512
7 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Кропивницького 

м.Рівне
15,74828

8 Розроблення ПКД для здійснення заходів щодо відновлення і
підтримання сприятливого гідрологічного режиму р.Устя, 
захисту від підтоплення і затоплення прилеглих територій на
ділянці від вул.Басівкутська до вул.Ст.Бандери  м.Рівне 
(будівництво)

9,1536

9 Реконструкція гідротехнічних берегозакріплювальних 
споруд акумулюючого ставка в районі міжшкільного НВК по
вул.Соборна, 269, м.Рівне

3,6255

10 Реконструкція гідротехнічних споруд в дендрологічному 
парку «Ювілейний» в м.Рівне

5,12603

11 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дачній, 
Свєшнікова, Трипільській, Приозерній в м.Рівне, в т.ч. 
проектні робои

128,31447

12 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Вербицького, в т ч 6,1608



проекні роботи
13 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Зелена, Досвітня 

в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи
10,992

14 м.Дубно
  114,58472

тис.грн.

міський Придбання контейнерів для запровадження роздільного 
збирання ТПВ 

47,25 

15 Виготовлення робочого проекту „Виконання заходів щодо 
боротьби зі шкідливою дією вод (будівництво 
протиповеневих дамб) на р.Іква в межах м.Дубно” 

20,0

16 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла 
р.Іква в м.Дубно

10,7088

17 Заходи з озеленення міста Дубно 36,62592
18 м.Острог

  27,92528
тис.грн.

міський Придбання контейнерів для збирання ТПВ 27,92528

19 м.Кузнецовс
ьк

  301,26988
тис.грн.

міський Кредиторська заборгованість за 2012 рік:
Проведення та організація виставок, фестивалів та ін. 
пропаганди ОНПС  в м.Кузнецовськ – 0,375 тис.грн.;
Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 
використало свої можливості на комунальних каналізаційних
системахм.Кузнецовськ – 28,371 тис.грн.;
Придбання контейнерів для збирання ТПВ – 25,896 тис.грн.;

54,642

20 Проведення та організація виставок, фестивалів та ін. 
пропаганди ОНПС  в м.Кузнецовськ

7,067

21 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 
використало свої можливості на комунальних каналізаційних
системахм.Кузнецовськ

139,99788

22 Заходи з озеленення міста Кузнецовськ 39,563
23 Придбання приладів, для здійсн. контролю за кількістю та 

якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів 
шкідливих речовин у водні ресурси м.Кузнецовськ

60,0

24 Березнівськи
й
  90,9178 
тис.грн.

районний Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Берез-
нівського району (Кредиторська заборгованість за 2012 рік)

65,65988

25 міський Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми в 
м.Березне (вул Нова та пров. Терешкової) (Кредиторська 
заборгованість за 2012 рік)

12,88542

26 Малинський Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація несанкціо-
нованих звалищ відходів на території Малинської сільради

6,81087

27 Поліський Виготовлення паспорту МВВ 5,56163
28 Володимирець

кий
  88,20549 
тис.грн.

селищний Виконання заходів з підготовки та організації встановлення 
меж та розроблення проекту землеустрою території та 
об’єкту ПЗФ області ППМЗ «Володимирецький парк»
(Кредиторська заборгованість за 2012 рік)

4,995

29 Збирання, транспортування, знешкодження та складування 
ТПВ (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)

5,61226

30 Заходи з озеленення селища Володимирець 18,17889
31 Антонівський Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на території Антонівської 
сільської ради 

5,99544

32 Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного 
режиму та сан.стану річок (очищення русла від дерев) на 
території Антонівської сільської ради

1,99928

33 Заходи із озеленення території вул.Хмельницького 0,2
34 Більськовільсь

кий
Упорядкування сміттєзвалища Більськовільської сільради 4,22589

35 Лозківський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ 

9,5

36 Мульчицький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 2,47219



несанкціонованих звалищ відходів на території Мульчицької 
сільської ради 

37 Полицький Заходи з озеленення населених пунктів Полицької сільради 4,99978
38 Придбання контейнерів для збору ТПВ на території 

Полицької сільради
9,9984

39 Собіщицький Заходи з захисту від підтоплення та затоплення направлених 
на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів 
Собіщицької сільради

1,99065

40 Старорафалівс
ький

Заходи з озеленення сіл Стара Рафалівка та Бабка 2,00002
41 Виготовлення паспорту МВВ

Старорафалівської с/р Бабка та Стара Рафалівка
9,2

42 Паспортизація малих річок і водойм 4,94876
43 Степангородс

ький
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Степангородської 
сільради

1,88893

44 Гощанський
 17,42285 
тис.грн.

Горбаківський Упорядкування джерела білля с.Іллін 13,57285
45 Симонівський Виготовлення паспорту МВВ (Кредиторська заборгованість 

за 2012 рік)
2,1

46 Тучинський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 
несанкціонованих стихійних звалищ на території сільради

1,75

Демидівськи
й
 20,25952 
тис.грн.

селищний Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Демидівської
селищної ради

6,05952

47 Вербенсбкий Виготовлення паспорту МВВ Вербенської сільради 
демидівського району

4,216

48 Боремельськи
й

Виготовлення паспорту МВВ Боремелької сільради 
демидівського району

4,6

49 Малівський Субвенція Демидівському районному природоохоронному 
фонду

0,384

50 Хрінницький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території 
Хрінницькоїсіль ради

5,0

51 Дубровицьк
ий
 27,73371 
тис.грн.

міський Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів вм.Дубровиця

13,03

52 Жаденський Виготовлення паспорту МВВ 4,6
53 Миляцький Виготовлення паспорту МВВ 4,6
54 Перебродівськ

ий
За моніторинг довкілля обласній СЕС 0,69971

55 Трипутнянськ
ий

Виготовлення паспорту МВВ 4,6

56 Удрицький За надання консультації з питань розроблення 
природоохоронних програм в галузі поводження з відходами

0,204

57 Дубенський
 88,45158 
тис.грн.

Смизький Придбання контейнерів для збору твердих побутових від-
ходів смт Смига (Кредиторська заборгованість за 2012 рік)

20,0

58 Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація несан-
кціонованих звалищ відходів на території Смизької селищної
ради 

12,93286

59 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану р.Смуга

4,338

60 Розробка проектно-кошторисної документації: „Реконструк-
ція каналізаційних очисних споруд смт.Смига”

19,2

61 Варковицький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Варковицької
сільської ради

5,39286

62 Гірницький Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціо-
нованих стихійних звалищ на території Гірницької сільради

3,89978

63 Заходи з озеленення сіл на території Гірницької сільради  4,0
64 Іваннівський Виготовлення паспорту МВВ (Кредиторська заборгованість 

за 2012 рік)
4,66613

65 Привільненсь Упорядкування місць видалення відходів Привільненської 5,30154



кий сільради 
66 Повчанський Обстеження ґрунтів 0,29997
67 Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища та лікві-

дація несанкціонованих смієєзвалищ Повчанської сільради
0,4

68 Рачинський Ліквідація стихійних сміттєзвалищ ТПВ Рачинської сільради 1,098
69 Сатиївський Виготовлення паспорту МВВСатиївської сільради 2,172
70 Стовпецький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на території Стовпецької 
сільської ради 

2,3905

71 Проведення обстеження ґрунтів 0,29997
72 Шепетинськи

й 
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму р.Любомирка та території Шепетинської сільради 

1,760

73 Обстеження ґрунтів 0,29997
74 Зарічненськи

й
 65,15495 
тис.грн.

селищний Придбання насосного обладнання для КНС смт Зарічне
(Кредиторська заборгованість за 2012 рік).

22,20001

75 Збирання та перевезення ТПВ з прибережних смуг р.Стир 16,95828
76 Локницький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на території Локницької 
сільської ради

12,99666

77 Кутинська Виготовлення паспорту МВВ 4,1
78 Кухітсько-

Вільський
Виготовлення паспорту МВВ 4,6

79 Нобельський Виготовлення паспорту МВВ 4,3
80 Здолбунівськ

ий  
760,32468 
тис.грн.

міський Кредиторська заборгованість за 2012 рік: 1)Придбання 
насосного та технологічного обладнання – 20,0 тис.грн.;
2) Придбання контейнерів для ТПВ – 15,0 тис.грн.
3) Придбання сміттєвоза – 489,0 тис.грн.
4) Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
будівництво очисних  споруд – 14,186 тис.грн.

538,186

81 Заходи з озеленення міста Здолбунів 35,785
82 Придбання контейнерів для ТПВ 30,0
83 Придбання насосного та технол.обладн. для заміни на КНС 55,35157
84 Проведення робіт з захисту від підтоплення по 

вул.Міцкевича, Шкільній, Приходька, Мазепи, Наливайка, 
Попова, провулку Комунальному

92,23512

85 Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою водойм по вул. Старомильській, Заводській, 
Шевченка 

1,76699

86 Бущанський Виготовлення паспорту МВВ
(Кредиторська заборгованість за 2012 рік)

2,6

87 Новомощаниць
кий

Виготовлення паспорту МВВ 4,4

88 Корецький
 15,70312 
тис.грн.

Великомежир
ицький

Обстеження ґрунтів 0,36778

89 Гвіздівський Обстеження ґрунтів 0,36778
90 Головницький Обстеження ґрунтів 0,36778
91 Упорядкування сміттєзввалища 3,450
92 Новокорецьки

й
Упорядкування джерел на території Новокорецької сільради 
(в т.ч. проектно-кошторисная документація)

5,14998

93 Річецький Упорядкування джерела на р.Річиця 5,9998
94 Костопільськ

ий
 131,81684 
тис.грн.

районний Виготовлення паспортів МВВ  (Кредиторська заборгованість
за 2012 рік)

10,86

95 Виготовлення паспортів МВВ 2,83694
96 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціо-

нованих звалищ відходів на території Костопільського 
району

10,58107

97 міський Придбання насосного і технологічного обладнання для 
комунальних каналізаційних систем м.Костопіль 
(Кредиторська заборгованість за 2012 рік).

71,0



98 Деражненськи
й

Упорядкування сміттєзвалища 1,24483

99 Злазенський Субвенція з обласного природоохоронного фонду на 
виконання заходу «Відновлення та впорядкування 
природного джерела  у селі Злазне Костопільського району»

30,0

100 Малолюбашан
ський

Виготовлення паспорту МВВ (Кредиторська заборгованість 
за 2012 рік)

9,6

101 Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
будівництву полігону ТПВ на території Малолюбашанської 
сільської ради

16,494

102 Підлужненськ
ий

Виготовлення паспорту МВВ сіл Підлужне, Велика Любаша 9,2

103 Млинівський
 53,29822 
тис.грн.

районний Виготовлення паспорту МВВ Кораблищенської сільради 3,2
104 Забезпечення екологічно безпечного зберігання (переконтей-

неризації) непридатних до використання ХЗЗР Малинської 
сільради

3,0549

105 Виготовлення паспорту МВВ Уїздецької сільради 3,2
106 селищний Проведення заходів щодо пропаганди ОНПС серед учнівсь-

кої молоді смт.Млинів  (Кредиторська заборгованість за 2012
рік) 

8,0

107 Заходи з озеленення селища Млинів 12,28
108 Виконання заходів з підготовки і організації встановлення 

меж та розроблення проекту землеустрою ППСПММЗ 
„Млинівський парк” 

5,0

109 Владиславівськ
ий

Виготовлення паспорту МВВ 4,6

110 Війницький Виготовлення паспорту МВВ 4,6
111 Новоукраїнськ

ий
Виготовлення паспорту МВВ 4,3

112 Обстеження ґрунтів 0,46332
113 Пугачівський Виготовлення паспорту МВВ 4,6
114 Острозький 

 60,06905 
тис.грн.

районний Упорядкування сміттєзвалища ТПВ в с.Бухарів Острозького 
р-ну

3,7

115 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ в с.Білашів Острозького 
р-ну

4,091

116 Виготовлення кошторисного розрахунку вартості 
впорядкування існуючого природного джерела „Хмарукова 
криниця” Української сільради

4,044

117 Виготовлення паспорту МВВ Вілійської сільради 4,3
118 Вельбівненськ

ий
Виготовлення паспорту МВВ Вельбівненської сільради 7,0

119 Межирицький Придбання контейнерів для ТПВ (Кредиторська 
заборгованість за 2012 рік)

26,08

120 Підтримання сприятливого режиму лівої притоки р.Збитенка
в урочищі «більмазький луг»

6,65405

121 Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Межиріцької 
сільської ради

4,2

122 Радивилівськ
ий
 17,30382 
тис.грн.

Іващуківський Виготовлення паспорту МВВ 4,6
123 Михайлівськи

й
Виготовлення паспорту МВВ 4,6

124 Пляшівський Виготовлення та встановлення на місцевості єдиних держав-
них знаків на об’єкті ПЗФ заказник місцевого значення 
«Солонівське»

0,765

125 Сестрятинськ
ий

Інвентаризація джерел викидів для садочка та управи сіль-
ради с. Сестрятин (Кредиторська заборгованість за 2012 рік)

3,53882

126 Ситненський Виготовлення паспорту МВВ 3,8
127 Рівненський

 530,66461 
районний Утилізація відпрац. люмінесцентних ламп (Кредиторська 

заборгованість за 2012 рік)
149,99704

128 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території с.Корнин 49,99968



тис.грн.129 Великоомелян
ський

Збирання, перевезення та захоронення ТПВ на території 
Великоомелянської сільської ради

6,8812

130 Верхівський Виготовлення паспорту МВВ (Кредиторська заборгованість 
за 2012 рік)

2,1

131 Упорядкування джерела на території сільради 3,6
132 Городоцький Збирання та перевезення ТПВ на території Городоцької 

сільської ради
99,0

133 Розроблення робочого проекту рекультивації земель 
Городоцької сільради

29,93494

134 Обстеження ґрунтів 1,13717
135 Грушвицький Заходи з озеленення села Грушвиця (придбання багаторічних

насаджень) 
2,562

136 Зорянський Збирання та перевезення ТПВ На території Зорянської 
сільради

18,31381

137 Клеванський Збирання, перевезення та захоронення ТПВ на території 
Клеванської селищної ради

19,481

138 Заходи з озеленення селища Клевань 1,5
139 Корнинський Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 9,0
140 Кустинський Помилково перераховані кошти, підлягають поверненню на 

рахунок
0,1

141 Оржівський Кредиторська заборгованість за 2012 рік:
1) Заходи з ліквідації наслідків буреломів, снігопадів, 
вітровалів – 5,77548 тис.грн.
2) Придбання технологічного обладнання для комунальних 
каналізаційних систем смт Оржів
 – 19,32 тис.грн. 

25,09548

142 Збирання та перевезення ТПВ на території Оржівської 
селищної ради 

10,0

143  Придбання технологічного обладнання для комунальних 
каналізаційних систем смт Оржів

21,4662

144 Заходи з озеленення смт.Оржів 13,35
145 Шпанівський Ведення земельного кадастру (техдокументація з інвентари-

зації земель) (Кредиторська заборгованість за 2012 рік) 
39,94409

146 Проведення практичних заходів щодо пропаганди ОНПС 
(придбання корму для лебедів) 

0,210

147 Впорядкування природнього джерелав с.Шпанів 26,992
148 Рокитнівськи

й 
 87,43811 
тис.грн

селищний Розробка робочого проекту „Реконструкція дощової каналі-
зації по вул.Незалежності в смт.Рокитне Рокитнівського р-
ну” 

20,420

149 Томашгородсь
кий 

Упорядкування місць видалення відходів 4,98671

150 Біловізький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Біловізької 
сільської ради

7,806

151 Березівський Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів та
ліквідація несанкціонованих звалищ на території 
Березівської сільської ради

8,184

152 Блажівський Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів та
ліквідація несанкціонованих звалищ на території 
Блажівської сільської ради

10,997

153 Борівський Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів та
ліквідація несанкціонованих звалищ на території Борівської 
сільської ради

3,6

154 Кам’янський Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів та
ліквідація несанкціонованих звалищ на території 
Кам’янської сільської ради

20,7034

155 Карпилівськи
й

Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території 
Карпилівської сільської ради

4,866



156 Кисорицький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Кисорицької 
сільської ради

4,768

157 Масевицький Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території Масевицької 
сільської ради

1,107

158 Сарненський
 133,04143 
тис.грн.

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ (67 шт.) 63,936
159 Реконструкція каналізаційних мереж 12,764
160 Карпилівськи

й
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 
несанкціонованих звалищ відходів на території 
Карпилівської сільської ради

7,81020

161 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану малої річки 
Карпилівка (очистка від мулу)

6,9

162 Коростський Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ ТПВ на території Коростської сільської ради

11,02423

163 Селищанськи
й

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ 12,0

164 Степанський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ 6,35296
165 Стрільський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ 8,7579
166 Чудельський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ 3,49614

РАЗОМ: 3828,794,66


