
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області у 2016 році 

коштом місцевих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів 

(інформація згідно отриманих листів з відповідних місцевих рад та 

райдержадміністрацій) 

 
(тис.грн.) 

№ 
Район / 

Місто 

Природоохо-

ронний фонд 
Назва заходу Сума 

1 м. Рівне 
використання    
6115,22717  

 

міський Будівництво каналізаційної мережі по провулку Вінницькому 

в м.Рівному 

188,36759 

2 Будівництво каналізаційної мережі по провулку Виговського 

в м.Рівному 

105,38297 

3 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Шведа в м. Рівному 4,10395 

4 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Прилужній в 

м.Рівному 

452,805 

5 Будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційних 

мереж в районі вул.Новодвірської в м.Рівне, в т.ч. проектні 

роботи 

42,0 

6 Реконструкція каналізаційної мережі до житлових будинків 

№ 9-11 по просп. Миру в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

44,4491 

7 Реконструкція ділянки самопливного колектора по вул. 

Чернишова-Поповича в місті Рівному, в т.ч. проектні роботи 

17,98368 

8 Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза-регулятора 

Басівкутського водосховища на вул.Басівкутської в 

м.Рівному, в т.ч. проектні роботи 

71,774 

9 Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході в 

районі вул. Набережної (кафе «Венеція») в м.Рівне, в т.ч. 

проектні роботи  

101,37406 

10 Придбання машини для збору та транспортування ТПВ 

(сміттєвоз із заднім завантаженням КО-427-70 на базі МАЗ-

53450) 

1950,0 

11 Придбання машини для збору та транспортування ТПВ 

(сміттєвоз із заднім завантаженням КО-427-70 на базі МАЗ-

53450) 

2198,6 

12 Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ в 

м.Рівне 

659,3 

13 Будівництво та облаштування притулку для утримання 

безпритульних тварин в м. Рівному, в т.ч. проектні роботи 

18,5936 

14 Реконструкція і розширення приміщень вольєру для левів 

африканських у Рівненському зоологічному парку 

загальнодержавного значення, в т.ч. проектні роботи 

197,99322 

15 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 

«Довкілля» м. Рівне  

20,0 

16 Здійснення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища в рамках проекту «освіта для змін: 

від біорегіоналізму до сталого розвитку» 

42,5 

17 м.Дубно 
використання  

150,99645 

 

міський Озеленення м.Дубно 29,913 

18 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на очисних спорудах 

каналізації м.Дубно 

81,08345 

19 Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ м.Дубно 40,0 

20 м.Кузнецовськ 
використання  

85,08622 

міський Озеленення м.Кузнецовськ 47,91022 

21 Виготовлення ПКД на берегоукріплення берегу р.Стир біля 

пішоходного мосту в м.Кузнецовськ 

37,176 

22 м.Острог  
використання  

6,68235 

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ в и.Острог 6,68235 

23 Березнівський 
використання    

133,19257 

Березнівський 

міський 

Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних 

очисних спорудах м.Березне 

23,0 



24  Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території м.Березне 

23,3 

25 Соснівський 

селищний 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 

Соснівської селищної ради 

13,26173 

26 Придбання контейнерів для збору ТПВ на території 

Соснівської селищної ради 

9,4 

27 Балашівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Балашівської сільради 

26,43961 

28 Інвентаризація джерел забруднення будинку культури та 

адмінприміщення Балашівської сільради 

3,39893 

29 Вітковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Вітковицької сільради   6,4995 

30 Марининськи

й сільський 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів на території 

Марининської сільради 

6,75 

31 Поліський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Поліської сільради 

5,34418 

32 Тишицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Тишицької сільради 

3,29862 

33 Яцьковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Яцьковицької сільради 

12,5 

34 Володимире

цький 
використання  

63,17562 

 

Антонівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Антонівської сільради 

4,3 

35 Придбання контейнерів для збору ТПВ на території 

Антонівської сільради 

1,704 

36 Більськовільс

ький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Більськовільської сільради 

10,98162 

37 Лозківський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Лозківської сільради 12,9 

38 Сопачівський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Сопачівської сільради   2,04 

39 Старорафалівс

ький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Старорафалівської сільради 

27,75 

40 Хиноцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Хиноцької сільради 3,5 

 Гощанський 

 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2017 – 315,427 тис.грн. 

 

41 Демидівський 
використання  

12,517 

 

Вербенський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Вербенської сільради 

8,917 

42 Хрінницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Хрінницької сільради 

3,6 

43 Дубенський  
використання    

84,45954  

 

Смизький 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища та збір та перевезення відходів 

на території Смизької селищної ради 

16,05642 

44 Гірницький 

сільський 

Благоустрій водойми в с.Збитин Гірницької сільради в т.ч. 

виготовлення ПКД 

53,2752 

45  Озеленення сіл на території Гірницької сільради 11,485 

46 Іванівський 

сільський 

Обстеження грунтів Іванівської сільради  0,29996 

47 Мирогощансь

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Мирогощанської сільради 

3,34296 

48 Дубровицький 

використанн

я  119,53973 

 

Берестівський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттєзвалищ) на 

території Берестівської сільради 

9,91238 

49 Залузький 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттєзвалищ) на 

території Залузької сільради 

12,86999 

50 Людинський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Людинської сільради 

4,01304 

51 Лютинський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Лютинської сільради 

9,15218 

52 Миляцький Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 25,6616 



сільський звалищ відходів на території Миляцької сільради 

53 Мочулинськи

й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Мочулинської сільради 

14,5784 

54 Селецький 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттєзвалищ) на 

території Селецької сільради 

24,94116 

55 Трипутнянськ

ий сільський 

Придбання обладнання (мініконтейнери) для збору ТПВ на 

території Трипутнянської сільради 

3,1 

56 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Трипутнянської сільради 

6,0 

57 Обстеження грунтів МВВ Трипутнянської сільради 1,09062 

58 Туменський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Туменської сільради 3,06 

59 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Туменської сільради 

5,16036 

 Зарічненський 

 

Зарічненський 

селищний 
Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2017 – 164,89725 тис.грн. 

 

60 Здолбунівсь

кий 
використання    

490,062  

 

Здолбунівськи

й міський 

Будівництво каналізаційної мережі малоповерхової забудови 
в м.Здолбунів (мікрорайон «Осада») Субвенція обласному 
бюджету 

115,445 

61 Будівництво каналізації по вул. Д.Яворницького-Лермонтова 358,649 

62 Новомощаниц

ький 

сільський 

Придбання контейнерів для збору ТПВ на території 
Новомощаницької сільради 

2,668 

63 Уїздецький 

сільський 

Озеленення території Уїздецької сільради 3,3 

64 Упорядкування сміттєзвалища Уїздецької сільради 3,0 

65 Урвенський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Урвенської сільради 7,0 

66 Корецький 

використання    
0,5  

 

міський Озеленення території м.Корець 0,5 

67 Костопільсь

кий 
використання    

267,02523 

 

районний Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Костопільського району 

(Пісківська, Звіздівська, Великомидська, Великостидинська, 

Малостидинська, Підлужненська с/ради) 

21,24269 

68 Костопільськи

й міський 

Виготовлення ПКД «Проведення заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрорежиму та санстану 

р.Замчисько в м.Костопіль Рівненської області (будівництво)» 

140,0 

69 Деражненськи

й сільський 

Обстеження території МВВ Деражненської сільради 2,13617 

70 Дюксинський 

сільський 

Обстеження території МВВ Дюксинської сільради 2,13617 

71 Малолюбашан

ський 

сільський 

Виготовлення ПКД для проведення заходів щодо відновлення 

і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р.Замчисько в межах с.Мала Любаша 

Костопільського району Рівненської області 

100,0 

72 Постійненськ

ий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Постійненської сільради 1,5102 

73 Млинівський 
використання    

78,54042  

 

районний Озеленення населених пунктів Берегівської сільради 17,6 

74 Виготовлення Виготовлення паспорту МВВ Миколаївської 

сільради 

5,2 

75 Ліквідація стихійних сміттєзвавлищ на території Млинівської 

селищної ради 

30,8 

76 Владиславівсь

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Владиславівської сільради 1,86 

77 Острожецький 

сільський 

Покращення технічного стану (очищення) водойм 

Острожецької сільради 

5,66242 

78 Хорупанський 

сільський 
Озеленення населених пунктів Хорупанської сільради 10,2 

79 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Хорупанської сільради 

7,218 

80 Острозький 
використання    

Межирицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Межирицької сільської ради 

5,0 



81 24,58915  

 

Рекультивація порушених земель Межирицької сільської ради 4,49675 

82 Заходи з відновлення та підтримання гідрологічного режиму 

лівої притоки р.Вілія в урочищі «Вигін» на території 

Межирицької сільради 

15,0924 

83 Радивилівсь

кий  

17,988 

 

Козинський 

сільськй 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Козинської сільради 

9,0 

84 Теслугівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Теслугівської сільради 

8,988 

85 Рівненський 
використання  

860,91397 

 

Городоцький 

сільський 

Упорядкування джерела с.Карпилівка Городоцької сільради                             517,4494 

86 Зорянський 

сільський 

Збір та перевезення відходів на території Зорянської сільради 

 

77,14056 

87 Оржівська 

селищна рада 

Озеленення території Оржівської селищної ради 1,9188 

88 Збір та перевезення відходів на території Оржівської сільради 10,0 

89 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах смт Оржів 

31,54179 

90 Шпанівський 

сільський 

Проведення заходів щодо відновлення сприятливого 

гідрологічного режиму безименого струмка (притока р.Устя) 

в с.Шпанів 

25,0 

91 Упорядкуання джерела в с.Хотин Шпанівської сільради 49,9788 

92 Збір та перевезення відходів на території Шпанівської 

сільради                               

89,60582 

93 Шубківський 

сільський 

Будівництво станції очищення господарсько-побутових стіч-

них вод в с.Шубків Рівненського р-ну в т.ч. виготовлення ПКД 

58,2788 

94 Рокитнівський 
використання  

181,36941 

 

Рокитнівський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Рокитнівської селищної ради 

25,754 

95 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану, очищення русла р.Бунів на 

території Рокитнівської селищної ради 

37,986 

96 Біловізький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Біловізьької сільради 

11,9845 

97 Березівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Березівської сільради 

11,499 

98 Борівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Борівської сільради 

5,8895 

99 Глиннівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Глиннівської сільради 

9,405 

100 Кам’янський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Кам’янської сільради 

11,04 

101 Карпилівськи

й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Карпилівської сільради 

3,23741 

102 Масевицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Масевицької сільради 

4,978 

103 Рокитнівський 

сільський 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану, очищення русла р.Бунів на 

території Рокитнівської сільської ради 

38,694 

104 Сновидівськи

й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Сновидівської сільради 

11,94 

105 Томашгородсь

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Томашгородської сільради 

8,962 

106 Сарненський 
використання  

95,73676 

 

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ м.Сарни 51,84 

107 Степанський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Степанської селищної 

ради 

9,80568 

108 Кричильський 

сільський 
Упорядкування сміттєзвалища відходів Кричильської 

сільської ради 

10,123 

109 Любиковицьк

ий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація звалищ відходів 

на території Любиквицької сільської ради 

2,88994 

110 Люхчанський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Люхчанської сільради 2,5704 



111 Стрільський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація звалищ відходів 

на території Стрильської сільської ради 

4,381 

112 Чудельський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Чудельської сільради 14,12674 

 Всього використання складає: 8787,60159 
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