
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області за 2010 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 75 848,16 грн., 
в т.ч.: 

Придбання обладнання для збору  твердих побутових відходів на 
території парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення "Рівненський парк  ім Т.Шевченка" в 
місті Рівне 75 848,16 грн.

2 Виконання заходів із захисту від підтоплення і затоплення на 
території м.Дубно 12 335,00 грн.

3 

м.Дубно 
Σ 14 858,0 грн., 
в т.ч.: Заходи з озеленення м.Дубно 2 523,00 грн.

4 м.Кузнецовськ 
Σ 5 999,6 грн., в 
т.ч.: 

Виконання заходів по реалізації міської програми удосконалення 
пропагандитської роботи, формування екологічної культури 
населення, моніторингу природного середовища м.Кузнецовськ 5 999,60 грн.

5 Березнівський 
район 
Σ 2 970,0 грн., в 
т.ч.: 

Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення ТПВ на території Березнівського району 

2 970,00 грн.
6 Володимирецьк

ий район 
Σ 1 561,0 грн., в 
т.ч.: 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Собищіцької с/р Володимирецького 
району 

1 516,00 грн.
7 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 

місця видалення відходів на території Федорівської сільської ради 
Гощанського р-ну 783,00 грн.

8 Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території 
Малинівської сільської ради Гощанського району 500,00 грн.

9 Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Синівської сільської ради Гощанського 
району 920,00 грн.

10 Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація стихійних звалищ 
відходів на території Красносільської сільської ради Гощанського 
району 4 100,00 грн.

11 Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ та ліквідація стихійних звалищ 
відходів Тучинською сільрадою Гощанського району 1 500,00 грн.

12 Упорядкування сміттєзвалищ твердих побутових відходів в 
с.Башино Гощанською селищною радою 9 997,68 грн.

13 

Гощанський 
район 
Σ 23 960,65 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  
  
  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ Малятинською сільрадою Гощанського району 6 160,00 грн.

14 Демидівський 
район 
Σ 224,6 грн., в 
т.ч.: 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Хрінницької 
сільради Демидівського району 

224,60 грн.
15 Надання консультацій з розроблення природоохоронних програм 

Повчанській с/р Дубенського району 204,00 грн.
16 Упорядкування сміттєзвалища Тараканівської с/р Дубенського 

району 2 007,12 грн.
17 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ в с. Привільне Дубенського 

району 4 572,00 грн.
18 Збирання та перевезення ТПВ та упорядкування сміттєзвалища на 

території Рачинської сільської ради Дубенського району 7 350,00 грн.
19 

Дубенський 
район 
Σ 17 625,12 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  

Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Тараканівської сільської ради 
Дубенського району 3 492,00 грн.

20 Дубровицький 
район 
Σ 31 702,05 грн., 

Проведення заходів направлених на запобігання розвитку 
небезпечних геологічних процесів, зниженню їх негативного 
впливу на території  Великоозерянської сільскої ради 

4 200,00 грн.



(берегоукріплення  озера в с. В. Озера) Дубровицького р-ну 
21 Проведення обстеження грунтів Мочулищенською с/радою 

Дубровицького району 1 665,00 грн.
22 Ліквідація наслідків  буреломів, вітровалів та сніголомів на 

території Дубровицької міської  ради 1 500,00 грн.
23 Заходи з  озеленення міста, зокрема вулиць Воробинська, Миру, 

Макарівська, парк «Молодіжний» м.Дубровиця 4 500,00 грн.
24 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 

видалення відходів на території Удрицької с/ради Дубровицького 
району 3 300,00 грн.

25 Збирання та вивезення сміття з прибережної смуги старого русла 
р.Горинь м.Дубровиця 1 537,05 грн.

26 

в т.ч.: 
  
  
  
  
  
  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ м.Дубровиця 15 000,00 грн.

27 Зарічненський 
район 
Σ 14 610,23 грн., 
в т.ч.: 

Збирання та перевезення твердих побутових відходів з 
прибережних смуг р.Стир смт Зарічне 

14 610,23 грн.
28 Будівництво каналізаційних мереж по вулиці С.Бандери 

м.Здолбунів 27 359,16 грн.
29 Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм по вул.Старомильській, Заводській, Шевченка  м.Здолбунів 6 037,20 грн.
30 Проведення робіт з захисту від підтоплення по вул. Парковій, 

Драгоманова, Приходька, Шевченка, Шкільній м.Здолбунів 10 971,86 грн.
31 Озеленення міста м.Здолбунів 26 940,00 грн.
32 Будівництво та реконструкція споруд для складування твердих 

побутових відходів ( контейнерні площадки) м.Здолбунів 10 687,20 грн.
33 

Здолбунівський 
район 
Σ 94 643,42 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  
  

Придбання обладнання для складування твердих побутових 
відходів м.Здолбунів 12 648,00 грн.

34 Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території 
м. Корець 4 345,00 грн.

35 Проведення упорядкування джерел в с.Жадківка Корецького 
району 10 000,00 грн.

36 

Корецький 
район 
Σ 29 165,0 грн., 
в т.ч.: 
  
  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ в с.Жадківка та ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ на території Жадківської сільської ради 
Корецького району 14 820,00 грн.

37 Надання консультацій Головинській с/р Костопільського району 204,00 грн.
38 Висновки СЕС для Головинської с/р Костопільського району 600,00 грн.
39 Висновок СЕС Підлужненській с/р Костопільського р-ну 400,00 грн.
40 Надання консультацій в галузі поводження з відходами 

Підлужненяькій с/р Костопільського району 204,00 грн.
41 Виготовлення технічної документації щодо складання паспортів 

видалення відходів на території Головинської с/ради 
Костопільського району. 10 086,24 грн.

42 Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ на території Головинської с/р 
Костопільського району 2 173,00 грн.

43 Упорядкування сміттєзвалищаТПВ с.Деражне і Бичаль 
Деражненської с/р Костопільського району 4 491,48 грн.

44 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Мащанської с/ради Костопільського 
району 2 017,25 грн.

45 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту мі-
сця видалення відходів Золотинської с/ради Костопільського р-ну 1 900,00 грн.

46 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту мі-
сця видалення відходів Дюксинської с/ради Костопільського р-ну 2 017,25 грн.

47 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту мі-
сця видалення відходів Злазненської с/ради Костопільського р-ну 2 017,25 грн.

48 Придбання контейнерів для збору ТПВ м.Костопіль 35 700,00 грн.
49 

Костопільський 
район 
Σ 74 550,72 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
2 017,25 грн.



місця видалення відходів Маломидської с/ради с. Малий Мидськ 
Костопільського району 

50 Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території 
с.Малий Мидськ Костопільського району 960,00 грн.

51 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Великостидинської сільської ради 
Костопільського району 2 017,25 грн.

52 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Великомидської сільської ради 
Костопільського р-ну 2 017,25 грн.

53 Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Малостидинської с/ради Костопільського 
району 1 694,00 грн.

54 

 

Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів Підлужненської с/р Дубенського району 4 034,50 грн.

55 Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища серед учнівської молоді селища Млинів 5 800,00 грн.

56 Проведення упорядкування природного джерела в с.Заболоття 
Новосілківської с/р Млинівського району 500,00 грн.

57 Проведення заходів з озеленення міст і сіл в смт Млинів 7 922,88 грн.
58 Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів та 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ Новоукраїнської с/ради 
Млинівського району 1 800,00 грн.

59 

Млинівський 
район 
Σ 16 522,88 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  

Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів в 
с.Новосілкі Млинівського району 500,00 грн.

60 Острозький 
район 
Σ 1 040,0 грн., в 
т.ч.: 

Упорядкування сміттєзвалищаТПВ Хорівської с/р Острозького 
району 

1 040,00 грн.
61 Упорядкування  сміттєзвалища ТПВ, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ Дружбівською с/р Радивилівського району 1 300,00 грн.
62 

Радивилівський 
район 
Σ 4 100,0 грн., в 
т.ч.: 
  

Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту 
місця видалення відходів на території с.Дружба Радивилівського 
району 2 800,00 грн.

63 Збирання та перевезення твердих побутових відходів по селах 
Зорянської сільської ради Рівненського р-ну 19 858,70 грн.

64 

Рівненський 
район 
Σ 57 753,35 грн., 
в т.ч.: 
  

Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території 
Городоцької сільської ради Рівненського району (Городок, 
с.Карпилівка, с. Понебель, с.Метків, с.Рубче, с.Михайлівка) 37 894,65 грн.

65 Рокитнівський 
район 
Σ 1 077,04 грн., 
в т.ч.: 

Упорядкування сміттєзвалищаТПВ Рокитнівської селищної ради 
Рокитнівської району 

1 077,04 грн.
66 Поточний ремонт водовідвідних каналів на території Клесівської 

с/р Сарненського району 16 000,00 грн.
67 Обстеження родючості грунтів Немовицької с/р Сарненського 

району 5 097,48 грн.
68 Ремонт дамби Немовицькою с/р Сарненського району 3 000,00 грн.
69 Проведення обстеження грунтів Тутовицькою с/радою 

Сарненського району 2 773,00 грн.
70 Упорядкування сміттєзвалищаТПВ Немовицької с/р Сарненського 

р-ну 1 500,00 грн.
71 Упорядкування сміттєзвалищаТПВ Чудельської с/р Сарненського 

району 6 000,00 грн.
72 

Сарненський 
район 
Σ 51 983,88 грн., 
в т.ч.: 
  
  
  
  
  
  

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Клесівської с/р 
Сарненського району 17 613,40 грн.

   РАЗОМ 520 150,73 грн. 
 
 


