
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області у 2019 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 

залишок на 

01.01.2020 –  

457,08427 

тис.грн. 

міський Реконструкція споруд в басейні р.Устя на проміжку від р.Горинь 

до смт Квасилів з метою покращення соціально-екологічної 

ситуації у Рівненському районі Рівненської області та м.Рівне - 8 

черга. Басівкутське водосховище. Проведення заходів щодо 

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану ПК0+00 до ПК35+56 в місті Рівному 

(будівництво) – проектні роботи 

444,628 

2 Придбання контейнерів ( 90 шт. з них 37 для роздільного) для 

збору твердих побутових відходів у м.Рівне 

805,7 

3 Здійснення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища в рамках проекту  „Освіта змін: 

збереження біорізноманіття міста” 

53,8972 

4 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 

«Довкілля» м. Рівне 

30,0 

5 м.Дубно 

залишок на 

01.01.2020 –  

12,29929 

тис.грн. 

міський Озеленення м. Дубно   77,9996 

6 Придбання контейнерів (11 шт.) для роздільного збору ТПВ в 

м.Дубно 

100,914 

7 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах м.Дубно  

91,975 

8 м.Вараш 

залишок на 

01.01.2020  

240,12923 

тис.грн. 

міський Озеленення  (390 шт. саджанців) м.Вараш  139,999 

9 Реконструкція полігону твенрдих побутових відходів м.Вараш 

(проектно-вишукувальні та вишукувальні роботи) 

348,819 

 м.Острог 

залишок на 

01.01.2020   

тис.грн. 

 Кошти не використовувалися,  

залишок на 01.01.2020 – 28,0 тис.грн. 

 

10 Березнівський 

залишок на 

01.01.2020  

386,32067 

тис.грн. 

Беркезнівськи

й міський 

Придбання контейнерів (13 шт.) для роздільного збору ТПВ в 

м.Березне  

93,21 

11 Соснівський 

селищний 

Упорядкування  сміттєзвалища та збирання, перевезення відхо-

дів на території Соснівської селищної ради  Березнівського р-ну  

10,03703 

12 Придбання контейнерів (17 шт.) для роздільного збору ТПВ 

Соснівської селищної ради Березнівського району  

16,15 

13 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів на 

території Соснівської селищної ради Березнівського району 

5,27899 

14 Балашівсь-

кий сільський 

Упорядкування  сміттєзвалища твердих  побутових відходів 

Балашівської сільради Березнівського р-ну 

31,99275 

15 Придбання контейнерів (8 шт.) для роздільного збору ТПВ 

Балашівської сільської ради Березнівського району  

25,2 

16 Грушівський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Грушвицької сільради Березнівського р-ну 

9,43515 

17 Друхівський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Друхівської сільради Березнівського р-ну 

4,07567 

18 Зірненський 

сільський 

Упорядкування  місця видалення побутових відходів 

Зірненської сільради Березнівського р-ну  

72,0 

19 Кам’янськийс

ільський 

Упорядкування сміттєзвалища на території Кам’янської 

сільради Березнівського р-ну  

16,63424 

20 Малинський 

сільський 

Упорядкування  місця видалення побутових відходів 

Малинської сільради Березнівського р-ну  

12,291 



21 Марининськи

й сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Марининської сільради Березнівського р-

ну 

9,96434 

22 Поліський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Поліської сільради Березнівського району 

7,32037 

23 Полянський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Полянської сільради Березнівського р-ну 

19,521 

24 Придбання контейнерів (6 шт.) для роздільного збору ТПВ 

Полянської сільської ради Березнівського району  

19,99998 

25 Прислуцький 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Прислуцької сільради Березнівського р-ну 

9,9 

26 Яринівський 

сільський 

Збирання, перевезення, захоронення відходів та Упорядкування 

сміттєзвалища на території Яринівської сільради Березнівського 

р-ну 

16,80975 

27 Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ на тери-

торії Яринівської сільради Березнівського р-ну (3 контейнера  

для збору акумуляторних батарейок для люмінесцентних ламп) 

39,0 

28 Яцьковиць-

кий сільський 

Упорядкування  місця видалення побутових відходів 

Яцьковицької сільради Березнівського р-ну  

18,886 

29 Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (6 шт.) 

на території Яцьковицької сільради  Березнівського рну 

25,2 

30 Обстеження грунтів на території Яцьковицької сільради  

Березнівського рну 

24,0 

31 Володими-

рецький 

залишок на 

01.01.2020  

888,2 тис.грн 

Антонівсь-

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  на території Антонівської 

сільської ради  Володимирецького р-ну  

4,46038 

32 Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму 

та санітарного стану річок (очищення русла від дерев) ТПВ на 

території  Антонівської сільради Володимицького р-ну 

3,1 

33 Проведення обстеження грунтів Антонівської сільради 

Володимирецького р-ну 

0,3 

34 Більсько-

Вільський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Більськовільської сільради 

Володимирецького району 

7,3 

35 Каноницький 

сільський  

Виготовлення паспорту місця видалення відходів Каноницької 

сільради Володимирецького р-ну 

5,8 

36 Лозківський 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Лозківської 

сільради Володимирецького р-ну  

35,87501 

37 Придбання контейнерів (4 шт.) для роздільного збору ТПВ в 

Лозківській с/р Володимирецького району 

15,8 

38 Ліквідація лісових пожеж і пожеж торфовищ (1,5 га) та їх нас-

лідків на території Лозківської сільради Володимирецького  р-ну 

9,8 

39 Мульчицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мульчицької сільради 

Володимирецького р-ну 

12,6 

40 Озерецький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Озерецької сільради 

Володимирецького р-ну  

19,95 

41 Придбання контейнерів (5 шт.) для роздільного збору ТПВ в 

с.Озерець та с.Городок Озерецької с/р Володимирецького р-ну 

15,0 

42 Озерський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Озерської сільради Володимирецького р-ну 

8,5 

43 Собіщицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Собіщицької сільради 

Володимирецького р-ну 

3,5 

44 Старора-

фалівський 

сільський 

Придбання контейнерів (10 шт.) для роздільного збирання ТПВ 

на території Старорафалівської сільської ради 

Володимирецького  р-ну 

39,999 

45 Озеленення (115 саджанців) с. Бабка та с.Стара Рафалівка 
Старорафалівської Володимирецького р-ну 

4,0 

46 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Старорафалівської сільради Володимирецького р-ну 

40,0 



47 Хіноцький 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території Хіноцької сільради Володимирецького району 

10,0 

48 Гощанський 

залишок на 

01.01.2020  

302,26085 

тис.грн. 

Малатинськи

й сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території Малятинської сільради Гощанського району 

20,34871 

49 Демидівський 

залишок на 

01.01.2020  

32,70377 

тис.грн. 

Боремельськи

й сільський 

Придбання контейнерів (13 шт., з яких 3  шт. для 

відпрацьованих батарейок)  для роздільного збирання ТПВ на 

території Боремельської сільської ради Демидівського району 

10,74977 

 Дубенський 

 

 Кошти не використовувалися, 

залишок на 01.01.2020 – 556,56139 тис.грн. 

 

50 Дубровицький 

залишок на 

01.01.2020 

404,57374  

тис.грн. 

Дубровицьки

й міський 

Забезпечення екологічно безпечного збору, транспортування та 

захоронення ТПВ в м..Дубровиця 

20,0 

51 Висоцький 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території Висоцької сільради Дубровицького району 

19,95966 

52 Лісівський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території Лісівської сільради Дубровицького району 

26,46578 

53 Миляцький 

сільський 

Придбання контейнерів (10 шт.) для роздільного збирання ТПВ 

на території Миляцької сільської ради Дубровицького району 

9,485 

54 Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

відходів на території Миляцької сільради Дубровицького району 

47,8842 

55 Зарічненський 

залишок на 

01.01.2020- 

293,59023 

тис.грн. 

Зарічненськи

й селищний 

Придбання насосного обладнання (2 шт. СМ100-65/250/4) для 

заміни таких, що використали свій ресурс на КНС КП 

«Добробут» смт Зарічне 

46,4 

56 Новорічицьки

й сільський 

Придбання контейнерів (5 шт.) для роздільного збирання ТПВ 

на території Новорічицької сільської ради Зарічненського  р-ну 

15,4 

57 Перекальськи

й сільський 

Придбання контейнерів (4 шт.) для роздільного збирання ТПВ 

на території Перекальської сільської ради Зарічненського  р-ну 

14,604 

58 Здолбунівський 

залишок на 

01.01.2020- 

384,78327 

тис.грн. 

Здолбунівсь-

кий міський 

Озеленення (878 шт.) м. Здолбунів 27,1 

 Субвенція обласному природоохоронному фонду для співфінансування 

роботи «Будівництво ліній водовідведення на житловий масив по вул. 

Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та 

Комунальному в м.Здолбунів Рівненської області» 

1319,5* 

59 Мізоцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Мізоцької 

сільради Здолбунівського р-ну 

7,2 

60 Здовбицький 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та 

захоронення ТПВ (150м3) на території Здовбицької сільради 

Здолбунівського району 

120,01 

61 Уїздецький 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Уїздецької 

сільради Здолбунівського р -ну 

5,2 

62   Корецький 

залишок на 

01.01.2020 

154,33121 

тис.грн. 

Світанківськи

й сільський 

Забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення 

відходів на території Світанківської сільради Корецького району 

20,11817 

63 Костопільськ

ий  залишок 

на 01.01.2020  

1016,75634 

тис.грн. 

Костопільськ

ий районний 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території  4 сільрад Костопільського р-ну 

50,63163 

64 Костопільсь-

кий міський 

Придбання контейнерів   15 шт. ємністю 1,1 м3 та 251 шт.  по 

125 л для збору ТПВ м. Костопіль 

343,97758 

65 Деражненськ

ий сільський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення 

ТПВ на території  Деражненської сільради Костопільського р-ну 

15,90074 

66 Придбання контейнерів ( 3 шт.) для роздільного збору ТПВ на 

території Деражненської с/р Костопільського району 

6,81001 

67 Млинівський 

залишок на 

01.01.2020 -  

Млинівський 

селищний  

Придбання установки для перероблення та складування побуто-

вих відходів (преса для відходів „Компакт”) смт Млинів  

41,0 

68 Придбання контейнерів (16 шт.). для роздільного збору ТПВ на 100,192 



133,29451 

тис.грн. 

території Млинівської селищної ради 

69 Острозький 

залишок на 

01.01.2020  

292,16609 

тис.грн. 

Верхівський 

сільський 

Придбання контейнерів (4 шт.) для роздільного збору ТПВ на 

території Верхівської сільради Острозького району 

6,8 

70 Забезпечення екологічного безпечного видалення та захоро-

нення ТПВ території Верхівської сільради Острозького р-ну  

12,0 

71 Розвазький 

сільський 

Розчищення русла струмка в с.Розваж по вул.Центральна від 

джерела урочища «Святна» Острозького району 

20,48 

72 Радивилівський  

залишок на 

1.01.2020  

337,11899 

тис.грн. 

Теслугівсь-

кий сільський 

Упорядкування місця видалення твердих побутових відходів 

Теслугівської сільради Радивилівського р-ну 

10,0 

73 Рівненський 

залишок на 

01.01.2020 – 

5456,83914 

тис.грн. 

Великооме-

лянський 

сільський 

Забезпечення екологічного безпечного збирання, зберігання та 

видалення небезпечних та непридатних хімічних речовин на території 

Великоомелянської сільради Рівненського р-ну  (затарення 5,36 тонн 

ХЗЗР) 

26,91882 

74 Городоцький 

сільський 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в с.Городок 

Рівненського району 

718,6586 

75 Виготовлення проектно-кошторисної документації: 

„Відновлення гідрологічного режиму (днопоглиблюванні 

роботи) на ділянці р. Устя, що розташована на території 

Городоцької сільської ради (будівництво)” 

29,966 

76 Озеленення Городоцької сільської ради Рівненського р-ну 

(висаджено 688 саджанців дерев та кущів) 

197,08537 

77 Організація проведення оцінки впливу на довкілля та 

стратегічної оцінки до Генерального плану с.Метків 

Городоцької с/р Рівненського району 

50,0 

78 Зорянський 

сільський 

Озеленення  с.Голишів Зорянської сільради Рівненського району 13,7328 

79 Клеванський 

сільський 

Придбання контейнерів (30 шт.) для роздільного збору ТПВ на 

території Клеванської сільради Рівненського р-ну  

180,0 

80 Збирання, перевезення та захоронення ТПВ (620 м3) на території 

Клеванської селищної ради Рівненського району 

264,35822 

81 Придбання машини (СБМ-201/2 на шассі МАЗ-4371) для збору 

та транспортування ТПВ на території Клеванської селищної 

ради Рівненського району (співфінансування з коштами 

держбюдету, заг. вартість 1498,0 тис.грн.) 

150,0 

82 Озеленення (250 шт.саджанців) смт Клевань та смт Оржів 17,8152 

83 Олександрійс

ький 

сільський 

Очищення земель, засмічених промисловими, побутовими та 

іншими відходами на території Олександрійської сільради 

Рівненського району 

56,81762 

84 Придбання контейнерів  (3 шт.) для роздільного збору 

побутових відходів на території Олександрійської сільради 

Рівненського р-ну 

10,6 

85 Шпанівський 

сільський 

Придбання контейнерів (38 шт.) в т.ч. 20 шт. для роздільного 

збору ТПВ на території Шпанівської сільради Рівненського р-ну  

198,964 

86 Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану безіменного струмка (1900 

м), що є природним нерегульованим водотоком, правого притоку 

р.Устя в с.Шпанів Рівненського р-ну 

199,0 

87 Організація проведення ОВД та СЕО (проекту генплану та схеми 

зонування с. Бармаки, проект генплану та схеми зонування с.Малий 

Житин, детальний план території с. Великий Олексин на території 

Шпанівської сільради Рівнен р-ну) 

87,78 

88 Придбання машини  (HIDRO-MAK на шассі FORD CARGO 1833 DC 

(EURO-5) для КП «Великошпанівське» Шпанівської сільради 

Рівненського району (загальна вартість 3105,0 тис.грн., з них 2400,0 

субвенція з держбюджету) 

705,0 

89 Озеленення населених пунктів (174 од.) Шпанівської сільради 49,943 



Рівненського району 

90 Рокитнівський 

залишок на 

01.01.2020  

600,78565 

тис.грн. 

Рокитнівськи

й селищний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території  Рокитнівської 

селищної ради Рокитнівського р-ну 

7,946 

91 Придбання контейнерів (23 шт.) для роздільного збирання ТПВ  

в смт Рокитне Рокитнівського  р-ну      

75,9 

92 Томашго-

родський 

селищний 

Придбання контейнерів (15 шт.) для роздільного збирання ТПВ  

для смт Томашгородська Рокитнівського  р-ну      

33,705 

93 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що використало свої технічні можливості на комунальних каналіза-

ційних системах Томашгородської селищної ради Рокитнівського 

району (насос 1 шт. та пульт автоматичний до насоса 1 шт.) 

23,19956 

94 Масевицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів по 

сміттєзвалища на території  Масевицької сільради 

Рокитнівського р-ну 

8,164 

95 Сарненський 

залишок на 

01.01.2020  

1005,53621 

тис.грн. 

Сарненський 

міський 

Придбання контейнерів (54 шт., з них 39 для роздільного) для 

збору ТПВ на території Сарненської міськради 

140,93 

96 Степанський 

сільський 

Придбання контейнерів (15 шт., з них 10 для роздільного) для 

збору ТПВ на території Степанської сільради Сарненського р-ну 

18,48 

97 Вирівський 

сільський 

Придбання контейнерів (22 шт., з них 10 для роздільного)  для 

збору ТПВ на території Вирівської сільради Сарненського р-ну 

143,820 

98 Кузьмівський 

сільський 

Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального 

плану с.Волоша та плану зонування території в йогоскладі 

Кузьмівської с/р Сарненського району 

7,117 

99 Придбання контейнерів (5 шт.)  для роздільного збору ТПВ на 

території Кузьмівської сільради Сарненського р-ну 

18,192 

100 Стрільський 

сільський 

Придбання 1 контейнеру  для збору ТПВ на території 

Стрільської сільради Сарненського р-ну 

4,2 

 
Залишок на 01.01.2020 

12983,32883 
Всього використання складає: 7273,8329* 

*- в загальну суму використаних коштів з місцевих природоохоронних фондів не включено 1319,5 тис.грн. субвенції зі 

Здолбунівського міського природоохоронного фонду переданої обласному природоохоронному фонду. 

 


