
 
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області у 2015 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    
6029,17489  

 

 

міський Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 

«Довкілля» м. Рівне (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

2,52728 

2 Здійснення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища в рамках акції «Соціальна інтеграція та 

розвиток екологічної активності учнівської громади міста 

Рівного задля збереження довкілля та сталого розвитку» 

(проплата кред. заборг. за 2014р.) 

30,50659 

3 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Дачній, Свєшнікова, 

Трипільська, Приозерна у м. Рівне (проплата кред. заборг. за 

2014р.) 

5,0976 

4 Будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Пирогова та 

Дорошенка у м.Рівне, в т.ч. проектні роботи (проплата кред. 

заборг. за 2014р.) 

182,95723 

5 Озеленення скверу «Ювілейний» в м.Рівне (проплата кред. 

заборг. за 2014р.) 

40,0 

6 Придбання машини для збору та транспортування твердих 

побутових відходів в м.Рівне (машини із заднім завантаженням 

КО-437-70 на базі МАЗ-5337-А2) (проплата кред. заборг. за 

2014р.) 

270,0 

7 Здійснення заходів, спрямованих на збереження та утримання 

зеленої зони об’єкта природно-заповідного фонду парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Рівненський парк ім. Т.Шевченка» (придбання 

подрібнювача сухих гілок) (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

20,0 

8 Здійснення заходів, спрямованих на збереження та утримання 

зеленої зони об’єкта природно-заповідного фонду парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Рівненський парк ім. Т.Шевченка» (проплата кред. 

заборг. за 2014р.) 

55,3 

9 Будівництво каналізаційної мережі по провулку Вінницькому в 

місті Рівне (в т.ч. проплата кред. заборг. за 2014р. на 112,85159 

тис.грн.) 

407,62799 

10 Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході в рай-

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

роботи (в т.ч. проплата кред. заборг. за 2014р. на 134,79894тис.грн.) 

844,86282 

11 Будівництво та облаштування притулку для утримання 

безпритульних тварин в м.Рівне, в т.ч. проекті роботи 

603,90586 

12 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Приозерній у м.Рівне, 

в т.ч. проектні роботи 

184,756 

13 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Зерова-Ньютона у 

м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

32,6832 

14 Реконструкція каналізаційної мережі до житлового будинку № 

34 по вул Набережній в м.Рівне, в т.ч. проекті роботи 

64,84191 

15 Будівництво ділянки зовнішньої каналізаційної мережі до 

житлового будинку № 418 по вул.Соборній в м.Рівне, в т.ч. 

проектні роботи 

137,47307 

16 Реконструкція ділянки самопливного колектора по 

вул.Чернишова-Поповича в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

483,75374 

17 Будівництво самопливного каналізаційного колектора по 

вул.Хмільній в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

877,37202 

18 Будівництво каналізацйної мережі по вул.Степовій в м.Рівне, в 

т.ч. проектні роботи 

47,3582 



19 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Виговського в 

м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

178,24181 

20 Будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Пирогова та 

Дорошенка в м. Рівне, в т.ч. проектні роботи 

8,12171 

21 Реконструкція і розширення приміщень вольєру для левів 

африканських у Рівненському зоологічному парку 

загальнодержавного значення, в т.ч. проектні роботи 

389,86285 

22 Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору 

твердих побутових відходів у м.Рівне 

258,0 

23 Придбання машини для збору та транспортування рідких 

побутових відходів (шасі вакуумного автомобіля КО-503) 

570,0 

24 Здійснення заходів з озеленення м.Рівне вздовж дороги від 

траси «Рівне-Сарни» до сміттєпереробного заводу 

59,79996 

25 Здійснення заходів, спрямованих на збереження та утримання 

зеленої зони об’єкта природно-заповідного фонду парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Рівненський парк ім. Т.Шевченка» 

90,095 

26 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Шведа в м.Рівне, в 

т.ч. проектні роботи 

93,73005 

27 Реконструкція мереж зливової каналізації по вул. В’ячеслава 

Чорновола (від вул. Некрасова до вул. Степана Бандери) в 

м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

32,4 

28 Реконструкція зливових очисних споруд в районі вул. Євгена 

Коновальця, в т.ч. проекті роботи 

30,0 

29 Випуск сторінки еколого-просвітницького спрямування 

«Довкілля» в тижневику «Сім днів» 

27,9 

30 м.Дубно 
використання  

44,02548   

міський Озеленення м.Дубно 8,0655 

Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ м.Дубно 35,95998 

31 м.Кузнецовськ 
використання  

6,50834 

міський Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища  

6,50834 

32 м.Острог 
використання  

8,07462   

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ в м.Острог » (проплата 

кред. заборг. за 2014р.) 

8,07462 

33 Березнівський 
використання    

113,04066 

 

 

районний Проведення обстеження грунтів Березнівського району 6,0 

34 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Кам’янської та Соснівської сільрад 

24,09102 

35 міський Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів в 

місті Березне » (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

10,86 

36 Придбання технологічного обладнання для комунальних 

каналізаційних систем м.Березне  

8,34 

37 Вітковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Вітковицької сільради   6,28467 

38 Проведення обстеження грунтів Вітковицької сільради   1,71472 

39 Зірненський Ліквідація торф’яних пожеж на території Зірненської сільради 22,289 

40 Малинський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Малинської сільради   3,7 

41 Проведення обстеження грунтів Малинської сільради   1,02 

42 Поліський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Поліської сільради   12,77665 

43 Проведення обстеження грунтів Поліської сільради   1,02 

44 Яцьковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Яцьковицької сільради  (в т.ч. 

проплата кред. заборг. за 2014р. на 3,338 тис.грн.) 

12,6156 

45 Ліквідація торф’яних пожеж на території Яцьковицької 

сільради 

2,329 

46 Володимире

цький 
використання  

127,99286 

 

 

Володимирецьк

ий селищний 
Збір, транспортування та складування побутових відходів 

(ліквідація стихійних сміттєзвалищ) в смт Володимирець 

18,43306 

47 Антонівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Антонівської сільради 

9,04163 

48 Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму 

та санстану річок Антонівської сільради 

3,46846 



49 Біленський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Біленської сільради   2,04 

50 Великожолудсь

кий сільський 
Проведення обстеження грунтів Великожолудської сільради   2,8968 

51 Великотелкови

цький 
Проведення обстеження грунтів Великотелковицької сільради   1,989 

52 Воронківський 

сільський 
Проведення обстеження грунтів Воронківської сільради   4,08 

53 Лозківський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Лозківської сільради   0,66437 

54 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Лозківської сільради 

17,82 

55 Ліквідація лісових пожеж та пожеж торфовищ на території 

Лозківської сільради 

6,7 

56 Мульчицький Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Мульчицької сільради 

3,25 

57 Полицький 

сільський 

Озеленення населених пунктів Полицької сільради 26,75 

58 Проведення обстеження грунтів Полицької сільради   9,18 

59 Озерецький Проведення обстеження грунтів Озерецької сільради   3,4572 

60 Старорафалівсь

кий сільський 
Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних звалищ 

відходів на території Старорафалівської сільради 

4,88074 

61 Проведення обстеження грунтів Сарорафалівськоїї сільради   7,7622 

62 Степангородськ

ий сільський 
Проведення обстеження грунтів Степангородської сільради   1,4994 

63 Хиноцький Проведення обстеження грунтів Хиноцької сільради   4,08 

64 Гощанський 
використання    

27,099  

 

районний Виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція огороджуючої дамби на ставку в с.Синів 

Гощанського району» (субвенція Синівському сільському 

бюджету з Гощанського районного) 

15,19 

65 Синівський  

сільський 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

огороджуючої дамби на ставку в с.Синів Гощанського району» 

11,909 

66 Демидівський 

 

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2016 – 52,03251 

 

67 Дубенський  
використання    

68,69198  

 

 

Смизький 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища та збір та перевезення відходів 

на території Смизької селищної ради 

17,17638 

68 Гірницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Гірницької сільради 

13,56 

69 Збір та перевезення ТПВ на території Гірницької сільради 18,2056 

70 Варковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Варковицької сільради 8,0 

71 Мильчанськи

й 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Мильчацької сільради 

5,0 

72 Тараканівськи

й сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Тараканівської сільради 

(проплата кред. заборг. за 2014р.) 

6,75 

73 Дубровицький 
використання  

126,61153 

 

 

міський Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території м.Дубровиця 

14,497 

74 Висоцький 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Висоцької сільради 10,608 

75 Лісівський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ Лісівської 

сільради 

5,5488 

76 Людинський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів в місті впливу МВВ 

Людинської сільради 

1,09062 

77 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Людинської сільради 

10,356 

78 Миляцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Миляцької сільради 

15,0 

79 Осівський 

сільський 

Виготовлення паспорту МВВ Осівської сільради 2,4 

80 Проведення обстеження грунтів Осівської сільради 1,09062 

81 Перебродівськ

ий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Перебродівської сільради 

11,12472 

82 Селецький Проведення обстеження грунтів Селецької сільради 14,7186 



83 Збір та перевезення ТПВ (ліквідація несанкціонованих звалщ 

відходів) на території Селецької сільради 

11,27261 

84 Соломіївський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Соломіївської сільради 2,04 

85 Упорядкування сміттєзвалища Соломіївської сільради 7,5 

86 Трипутнянськ

ий сільський 

Проведення обстеження грунтів Трипутнянської сільради 1,02 

87 Ліквідація пожеж торфовищ та їх наслідків на території 

Трипутнянської сільради 

3,8476 

88 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Трипутнянської сільради 

10,0 

89 Удрицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Удрицької сільради 4,49696 

90 Зарічненський 
використання   

126,86509 

 

 

Зарічненський 

селищний 

Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свій ресурс для комунальних систем 

смт Зарічне 

53,185 

91 Борівський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Борівської сільради 5,1 

92 Вичівський 

сільський 

Проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання 

знищенню та пошкодженню природних комплексів заказника 

державного значення «Вичівський» (2 аншлаги) 

0,772 

93 Озеленення населених пунктів Вичівської сільради 16,3812 

94 Проведення обстеження грунтів Вичівської сільради 9,282 

95 Дібрівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Дібрівської сільради 

14,79375 

96 Проведення обстеження грунтів Дібрівської сільради 11,86056 

97 Локницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Локницької сільради 

2,51 

98 Кухітсько-

Вільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Кухітсько-Вільської сільради 

7,89354 

99 Кухченський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території Кухченської сільради 

1,49512 

100 Перекальський 

сільський 
Проведення обстеження грунтів Перекальської сільради 2,55 

101 Серницький 

сільський 

Проведення обстеження грунтів міста МВВ Серницької 

сільради (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

1,04192 

102 Здолбунівсь

кий 
використання    
1169,68919  

 

 

міський Реконструкція зливової каналізації по вул. Стефановича-Віли 1 
в м.Здолбуінв, в т.ч. проектні роботи (проплата кред. заборг. за 
2014р.) 

99,87805 

103 Будівництво каналізаційної мережі малоповерхової забудови в 
м.Здолбунів (мікрорайон «Осада») (субвенція з міського 
бюджету обласному природоохоронному фонду) 

400,0 

104 Озеленення міста Здолбунів 41,975 

105 Придбання обладнання для складування ТПВ (контейнерів) 
м.Здолбунів  

98,992 

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

320,7152 

107 Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведен-
ням експертної оцінки на реконструкцію напірного каналізацій-
ного колектора від КНС по вул.Нова до камери переключення в 
м.Здолбунів 

44,9448 

108 Проведення робіт із захисту від підтоплення м.Здолбунів по 
вул.Львівській, Міцкевича, Шкільній, Приходька, Мазепи, 
Грушевського, Вілли 1,2,3, Попова, пров.Комунальному, 
Чубинського, Стефановича, Шевченка, Нова, Драгоманова, 
Зелена, Яворницького 

99,73923 

109 Реконструкція зливової каналізації по вул.Зеленій-
Яворницького м.Здолбунів 

38,50133 

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

10,0 

111 Урвенський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір та перевезення 
відходів з території Урвенської сільради 

6,4 

112 Будеразький Виготовлення паспорту МВВ на території Будеразької сільради 8,54358 



сільський 

113 Корецький 
використання    

29,99905  

міський Упорядкування джерела по вул.Червоноармійська м.Корець 9,99905 

114 Підтримання санітарного стану річки Корчик в районі старого 

мосту м.Корець 

20,0 

115 Костопільсь

кий 
використання    

619,27932  

 

 

районний Виготовлення паспортів МВВ на території Костопільського 

району (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

3,3 

116 Упорядкування сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Костопільського району 

52,5 

117 міський Будівництво самопливного каналізаційного колектора по 

вул.Рівненської в м.Костопіль (проплата кред. заборг. за 2014р.) 

2,395 

118 Розроблення ПКД «Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд м.Костопіль потужністю 5000м
3
/добу» 

44,9 

119 Придбання технологічного обладнання для КНС м.Костопіль 105,1 

120 Придбання контейнерів (69 шт.) для збору ТПВ м.Костопіль 318,24 

121 Малолюбашанс

ький сільський 
Озеленення в с.Мала Любаша Малолюбашанської сільсради 17,20235 

122 Інвентаризація джерел забруднення навколишнього природного 

середовища Мавлолюбашанської сільради 

9,2 

123 Озеленення с.Борщівка Малолюбашанської сільсради 64,37197 

124 Постійненськ

ий  

Упорядкування сміттєзвалища Постійненської сільради 2,07 

125 Млинівський 
використання    

40,29875  

 

районний Виготовлення паспорту МВВ для  Пітушківської, 

Посниківської, Миколаївської сільрад 

12,3 

126 Новоукраїнсь

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища с.Надчиці Новоукраїнської 

сільради 

2,88577 

127 Острожецький 

сільський 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Острожецької 

сільради  

20,7115 

128 Ярославицьки

й  

Придбання обладнання для складування ТПВ на території 

Ярославицької сільради 

4,40148 

129 Острозький 
використання    

71,32062  

 

районний Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Грем’яцької, Кутянківської, 

Мощаницької, Оженинської сільських рад 

65,34312 

130 Межирицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Межирицької сільської ради 

5,9775 

131 Радивилівсь

кий  

34,00884 

 

Іващуківський Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Іващуківської сільради 

5,0 

132 Козинський 

сільськй 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Козинської сільради 

9,0 

133 Крупецький 

сільський 

Виготовлення паспорту МВВ для  с.Заміщина Крупецької 

сільради 

6,69992 

134 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Крупецької сільради 

5,0 

135 Михайлівськи

й сільський 

Ліквідація стихійних звалищ відходів на території 

Михїайлівської сільради 

8,30892 

136 Рівненський 
використання  

647,98684 

 

 

Квасилівський 

селищний 

Ліквідація стихійних звалищ відходів на території 

Квасилівської селищної ради 

13,67 

137 Придбання обладнання (контейнери) для збору ТПВ з території 

Квасилівської селищної ради 

22,86 

138 Клеванський 

селищний 

Збір, перевезення, захоронення ТПВ на території Клеванської 

селищної ради 

24,92939 

139 Оржівська 

селищна рада 

Озеленення Оржівської селищної ради 2,1612 

140 Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни 

на каналізаційних системах смт Оржів 

58,272 

141 Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідація 

джерел їх забруднення в смт Оржів 

25,0 

142 Великожитинсь

кий сільський 
Ліквідація стихійних звалищ відходів на території 

Великожитинської сільради 

5,0 

143 Виконання робіт з розробки проекту землеустрою та встанов-

лення меж території заповідного урочища (лісове) «Бармаківське» 

11,6865 

144 Великоомелянс Озеленення  населених пунктів Великоомелянівської сільради 8,004 



ький сільський 

145 Зорянський 

сільський 

Збір та перевезення відходів на території Зорянської сільради 

 

230,33512 

146 Олександрійськ

ий сільський 
Упорядкування сміттєзвалища відходів Олександрійської 

сільради 

20,0016 

147 Шпанівський 

сільський 

Упорядкування джерела с.Шпанів Шпанівської сільради                                49,1988 

148 Упорядкування джерела с.Хотин Шпанівської сільради                                34,626 

149 Проведення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологіч-

ного режиму безименого струмка (притока р.Устя) в с.Шпанів 

7,51309 

150 Озеленення с.Шпанів та с.Малий Олексин                                                                    37,22914 

151 Інвентаризація джерел забруднення котельні при 

адмінприміщення сільради в с.Шпанів 

2,5 

152 Збір та перевезення відходів на території Шпанівської сільради                               95,0 

153 Рокитнівський 

використанн

я  132,7444 

 

 

Рокитнівський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Рокитнівської селищної 

15,895 

154 Томашгородсь

кий селищний 

Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни 

на каналізацйних системах смт Томашгород 

73,540 

155 Біловізький Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Біловізької сільради 

8,997 

156 Борівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Борівської сільради 

9,371 

157 Карпилівськи

й 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Карпилівської сільради 

5,348 

158 Кисорицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Кисорицької сільради 

5,6994 

159 Масевицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Масевицької сільради 

13,894 

160 Сарненський 
використання  

77,08455 

 

міський Придбання контейнерів (20 шт.) для збору ТПВ м.Сарни 12,508 

161 Степанський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Степанської селищної 

ради 

8,7474 

162 Великовербчан

ський 
сільський 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Великовербчанської 

сільської ради 

10,425 

163 Зносицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Зносицької сільської 

ради 

7,4776 

164 Карасинський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Карасинської сільської 

ради 

3,8178 

165 Карпилівськи

й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Карпилівської сільради 

5,8059 

167 Костянтинівсь

кий 

Проведення обстеження грунтів Костянтинівської сільради 13,77 

168 Коростський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Коростської сільради 6,171 

169 Селищенськи

й сільський 

Упорядкування сміттєзвалища відходів Селищенський 

селищної ради 

8,36185 

   Всього використання складає: 9500,49601 
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