
Інформація про здійснення видатків з місцевих природоохоронних фондів 

в Рівненській області за  2021 рік. 
(тис.грн.) 

№ Район / Місто 
Природоохо-

ронний фонд 
Назва заходу Сума 

1 Вараська ТГ міський 

 

609,70128 

Озеленення м.Вараш (175 дерев та 1171 кущів) 299,63 

2 Придбання насосного і техобладнання для заміни такого, що викорис-

тало свої можливості на комунальних каналізаційних системах м.Ва-

раш  (два насоси, 4 засувки чавунні фланцеві, інше техобладнання) 

310,07128 

3 Дубенська ТГ міський Озеленення (70 сакур) м.Дубно вул. Шевченка та Грушевського 45,9048 

4 Придбання обладнання (контейнерів, 19 шт.) для роздільного збору 

ТПВ в м.Дубно 
174,8 

5 Острозька ТГ міський Придбання обладнання (контейнерів 7 шт. для роздільного) збору 
ТПВ Острозької ТГ Рівненського району 

72,49536 

6 Забезпечення екологічно-безпечного захоронення ТПВ Острозької 
міської ТГ Рівненського району 

54,5 

7 Рівненська ТГ міський Здійснення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього приро-
дного середовища в рамках проєкту «Освіта для збереження клімату» 

69,991 

8 Випуск сторінки еколого-пропагандистського спрямування 
«Довкілля» 

30,0 

9 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів із збереження 
впровадження збирання ресурсноцінних компонентів твердих 
побутових відходів в загальноосвітніх закладах міста Рівного 

90,994 

10 Вараський 

район 

Володимирець

кої ТГ 

Виготовлення 4  паспортів МВВ с.Зелениця, с.Берестівка, с.Острівці, 
с.Довговоля Володимирецької ТГ 

2,37142 

11 Виконання заходів з підтримання сприятливого еколого-гідрологічно-
го режиму та боротьби з шкідливою дією вод на захисній дамбі 
р.Стир біля с. Великі Телковичі Володимирецької ТГ Вараського р-ну 

87,9 

12 Зарічненської 

ТГ 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція 
внутрішньої та зовнішньої мереж каналізації станції біологічної 
очистки Борівського ліцею Зарічненської селищної ради» 

49,516 

13 Придбання насосного обладання для КП «Добробут» Зарічненської 
селищної ради (ГНОМ 16-27 та SO 25-2,2 SPERONI) 

40,0 

14 Збір, перевезення та захоронення ТПВ на території Зарічненської 
селищної ради Вараського району 

140,0 

15 Кідрівської ТГ Виготовлення паспорту місця видалення відходів на території Кано-
ницької сільської ради с.Кідри Каноницької сільради Вараського р-ну 

10,0 

16 Обстеження грунтів земель сільськогосподарського призначення на 
території Кідрівського старостинського округу Каноницької сільради 
Вараського району 

10,98 

17 Дубенський 

район 

Крупецької ТГ Придбання обладнання (контейнерів, 3 шт. ПЕТ, 2 шт. на скло для 
роздільного) збору ТПВ Крупецької сільради Дубенського району 

13,0 

18 Радивилівсько

ї ТГ 

Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення 
навколишнього природного середовища на території Радивилівської 
міської ТГ Дубенського району 

31,2 

19 Семидубської 

ТГ 

Збір, перевезення та захоронення ТПВ на території Семидубської 
сільської ради Дубенського району (с.Семидуби, Збитин, ГІрники) 

49,80562 

20 Озеленення населених пунктів Семидубської ТГ Дубенського району 
(8 шт. Туя, 12 шт. клен шаровидний, 5 шт. самшит) 

49,9 

21 Смизької ТГ Збір, перевезення та захоронення ТПВ на території Смизької сільської 
ради Дубенського району 

49,928 

22 Придбання обладнання (контейнерів, 10 шт. для роздільного) збору 
ТПВ Смизької селищної ради Дубенськогоо району 

49,92 

23 Рівненській 

район 

Бабинської ТГ Здійснення заходів для очищення земель, засмічених побутовими 

відходами в с. Горбаків Бабинської ТГ Рівненського району 
11,25 

24 Березнівської 

ТГ 

 

Придбання установки для перероблення відходів (подрібнювач гілок 

діаметром до 120 мм потужністю до 3м3/год ) від розчищення зелених 

насаджень у Березнівській міській ТГ Рівненського району 

49,0 

25 Забезпечення екологічно-безпечного збору, транспортування та 

захоронення ТПВ у Березнівській міській ТГ Рівненського району 
169,75642 

26 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

яке використало свої технічні можливості на комунальних каналізаці-

йних системах та очисних спорудах у Березнівській ТГ Рівненського р-ну 

17,86 

 Придбання обладнання (сортувального комплексу твердих побутових 

відходів в комлекті зі шредером та контейнерами (придбано 371 шт.) 

для збору та  зменшення захоронення ТПВ на Березнівському сміттє-

звалищі в м. Березне Рівненського району Рівненської області (суб-

венція з обласного природоохоронного фонду місцевому бюджету) 

488,9989 

 Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в м. 

Березне Рівненської області (субвенція Березнівського міського 

бюджету обласному природоохронному фонду) 

400,0* 



27 Бугринської 

ТГ 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та захоронення твер-

дих побутових відходів на територїі Бугринської ТГ Рівненського р-ну 
35,0 

28 Придбання обладнання (контейнерів, 7 шт. для роздільного) збору 

ТПВ Бугринської сільради Рівненського району 
42,3 

29 Головинської 

ТГ 

Збір, перевезення та захоронення ТПВ на території Головинської 

сільської ради Рівненського району 
71,08 

30 Паспортизація двох малих ставків розташованих в с.Злазне по вул. 

Жовтнева та вул. Соборна Головинської ТГ Рівненського району 
9,94737 

31 Деражненсько

ї ТГ 

Забезпечення екологічно-безпечного видалення та захоронення ТПВ 

на території 4 сміттєзвалищ Деражненської селищної ради 

Рівненського району 

16,0 

 Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в с. Постійне 

Рівненського району Рівненської області (реконструкція) (субвенція з 

обласного природоохоронного фонду місцевому бюджету) 

427,18492 

32 Здовбицької 

ТГ 

Забезпечення екологічно-безпечного збирання, видалення та захоро-

нення ТПВ на території Здовбицької ТГ Рівненського району  
51,92 

33 Придбання обладнання (контейнерів) для збору ТПВ в Здовбицькій 

сільській раді Рівненського району 
15,0 

34 Придбання машини для збору та транспортування побутових відходів 

у населених пунктах Здовбицької територіальної громади 

Рівненського району (співфінансування, заг. вартість 1295,4 тис.грн., 

1000,0 тис.грн. з обласного природоохоронного фонду). 

295,4 

 Придбання машини для збору та транспортування побутових відходів 

у населених пунктах Здовбицької територіальної громади 

Рівненського району (субвенція з обласного природоохоронного 

фонду місцевому бюджету) 

1000,0 

 Здолбунівсько

ї ТГ 

 

 

 

Реконструкція напірного колектора від КНС по вул. Нова до камери 

переключення в м. Здолбунів Рівненської області (субвенція Здол-

бунівського міського бюджету обласному природоохронному фонду) 

400,0* 

35 Придбання машини для збору та транспортування ТПВ Здолбунівсь-

кої ТГ (2000,0 тис.грн. державний бюджет, 1100,0 місц, сміттєвоз 

спецiального призначення KGB-80/10BZ, об’єм бункера 8 м3). 

600,0 

36 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Полярній в м. Здолбунів 

Рівненської області в т.ч. виготовлення ПКД 
781,41325 

37 Зорянської ТГ Забезпечення екологічно-безпечного збирання, видалення та захоро-

нення ТПВ на території Зорянської територіальної громади 

Рівненського району 

49,5 

38 Придбання машини для збору та транспортування побутових відходів 

у населених пунктах Зорянської територіальної громади Рівненського 

району(співфін-ня 2000,0 тис.грн. держбюджет, 1096,0 місц, сміттєвоз 

спецiального призначення KGB-8O/10BZ, об’єм бункера 8 м3) 

1096,0 

39 Клеванської 

ТГ 

Збирання, перевезення та захоронення тврдих побутових відходів на 

території Клеванської селищної ради 
97,52642 

40 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало 

свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних спорудах 

Клеванської  селищної ради 

102,12 

41 Озеленення (хвойні дерева) населених пунктів Клеванської сільради 6,585 

42 Придбання обладнання (контейнерів, 10 шт.) для роздільного збору 

ТПВ Клеванської сільради Рівненського району 
59,1 

43 Корецької ТГ Виготовлення (завершення) проєктно-кошторисної документації 

«Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та сантарного 

стану р. Корчик в межах м. Корець Корецького району Рівненської 

області (будівництво) 

8,2752 

 Костопільсько

ї ТГ 

Виготовлення проектно-кошторисної документації “Реконструкція 

каналізаційних очисних споруд м. Костопіль, Рівненського району, 

Рівненської області” потужністю 5000 м3/добу (субвенція з обласного 

природоохоронного фонду місцевому бюджету) 

1279,0 

44 Малинської 

ТГ 

Збір, перевезення та захоронення ТПВ на території Малинської 

сільської ради Рівненського району 
46,13544 

45 Придбання обладнання (контейнерів, 2 шт. для роздільного, 7 для заг. 

збору) ТПВ Малинської сільради Рівненського району 
14,363 

46 Мізоцької ТГ Забезпечення екологічно-безпечного захоронення ТПВ Мізоцької 

селищної ради Рівненського району 
49,67165 

47 Виготовлення паспортів місць видалення відходів Мізоцької 

селищної ради 
12,5 

48 Придбання обладнання (2 шт. контейнерів) для роздільного збору 

ТПВ Мізоцької селищної ради Рівненського району 
19,998 



49 Олександрійсь

кої ТГ 

Придбання обладнання (7 мініконтейнерів) для збору ТПВ 

Оллександрійської сільської ради Рівненського району 
6,678 

 Придбання машини для збору та транспортування ТПВ 

Олександрійської ТГ(сміттєвоз з заднім завантаженням) (субвенція з 

обласного природоохоронного фонду місцевому бюджету) 

2623,2 

50 Соснівської 

ТГ 

Забезпечення екологічно-безпечного захоронення ТПВ Соснівської 

селищної ТГ Рівненського району 
25,2 

51 Будівництво споруд (майданчиків) для роздільного збору ТПВ на 

території Соснівської селищної ради Рівненського району 
12,97 

52 Шпанівської 

ТГ 

Озеленення населених пунктів Шпанівської сільської ради 177,812 

53 Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення 

чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам 

(борщивник Сосновського) на території Шпанівської сільської ради 

34,2859 

54 Придбання та встановлення інформаційних та охоронних знаків (14 

шт.) на території заповідних об’єктів ботанічного заказника загально-

державного значення «Вишнева гора», геологічної пам’ятки природи 

місцевого значення «Кар’єр кембрійських глин», гідрологічної 

пам’ятки природи місцевого значення «Природне джерело» та 

заповідного урочища (лісового) місцевого значення «Бармаківське» 

Шпанівської сільської ради, складання електронного документа. 

33,322 

55 Придбання обладнання (40 контейнерів) для збору ТПВ Шпанівської 

сільської ради Рівненського району 
179,9952 

56 Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поліпшення 

технічного стану та благоустрою ставка в с. Шпанів Рівненського 

району Рівненської області (реконструкція). 

189,5067 

57 Сарненський 

район  

Вирівської ТГ Придбання обладнання (контейнерів, 48 для ТПВ та 16 для ПЕТ-

пляшки) для роздільного збору ТПВ Вирівської сільської ради 

Сарненського району 

529,5 

58 Дубровицької 

ТГ 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля (водозабір 

підземних вод КП «Міськводоканал», м.Дубровиця)  
96,8 

59 Виконання заходів з підтримання сприятливого гідрологічного режи-

му та боротьби з шкідливою дією вод на захисній дамбі с.Залуччя 

р.Случ Дубровицької міської ради Сарненського району    

149,9736 

60 Забезпечення екологічно-безпечного видалення та захоронення ТПВ 

Дубровицької міської ради Сарненського району 
49,0 

61 Клесівської ТГ Придбання обладнання (70 шт. контейнерів 0,12м3 та 10 шт. 1,1 м3 ) 

для роздільного збору ТПВ  Сарненської міської ради 
127,6 

62 Миляцкої ТГ Виконання заходів з підтримання сприятливого еколого-

гідрологічного режиму та боротьби зі шкідливою дією вод Миляцької 

сільради Сарненського району 

31,94416 

63 Немовицької 

ТГ 

Придбання обладнання (20 контейнерів) для роздільного збору ТПВ 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району 
143,9 

64 Придбання обладнання (пресу) для твердих побутових відходів 

Немовицькій сільській раді Сарненського району 
50,0 

65 Рокитнівської 

ТГ 

Придбання обладнання (55 контейнерів) для роздільного збору ТПВ 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району 
218,0 

66 Забезпечення екологічно-безпечного видалення та захоронення ТПВ 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району 
185,33298 

67 Сарненської 

ТГ 

Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та 

утилізації небезпечних хімічних речовин (ртуті металічної) в м.Сарни 
28,087 

68 Придбання обладнання (37 шт. контейнерів 0,75м3 та 14 шт. 1,1 м3 ) 

для роздільного збору ТПВ  Сарненської міської ради 
291,3559 

 
Залишок на 01.01.2022 

19368,36021 

Всього використання складає: 13840,25649* 

з них кошти:  

- місцевих (сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів, 

68 заходів 
8021,87267 

- переданих субвенцій з обласного природоохоронного фонду(на 5 

заходів) 
5818,38382 

* - субвенцій Березнівського та  Здолбунівського міських бюджетів, які передані обласному природоохоронному 

фонду на загальну суму  800,0 тис.грн. не враховані. 

 

 

 

 

 


