
Перелік заходів, які здійснено в Рівненській області у 2017 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    
1258,15884  

 

міський Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування 

«Довкілля» м. Рівне  

30,0 

2 Здійснення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища в рамках проекту  „Освіта без змін: від 

біорегіоналізму до сталого розвитку” 

47,23 

3 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Прилужній в м. 

Рівне 

23,361 

4 Будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційних 

мереж в районі вул. Новодвірської в м. Рівне,  в тому числі 

проектні роботи 

98,0 

5 Будівництво самопливного колектора по вул. Хмільній в              

м. Рівне, в тому числі проектні роботи 

335,19397 

6 Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза - регулятора 

Басівкутського водосховища на вул.Басівкутській в м. Рівне, в 

тому числі проектні роботи 

170,1 

7 Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході в 

районі вул. Набережної (кафе „ Венеція”) в м. Рівне, в тому 

числі проекті роботи 

16,84974 

8 Придбання спеціального обладнання для відлову і 

знерухомлення птахів та тварин для Рівненського зоологічного 

парку загальнодержавного значення 

147,900 

9 Виготовлення Паспорта водного об’єкта Басівкутського 

водосховища 

44,58413 

10 Виконання робіт для збереження і утримання зеленої зони в 

парку пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодер-

жавного значення „Рівненський парк  ім.Т. Шевченка” 

149,940 

11 Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів м. Рівне 

195,0 

12 м. Дубно 
використання  

275,476 

 

міський Озеленення м. Дубно 60,11 

13 Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ м. Дубно 138,966 

14 Придбання насосного і технічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах м. Дубно 

76,4 

15 м. Вараш 
використання  

154,750 

 

міський Придбання насосного і технічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах м. Вараш 

104,94 

16 Озеленення м.Вараш 49,81 

17 м. Острог 
використання  

17,570 

міський Придбання  контейнерів для ТПВ м. Острог 17,570 

18 Березнівський 
використання    

307,81643 

 

Березнівський 

районний 

Впорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів Губківської, Прислуцької, 

Бистрицької, Великопільської, Білківської, Хмелівської, 

Голубненської, Городищенської, Моквинської сільрадах 

Березнівського району 

60,090 

19 Березнівський 

міський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 

несанкціонованих звалищ м. Березне 

35,0 

20  Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, яке використало свої технічні можливості, на 

35,0 



комунальних каналізаційних системах та  очисних спорудах м. 

Березне 

21 Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ                   

м. Березне 

25,0 

22 Соснівський 

селищний 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ                   

смт Соснівське Березнівського  р-ну 

5,870 

23 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, перевезення і захо-

ронення відходів Соснівської сільради Березнівського  р-ну 

7,570 

24 Балашівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, перевезення і захо-

ронення відходів Балашівської сільради Березнівського р-ну 

24,7940 

25 Вітковицький 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів 

Вітковицької сільради Березнівського району 

12,76994 

26 Грушівський 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів 

Грушівської сільради Березнівського району 

9,09295 

27 Друхівський 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів 

Друхівської сільради Березнівського району 

2,10485 

28 Зірненський 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів 

Зірненської сільради Березнівського району 

19,80960 

29 Кам’янський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціоно-

ваних звалищ відходів Кам’янської сільради Березнівського 

району 

8,76262 

30 Малинський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціоно-

ваних звалищ відходів Малинської сільради Березнівського 

району 

7,77792 

31 Марининсь-

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціоно-

ваних звалищ відходів Марининської сільради Березнівського 

району 

15,14462 

32 Поліський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціоно-

ваних звалищ відходів Поліської сільради Березнівського 

району 

6,52504 

33  Тишицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація несанкціоно-

ваних звалищ відходів Тишицької сільради Березнівського 

району 

10,08973 

34  Яринівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, перевезення і 

захоронення відходів Яринівської сільради Березнівського 

району 

7,48992 

35 Яцьковицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, перевезення і 

захоронення відходів Яцьковицької сільради Березнівського 

району 

14,92524 

36 Володими-

рецький 
використання  

80,06166 

 

Рафалівський 

селищний 

Упорядкування місця видалення побутових відходів 

Рафалівської селишної ради Володимирецького району 

7,2 

37 Антонівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів Антонівської сільради 

Володимирецького району 

5,96265 

38 Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного 

режиму санітарного стану річок Антонівської сільради 

Володимирецького району 

2,90976 

39 Біленський 

сільський 

Виготовлення технічної документації щодо складання 

паспорту місця видалення відходів на території Біленської 

сільради Володимирецького району 

4,0 

40 Великоцепце-

вицький 

сільський 

Виготовлення технічної документації щодо складання 

паспорту місця видалення відходів на території 

Великоцепцевицької сільради Володимирецького району 

6,0 

41 Любахівський 

сільський 

Виготовлення технічної документації щодо складання 

паспорту місця видалення відходів на території Любахівської 

сільради Володимирецького району 

5,8 

42 Озерський Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація 3,44475 



сільський несанкціонованих звалищ відходів Озерської сільради 

Володимирецького району 

43 Собіщицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Собіщицької  

сільради  Володимирецького району 

4,178 

44 Старорафа-

лівський  

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Старорафалівської 

сільради ( с. Стара Рафалівка та с. Бабка) Володимирецького 

району 

33,61243 

45 Хиноцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Хиноцької сільради 

Володимирецького району 

6,95407 

 Гощанський 

 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 365,20134 тис.грн. 

 

46 Демидівський 
використання  

15,0 

 

Хрінницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Хрінницької сільради 

Демидівського району 

15,0 

47  

 

Дубенський  
використання  

1333,6756 

 

Смизький 

селищний 

 

Придбання машини (асенізаційна) для збору, транспортування, 

перероблення рідких побутових відходів для ДКП 

„Комунальник” смт Смига Дубенського району 
1284,0* 

48 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ, збір та перевезення відхо-

дів на території Смизької селищної ради Дубенського району 
20,706 

49 Гірницький 

сільський 
Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного 

стану та благоустрою водойм в с.Збитин Дубенського райо-

ну, в тому числі виготовлення кошторисної документації 

12,218 

50 Проведення робіт, пов’язаних з відновленням і 

підтриманням сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Збитинка в с.Збитин Дубенського 

району, в т.ч. виготовлення ПКД 

2,045 

51 Упорядкування постійно діючого сміттєзвалища ТПВ та 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ Гірницької сільської 

ради  Дубенський району 

7,585 

52 Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного 

стану та благоустрою водойм в с.Злинець Гірницької сіль-

ської ради Дубенського району, в т.ч. виготовлення ПКД 

1,8416 

53 Привільненсь-

кий сільський 
Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення 

навколишнього природного середовища  (котельня 

Привільненського ДНЗ (ясла-садок) Дубенського району 

5,280 

54 

 

 

 

Дубровицький 
використання  

99,88534 

 

Дубровицький 

міський 

Упорядкування сміттєзвалищ  ТПВ комунального 

підприємства «Будинкоуправління» та Дубровицької міської 

ради  м. Дубровиця 

25,240 

55 
Осівський 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів Осівської 

сільради Дубровицького району 

2,69557 

56 

Мочулище-

нський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мочулищенської сільради 

Дубровицького району  

11,045 

57 
Селецький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Селецької сільради  

с.Селець та с.Ясинець Дубровицького району 

19,99462 

58 

Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення 

навколишнього природного середовища (котельня Селецької 

сільради) Дубровицького району 

7,2 

59 
Велюнський 

сільський 

Збирання, перевезення і захоронення відходів на території 

Велюнської сільради  с.Велюнь Дубровицького району 

14,2582 

60 
Висоцький 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Висоцької сільради  

с.Людинь Дубровицького району 

8,49595 

61 
Трипутнянськ

ий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, перевезення і захо-

ронення відходів Трипутнянської сільради Дубровицького р-ну 

10,956 

62 Зарічненський Борівський Придбання чотирьох контейнерів для роздільного збирання 9,4 



використання  

93,78058 

 

сільський твердих побутових відходів Борівської сільради 

Зарічненського району 

63 
Вичівський 

сільський 

Придбання 9 контейнерів для збору ПЕТ-пляшок Вичівською 

сільрадою Зарічненського району 

25,382 

64 

Кухітсько-

Вільський 

сільський 

Придбання 6 контейнерів для роздільного збирання твердих 

побутових відходів Кухітсько-Вільської сільради 

Зарічненського району 

15,630 

65 
Локницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Локницької сільради 

Зарічненського району 

10,08872 

66 
Морочненсь-

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Морочненської сільради 

Зарічненського району 

8,98124 

67 
Річицький 

сільський  

Придбання чотирьох контейнерів для роздільного збирання 

твердих побутових відходів Річицької сільради Зарічненського рну 

9,4 

68 
Серницький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Серницької сільради 

Зарічненського району 

12,89862 

69 
Придбання  контейнера для збору ПЕТ-пляшок Сернецькою 

сільрадою Зарічненського району 

2,0 

70 
Здолбунівський 
використання    

72,3535 

 

Здолбунівсь-

кий міський 

Озеленення м. Здолбунів (придбано 360 шт декоративних 
дерев, кущів) 

29,9165 

71 
Будівництво каналізації по вул. Д.Яворницького-Лермонтова в 
м. Здолбунів  

36,107 

72 
Здовбицький 

сільський 

Озеленення с.Здовбиця Здолбунівського району 6,33 

 
Корецький   Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 129,56286 тис.грн. 

 

73 
Костопіль-

ський 
використання    

210,12289 

 

Костопільсь-

кий 

районний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Золотолинської сільради 

Костопільського району 

5,47536 

74 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Підлужненської сільради 

Костопільського району 

8,21304 

75 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Звіздівської сільради 

Костопільського району 

3,53912 

76 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Злазненської сільради 

Костопільського району 

1,93624 

77 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мащанської сільради 

Костопільського району 

5,87428 

78 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Яполотської сільради 

Костопільського району 

1,93624 

79 
Костопільсь-

кий міський 

Придбання контейнерів для збору ТПВ м.Костопіль ( 10 шт. – 

ємністю 1,1 м. куб., 80 шт. ємністю 0,125 м. куб.)  

163,191 

80 
Деражненсь-

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Деражненської сільради 

Костопільського району 

14,95766 

81 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ с.Постійне Деражненської 

сільради Костопільського району 

4,99995 

 
Млинівський 

 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 174,71489 тис.грн. 

 

 
Острозький 

 

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2018 – 149,16845 тис.грн. 

 

 
Радивилівсь-

кий  

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2018 – 233,59714 тис.грн. 

 

82 
 

 

 

 

Рівненський 
використання  
5833,73195 

 

Городоцький 

сільський 

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

Городоцької сільради  Рівненського району                         

5300,0 

83 

Збирання, приймання та перевезення для подальшої утилізації 

небезпечних хімічних речовин (технологічної ртуті) 

Городоцької сільради Рівненського район 

19,194 

84 

 

Оржівський 

селищний 

Придбання насосного та технологічного обладнання для замі-

ни такого, що використало свої технічні можливості на кому-

нальних каналізаційних системах смт Оржів (засувки) 

34,013 



Рівненського району 

85 
Збирання та перевезення ТПВ на території Оржівської 

селищної ради Рівненського району 

10,0 

86 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідація їх 

забруднення ( придбання та заміна каналізаційних труб, 

каналізаційних кришок) на території Оржівської селищної 

ради Рівненського району 

 

15,0 

87 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

того що використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах (насоси) смт Оржів Рівненського 

району 

92,988 

88 
Верхівський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ Верхівської сільради Рівненського 

району  

33,131 

89 

Великоомеля-

нський 

сільський 

Забезпечення екологічно безпечного збирання та утилізація 

відходів на території Великоомелянської сільради 

Рівненського району 

29,392 

90 

Великожи-

тинський 

сільський 

Проведення спеціального заходу спрямованого на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів території 

природно-заповідного урочище  (Лісове) „Бармаківське”, 

шляхом виконання робіт зі складання електронних документів 

згідно проекту землеустрою щодо встановлення меж даного 

об’єкту Великожитинської сільради Рівненського району 

0,8 

91 Шпанівський 

сільський 

Проведення заходів з упорядкування та благоустрою джерела в 

с.Хотин Шпанівської сільради Рівненського району 

149,84682 

92 Збирання, перевезення і захоронення відходів з території 

Шпанівської сільради Рівненського району 

49,86713 

93 Виконання робіт з розробки проекту землеустрою щодо орга-

нізації встановлення меж території природно-заповідного фон-

ду геологічної пам’ятки природи місцевого значення „Кар’єр 

кембрівських глин”  Шпанівської сільради Рівненського р-ну 

30,0 

94 Виконання робіт з розробки проекту землеустрою щодо 

організації встановлення меж території ПЗФ гідрологічної 

пам’ятки природи місцевого значення „Природне джерело” в 

с.Хотин, Шпанівської сільради Рівненського району 

20,0 

95 Шубківський 

сільський 

Збір, перевезення  та захоронення ТПВ з території Шубківської 

сільради Рівненського району 

49,5 

96 Рокитнівський 
використання  

134,857 

 

Рокитнівський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація несанкціонованих 

звалищ відходів на території Рокитнівської селищної ради 

14,867 

97 Березівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Березівської сільради 

Рокитнівського району 

10,350 

98 Блажівський 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Блажівської сільради 

Рокитнівського району 

11,868 

99 Борівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Борівської сільради 

Рокитнівського району 

12,378 

100 Кам’янський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Кам’янської сільради 

Рокитнівського району 

14,431 

101 Карпилівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Карпилівської сільради 

Рокитнівського району 

11,380 

102 Масевицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Масевицької сільради 

Рокитнівського району 

7,874 



103 Рокитнівський 

сільський 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, очищення русла 

річки Бунів на території Рокитнівської сільради 

Рокитнівського району 

26,283 

104 Сновидови-

цький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Сновидовицької 

сільради Рокитнівського району 

16,903 

105 Томашгоро-

дський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та ліквідація 

несанкціонованих звалищ на території Томашгородської 

сільради Рокитнівського району 

8,523 

106 Сарненський 
використання  

260,64347 

 

Сарненський 

міський 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ                      

м. Сарни 

128,910 

107 Клесівський 

селищний 

Реконструкція очисних споруд по вул. Зелена в смт Клесів 

Сарненського району  

83,66283 

108 Степанський 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Степанської селищної 

ради Сарненського району 

6,7596 

109 Кузьмівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Кузьмівської сільради 

Сарненського району 

9,9362 

110 Любиковиць-

кий сільський 

Упорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів на 

території Любиковицької сільради Сарненського району 

11,38684 

111 Тутовицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Тутовицької сільради 

Сарненського району 

19,988 

  Всього використання складає: 10147,88326 

* з врахування субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ  в розмірі 1170,0 тис.грн. 

 

 
 


