
 
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області у 2014 році 

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

 (тис.грн.) 

№ 

Район / 
Місто, 
тис.грн. 

 

Природо-
охоронний 

фонд 
Назва заходу Сума 

(тис.грн.) 

1 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 
«Довкілля» м.Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

0,51192 

2 Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна в 
місті Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

75,34295 

3 Реконструкція гідротехнічних берегозакріплювальних споруд 
акумулюючого ставка в районі міжшкільного навчально-
виробничого комбінату по вул. Соборній, 269 в місті Рівне 
(проплата кред. заборг. за 2013р.). 

45,63586 

4 Реконструкція гідротехнічних споруд в дендрологічному парку 
«Ювілейний» в місті Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

147,81924 

5 Реконструкція гідротехнічних споруд шлюза-регулятора 
Басівкутського водосховища на вул.Басівкутській, в т.ч. 
проектні роботи в місті Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

35,93845 

6 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Вербицького, в т. ч. 
проекті роботи в місті Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

51,83246 

7 Будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Зелена- 
Досвітня у м. Рівне, в т.ч. проектні роботи (проплата кред. 
заборг. за 2013р.) 

175,03119 

8 Витрати спрямовані на збереження та утримання зеленої зони 
об’єкта природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення «Рівненсь-
кий парк ім. Т.Шевченка» (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

46,948 

9 Придбання та встановлення обладнання (контейнерів) для 
збору ТПВ у м.Рівне (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

259,5 

10 Розроблення ПКД для здійснення заходів щодо відновлення і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму р.Устя, 
захисту від підтоплення і затоплення прилеглих територій, 
спричинених шкідливою дією вод на ділянці від вул.Басів-
кутської до вул. Ст.Бандери (будівництво) м.Рівне (за 2012 р.) 

54,534 

11 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 
«Довкілля» м.Рівне 

23,47272 

12 Будівництво та облаштування притулку для утримання 
безпритульних тварин в м.Рівне 

12,12 

13 Будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Зелена-
Досвітня у місті Рівне 

5,63245 

14 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Дачній, Свєшікова, 
Трипільська, Приозерна у м.Рівне 

154,731 

15 Будівництво каналізаційної мережі в районі вул.Єсеніна в місті 
Рівне 

133,294 

16 Будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Пирогова 
та Дорошенка у м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

15,9604 

17 Будівництво самопливного каналізаційного  колектора по вул. 
Хмільній в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

61,3798 

18 Будівництво ділянки зовнішньої каналізаційної мережі до 
житлового будинку № 62-А по вул.Курчатова в м.Рівне, в т.ч. 
проектні роботи 

63,33881 

19 Будівництво ділянки зовнішньої каналізаційної мережі до 
житлового будинку № 418 по вул. Соборній в м.Рівне, в т.ч. 
проектні роботи 

16,379 

20 

м.Рівне 
використання  

всього  
3 405,90233  

 
 

міський 

Реконструкція каналізаційної мережі до житлового будинку № 
4 по просп. Миру в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

89,50224 
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21 Реконструкція ділянки самопливного колектора по 
вул.Чернишова-Поповича в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

35,9436 

22 Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході а 
районі вул. Набережної (кафе «Венеція») в м.Рівне, в т.ч. 
проектні роботи 

3,9984 

23 Придбання та встановлення обладнання (контейнерів) для 
збору ТПВ у м.Рівне 

302,88 

24 Придбання та встановлення обладнання для збору та 
транспортування рідких побутових відходів (обладнання 
вакуумної машини) м.Рівне 

98,7 

25 Придбання машини для складування ТПВ на сміттєзвалюва-
льному полігоні м.Рівне (бульдозер на базі трактора Т-170) 

635,0 

26 Придбання машини для збору та транспортування твердих 
побутових відходів (машини із заднім завантаженням КО-437-
70 на базі МАЗ-5337-А2) 

800,0 

27 Озеленення скверу «Ювілейний» в м.Рівне 50,0 
28 

  

Реконструкція і розширення приміщень вольєру для левів 
африканських у Рівненському зоологічному парку 
загальнодержавного значення, в т.ч. проектні роботи 

10,47584 

29 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що вико-
ристало свої технічні можливості на очисних спорудах м.Дубно 

44,850 

30 Придбання обладнання (контейнерів) для запровадження 
роздільного збору ТПВ м.Дубно 

35,32 

31 

м.Дубно 
використання  

всього  
90,5488  

  

міський 

Озеленнення м.Дубно 10,3788 
32 Проведення та організація виставок, фестивалів та ін. пропага-

нди ОНПС  в м.Кузнецовськ (проплата кред.заборг. за 2013рік) 
0,52594 

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

9,40434 

34 Розроблення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію міських очисних споруд м.Кузнецовськ 

161,825 

35 Придбання обладнання для збирання твердих побутових 
відходів у місті Кузнецовськ 

39,0 

36 

м.Кузнецовс
ьк 

використання  
всього  

230,74428  
 
 

міський 

Озеленення м.Кузнецовськ 19,989 
37 м.Острог 

використання  
всього 
4,0401   

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ в м.Острог 4,0401 

38 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Березнівського району 

99,70655 

39 Придбання 14 контейнерів для збору ТПВ в м.Березне 50,0 
40 

районний 

Затарення у спецальні бетонополімерні контейнери 1 тонни 
ХЗЗР на території Грушівської сільради  

18,478 

41 Інвентаризація джерел забруднення навколишнього при-
родного середовища Березнівської міської ради та ДНЗ № 1 
ясла-садок «Ромашка» комбінованого типу (проплата кред. 
заборг. за 2013р.) 

6,0 

42 Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми 
м.Березне між вул.Терешкової та вул.Нова (проплата кред. 
заборг. за 2013р.) 

15,0 

43 

міський 

Придбання насосного обладнання для КП «Березневодоканал» 25,0 
44 Проведення обстеження грунтів території Вітковицької 

сільради 
2,04 

45 

Вітковицький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 
звалищ відходів  на території Вітковицької сільради 

3,52383 

46 Поліський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Поліської сільради 

4,00587 

47 

Березнівськи
й 

використання  
всього  

228,65245  
 
 

Яцьковицький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Яцьковицької сільради 4,8982 

48 Збір та перевезення ТПВ (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) 
на території смт Володимирець 

6,1076 

49 

Володимире
цький 

використання  

селищний 

Озеленення смт Володимирець 17,99604 
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50 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Антонівської сільради 

7,43505 

51 Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного 
режиму та санстану річок Антонівської сільради 

1,94975 
 

52 

Антонівський 
сільський 

Озеленення с.Антонівка вул.Б.Хмельницького 1,0 
53 Біленський 

сільський 
Проведення обстеження грунтів на території Біленської 
сільради 

0,98062 

54 Великожолудс
ький 

сільський 

Проведення обстеження грунтів на території 
Великожолудської сільради  

3,57862 

55 Великотелков
ицький 

сільський 

Проведення обстеження грунтів на території 
Великотелковицької сільради (В.Телковичі,  с.Бишляк) 

1,96124 

56 Виготовлення паспорту МВВ Воронківської сільради  3,3193 
57 

Воронківськи
й сільський Проведення обстеження грунтів на території Воронківської 

сільради 
0,98062 

58 Довговільськи
й сільський 

Проведення обстеження грунтів на території Довговільської 
сільради 

0,88589 

59 Жовкинівськи
й сільський 

Проведення обстеження грунтів на території Жовкинівської 
сільради 

1,365 

60 Упорядкування сміттєзвалища на території Лозківської 
сільради 

14,0 

61 Упорядкування джерела на хуторі Олізарка с.Суховоля 
Лозківської сільради 

2,71062 

62 Виготовлення паспорту МВВ Лозківської сільради с.Суховоля 2,4 
63 Ліквідація лісових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків та 

території Лозківської сільради 
1,89 

64 

Лозківський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів в зоні впливу СВВ с.Лозки 
сільради 

0,98 

65 Мульчицький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Мульчицької сільради 

3,03841 

66 Новаківський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів на території Новаківської 
сільради 

0,88589 

67 Проведення обстеження грунтів на території Озерецької 
сільради 

1,2 

68 

Озерецький 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Озерецької сільради 2,175 
69 Озерський 

сільський 
Виготовлення паспорту МВВ Озерської сільради (проплата 
кред. заборг. за 2013р.) 

1,05 

70 Полицький 
сільський 

Паспортизація гідротехнічних споруд на території Полицької 
сільради 

11,32138 

71 Собіщецький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Собіщецької сільради 

2,44995 

72 Сопачівський 
сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) 
на території Сопачівської сільради 

2,015 

73 Старорафалівс
ький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Старорафалівської сільради 

29,86283 

74 Степангородс
ький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища на території Степангородської 
сільради 

4,46556 

75 

всього  
129,70351  

 
 

Хиноцький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища на території Хіноцької сільради 1,69914 

 Гощанський  Кошти не використовувалися  
76 селищний Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Демидівської селищної ради 
4,7289 

77 

Демидівськи
й 

використання  
всього  
6,9789 

Хрінницький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Хрінницької сільради 

2,25 

78 Смизький 
селищний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ, збирання та перевезення 
сміття на території Смизької селищної ради 

12,8858 

79 

Дубенський  
використання  

всього  Берегівський Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та 5,5 
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сільський ліквідація стихійних звалищ відходів Берегівської сільради 
80 Варковицький 

сільський 
Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ 
Варковицької сільради 

8,79076 

81 Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та 
ліквідація стихійних звалищ відходівГірницької сільради 

9,03228 

82 Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ в 
Гірницькій сільраді 

37,6 

83 

Гірницький 
сільський 

Озеленення сіл на території Гірницької сільради 2,999 
84 Мирогощансь

кий сільський 
Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ 
Мирогощанської сільради 

4,27566 

85 Привільненсь
кий сільський 

Озеленення населених пунктів Привільненської сільради 1,98811 

86 Стовпецька 
сільрада 

Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ 
Стовпецької сільради 

2,16 

87 

96,47161  
 
 

Тараканівськи
й сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Тараканівської сільради 11,24 
 

88 Дубровицький 
міський 

Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та 
ліквідація стихійних звалищ відходів м.Дубровиця 

9,577 

89 Великоозерян
ський 

сільський 

Поліпшення стану водойми (берегокріплення) та території 
Великоозерянської сільради 

13,7764 

90 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Висоцької сільради 12,0 
91 Проведення обстеження  грунтів (моніторинг) Висоцької 

сільради 
1,09062 

92 

Висоцький 
сільський 

Виготовлення паспорту Висоцької сільради 1,2 
93 Лісівський 

сільський 
Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ Лісівської 
сільради 

0,61016 

94 Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 
Людинської сільради 

0,61016 

95 

Людинський 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Людинської сільради 2,4 
96 Лютинський 

сільський 
Проведення обстеження грунтів на території Лютинської 
сільради 

1,09062 

97 Нивецький 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Нивецької сільради 3,2 

98 Осівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів на території Осівської 
сільради 

0,61016 

99 Селецький 
сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Селецької сільради 30,28962 

100 Придбання контейнерів для Соломівської сільради 3,7 
101 

Соломіївський 
сільський Проведення обстеження грунтів на території Соломійвської 

сільради 
0,79289 

102 Туменський 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Туменської сільради 3,2 

103 

Дубровицьк
ий 

використання  
всього 

89,32763 
 
 

Удрицький 
сільський 

Придбання обладнання для збору ТПВ на території Удрицької 
сільради 

5,18 

104 Зарічненський 
селищний 

Збір та перевезення ТПВ з прибережних смуг Зарічненської 
селищної ради 

5,726 

105 Річицький 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Річицької сільради (проплата 
кред. заборг. за 2013р.) 

4,6 

106 

Зарічненськ
ий 

використання  
всього 
12,726 

 
Серницький 
сільськй 

Виготовлення паспорту МВВ Серницької сільради 2,4 

107 Придбання обладнання для складування ТПВ (контейнерів) 
м.Здолбунів (за 2013рік) 

20,0 

108 Придбання насосного та технологічного обладнання для 
заміни на комунальних каналізаційних системах м.Здолбунів 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

96,18 

109 Проведення робіт з інвентаризації стаціонарних джерел 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
м.Здолбунів (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

50,0 

110 

Здолбунівсь
кий 

використання  
всього  

718,2334  
 

міський 

Проведення заходів із захисту від підтоплення по вул. 6,75 
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Міцкевича м.Здолбунів (проплата кред. заборг. за 2013р.) 
111 Озеленення міста Здолбунів 29,765 
112 Придбання обладнання (контейнерів) для складування ТПВ 

м.Здолбунів 
49,99992 

113 Реконструкція зливової каналізації по вул. Стефановича-Віли 1 
в м.Здолбуінв, в т.ч. проектні роботи 

289,30242 

114 Придбання насосного та технологічного обладнання для 
заміни на комунальних каналізаційних системах м.Здолбунів 

72,77727 

115 

 

Проведення робіт із захисту від підтоплення по вул.Міцкевича, 
Шкільній, Приходька, Мазепи, Віли, наливайка, Попова, 
Парковій, Грушевського, Стефанова, Шевченка, Новій, 
Зеленій, Львівській в м.Здолбунів 

98,86379 

116 

 

Глинський 
сільський 

Упорядкування джерела на березі р.Свида Глинської сільради 4,595 

117 Бриківський 
сільський 

Упорядкування двох джерел (с.Бриків та с.Богданівка) на 
території Бриківської сільради 

13,99228 

118 Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 
Гвіздівської сільради 

0,75778 

119 

Гвіздівський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Гвіздівської сільської ради 0,34236 
120 Головницький 

сільський 
Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та лікві-
дація стихійних звалищ відходів на території Головницької 
сільради 

1,632 

121 Іваннівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 
Іванівської сільради 

0,75778 

122 Морозівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 
Морозівської сільради 

0,75778 

123 Річицький 
сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ Ріцицької 
сільради 

0,75778 

124 Світанівський 
сільський 

Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та лікві-
дація стихійних звалищ відходів на території Світанівської 
сільради 

12,74617 

125 

Корецький 
використання  

всього  
32,50171 

 

Сторожівськи
й сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 
Сторожівської сільради 

0,75778 

126 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Костопільського району 
(Великостидинська, Великомидська, Головинська, Гутінська, 
Золотолинська, Злазненська, Маломидська, Малостидинська, 
Мащанська,Пеньківська сільради) 

51,53428 

127 

районний 

Виготовлення 6 паспортів МВВ для Берестовецької (2 шт), 
Звіздівська (с.Ставок), Пеньківська (с.Мар’янівка), Мощанська 
(с.Кам’яна гора), Деражненська (с.Бичаль) сільрад (проплата 
кред. заборг. за 2013р.) 

6,61952 

128 міський Будівництво самопливного каналізаційного колектора по 
вул.Рівненської в м.Костопіль 

143,98247 

129 

Костопільсь
кий 

використання  
всього  

239,13627  
 

Малолюбашан
ський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ сіл Мала Любаша, Борщівка, Лісопіль 
Малолюбашанської сільради 

37,0 

130 районний Виготовлення паспорту МВВ Підгаєцької та Привітненської 
сільрад  

5,6 

131 Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища серед учнівської молоді смт Млинів 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

8,0 

132 Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища серед учнівської молоді смт Млинів  

9,0 

133 Збір, перевезення, захоронення ТПВ на території Млинівської 
селищної ради 

6,14982 

134 

селищний 

Озеленення смт Млинів 4,943 
135 Бокіймівський 

сільський 
Виготовлення паспорту МВВ Бокиймівської сільради 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

3,0 

136 

Млинівськи
й 

використання  
всього  

57 854,82  
 
 

Довгошиївськ
ий сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Довгошійвської сільради 2,4 
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137 Смордвівськи
й сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Смордвівської сільради 3,2 

138 Хорупанський 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Хорупанської сільради (проплата 
кред. заборг. за 2013р.) 

4,6 

139 

 

Ярославівськи
й сільський 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ на тери-
торії Ярославівської сільради (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

10,962 

140 Острозький 
використання  
всього  20,31  

Межирицький 
сільський 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ в 
с.Межиричі Острозького району (проплата кред. заборг. за 
2013р.) 

20,31 

141 Дружбівський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Дружківської сільради (проплата кред. 
заборг. за 2013р.) 

3,0 

142 Теслугівський 
сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Теслугівської сільради (проплата 
кред. заборг. за 2013р.) 

4,6 

143 

Радивилівсь
кий 

використання  
всього  16,4  

 
 Крупецький 

сільський 
Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Крупецької сільради 

8,8 

144 районний Забезпечення екологічно безпечного перевезення та утилізаціі 
відпрацьованих люмінесцентних ламп в с. Шубків 
Рівненського району (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

259,6857 

145 Розробка проекту землеустрою та встановлення меж території 
заповідного урочища (лісове) «Бармаківське» 
Великожитинської сільради 

6,0 

116 

Великожитин
ський 

сільський 
Упорядкування джерела Великожитинської сільради 22,33145 

117 Великоомелян
ський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Великоомелянівської 
сільради (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

8,64 

118 Зорянський 
сільський 

Збір та перевезення ТПВ Зорянська сільрада 72,15018 

119 Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ з 
територій Квасилівської селищної ради 

19,968 

120 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Квасилівської 
селищної ради 

8,9 

121 

Квасилівський 
селищний 

Упорядкування джерела смт Квасилів 13,4867 
122 Клеванський 

селищний 
Збір та перевезення ТПВ з території Клеванської селищної 
ради 

5,00036 

123 Оржівський 
селищний 

Придбання насосного обладнання (2 шт.) для Оржівського 
ВУЖКГ 

39,960 

124 Олександрійс
ький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Олександрійської сільради 
  

15,0924 

125 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 
знищенню чи пошкодженню природних комплексів заказника 
загальнодержавного значення «Вишнева гора» Шпанівської 
сільради (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

0,9072 

126 Збір та перевезення  ТПВ з території Шпанівської сільради 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

55,05 

127 Придбання обладнання для збору ТПВ Шпанівської сільради 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

88,548 

128 

Рівненський 
використання  

всього  
645,71999 

 
 

Шпанівський 
сільський 

 
 

Упорядкування джерела с.Хотин Шпанівської сільради 30,0 
129 Рокитнівський 

селищний 
Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Рокитнівської селищної ради 

7,87987 

130 Березівський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Березівської сільської ради 

8,80686 

131 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Борівської сільської ради 

7,38089 
 

132 

Борівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів на триторії Борівнської 
сільради 

7,1705 

133 Глиннівський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Глиннівської сільської ради 

5,82991 

134 

Рокитнівськ
ий 

використання  
всього  

66,37645  
 
 

Карпилівськи Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 11,83081 
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й сільський сміттєзвалищ на території Карпилівської сільської ради 
135 Кисорицький 

сільський 
Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Кисорицької сільської ради 

5,98591 

136 Масевицький 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Масевицької сільської ради 

4,96192 

137 Сновидовицьк
ий  

Сплата екологічного податку Сновидовицькою сільрадою 0,03384 

138 Старосільськи
й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Старосільської сільської ради 

4,45594 

139 

 

Томашгородсь
кий сільський 

Проведення обстеження грунтів на території Томашгородської 
сільради 

2,04 

140 Придбання контейнерів для збору ТПВ в м.Сарни 99,16 
141 

Сарненський 
міький Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію каналізаційних мереж м.Сарни 
7,69748 

142 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Степанської селищної 
ради (проплата кред. заборг. за 2013р.) 

7,4886 

143 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Степанської селищної ради  8,50685 
144 

Степанський 
селищний 

Проведення обстеження грунтів Степанської селищної ради 10,2 
145 Клесівський 

селищний 
Придбання контейнерів для збору ТПВ в смт Клесів 51,39996 

146 
 

Великовербче
нський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Великовербченської сільської 
ради 

3,06 

147 Вирівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Вирівської сільської ради 8,568 

148 Зносицький 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Зносицької сільської ради 1,02 

149 Карпилівськи
й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Карпилівської сільради 3,26936 

150 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Коростької сільради 
(проплата кред. заборг. за 2013р.) 

1,975 

151 

Коростський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Коростької сільської ради 5,1 
152 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Кричильської сільради 6,87136 
153 

Кричильський 
сільський Проведення обстеження грунтів Кричильської сільської ради 10,2 

154 Кузьмівський 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Кузьмівської сільської ради 7,9078 

155 Любиковськи
й сільський 

Проведення обстеження грунтів Любиковської сільської ради 4,08 

156 Немовицький 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Немовицької сільської ради 8,16 

157 Ремчицький 
сільський 

Проведення обстеження грунтів Ремчицької сільської ради 10,2 

158 Селищенськи
й сільчький 

Проведення обстеження грунтів Селищенської сільської ради 11,71878 

159 Тинненський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Тинненської сільради 23,52124 

160 Проведення обстеження грунтів Тутовицької сільської ради 5,1 
161 

Сарненський 
використання  

всього  
308,93143  

 
 

Тутовицький 
сільський Озеленення сіл Тутовицької сільради 13,727 

 Використання   РАЗОМ  6400,55968 
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