
Інформація 
про стан виконання природоохоронних заходів 

профінансованих коштом Рівненського обласного природоохоронного фонду  за 2009 рік. 
 

№ Назва заходу Подавач запиту / Замовник Затверд
жена 
сума, 

тис.грн. 

Профіна
нсовано, 
тис.грн. 

Залишок 
(повернуто 
на рахунок 
Фонду 

)тис.грн. 

Інформація про отриманий/очікуємий природоохоронний ефект 
(згідно листів від Замовників заходів) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд Катеринівської 
виправної колонії № 46 

Підприємство Катеринів-
ської  виправної колонії  

(№ 46) управління Держав-
ного департаменту з 

питань виконання покарань 
у Рівненській області 

140,0 140,0 - Завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд Катеринівської виправної колонії № 
46, які були розпочаті в 2008 році коштом державного природоохоронного фонду (656,4 
тис.грн.). Виконавець робіт ТОВ «ГРОСС» м.Київ (переможець тендеру в 2008 році) Було 
виконані наступні роботи: 
- проведена наладка 3 занурених насосів PENTAX; 
- установлено в’їздні ворота та 195 м металевої огорожі навколо очисних споруд; 
- замінені вікна та двері в приміщенні каналізаційної насосної станції; 
- проведена наладка насосу СМ100-65-250.4 в каналізаційній насосній станцій; 
- придбано та встановлена шафа управління автоматиткою насоса СМ100-65-250.4 в 
каналізаційній насосній станції; 
- придбано та встановлено електрообладнання  каналізаційної насосної станції (силові та 
монтажні кабелі, електросвітильники).  
Виконані роботи дозволять уникнути значного забруднення поверхневих вод р.Случ (басейн р. 
Прип'ять} неочищеними стічними водами, покращить екологічний та санітарно-епідеміогічний 
стан регіону. 

2 Реконструкція  каналізаційних 
очисних споруд смт.  Володимирець 

Комунальне підприємство 
по водопостачанню та 

водовідведенню „АКВА”, 
смт.Володимирець 

140,0 134,9 5,1 Відповідно до розробленої ТОВ фірма «АКВА-ІНСТАЛБУД» проектно-кошторисної 
документацій ВАТ «ПМК № 173» були виконані роботи з улаштування двох пісколовок: перед 
каналізаційною насосною станцією та перед очисними спорудами. 
В результаті виконання заходу виключено ручну працю по видаленню піску з приймальної 
камери, на момент виконання якої в аварійному режимі зупинялася робота очисних споруд і в 
р.Бережанка шли неочищенні стоки. Припиниться засмічення піском запірної арматури, лотків, 
решіток та насосів та, як наслідок, їх поломки (щорічний ремонт яких обходиться 15-20 
тис.грн.). Підвищиться на 30% продуктивність насосів КНС  та зменшаться питомі витрати 
електроенергії на перекачування стоків. Припиняться аварійні скиди  та недостатньо очищені 
(зі зваженими речовинами) скиди в р.Бережанка. 

3 Реконструкція системи каналізації 
смт.Демидівка 

Демидівська районна 
державна адміністрація / 
Демидівське виробниче 
управління житлово-

комунального 
господарства 

393,2 393,2 - Приватним підприємством-будівельною фірмою «Підряд» (м.Рівне) продовжено виконання 
робіт розпочатих в 2008 році. Виконувалися роботи з І черги реконструкції очисних споруд смт 
Демидівка: 
- закінчено бетонні, арматурні, штукатурні, ізоляційні роботи по влаштуванню блоку емностей; 
- проведена розробка, завезення грунту та проведено обваловку блоку емностей; 
- закінчено бетонування стін і плоских днищ мулових майданчиків; 
- закінчено влаштування бетонної основи під пісковловлювачі, виготовлення, монтаж і 
обв’язка пісковловлювачів, виготовлені і встановлені рішітки пісковловлювачів, прокладено 17 
м.п. стального трубопроводу ∅ 150 мм; 
- проведено влаштування трубопроводів стічних вод (29 п.м. ∅90 мм), влаштовано колодязь ∅ 
1 м, проведено обв’язку трубопроводів та установку засувок; 
- придбано та змонтовано  дві КТП -25 кВт (трансформаторна підстанція), змонтовані електро-
опори від лінії 10 кВ до 2-х КТП, прокладено електрокабелі до виробничої будівлі і КНС; 
- розпочаті роботи з благоустрою (улаштування дорожного корита з одношаровою основою із 
щебеня). Роботи з реконструкцій ще не закінчені. 

4 Реконструкція каналізаційних 
очисних споруд м.Рівне (І черга) 

Рівненське обласне вироб-
ниче комунальне підприєм-

601,5 593,6 7,9 В результаті проведеного тендеру виконавцем робіт було визначено Колективне мале 
підприємство «Монтажмашбудпроект» (м.Рівне), яким було придбано обладнання та виконані 



ство водопровідно-кана-
лізаційного господарства 

"Рівнеоблводоканал" 

на головній каналізаційній насосній  станції будівельно-монтажні роботи із заміни: 
двох насосів каналізаційних СД 450/22 та двох станції управління ними «Каскад»-45 кВт; 
насоса каналізаційного СД 520/22 та станції управління нею «Каскад»-55 кВт; 
двох засувок d=800мм та однієї d=600мм; 
змонтовано зворотні клапани d=800мм.  
Влаштовано механічну решітку та індуктивний витратомір.  
Виконання вказаних робіт покращило надійність роботи головної каналізаційної насосної  
станції м.Рівне та якість очистки стічних каналізаційних вод на очисних спорудах міста. 

5 Будівництво очисних споруд 
смт.Рокитне (ІІ черга) 
Рокитнівського району (будівництво 
самопливного каналізаційного 
колектора та ливневої каналізації) 

Рокитнівська селищна рада 
/ Комунальне підприємство 

“Рокитневодоканал” 

200,0 200,0 - Роботи виконувалоТзОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Регіон». В результаті було 
прокладено 185,5 м каналізаційного колектору з поліетиленових труб та влаштовано 3 
оглядових колодязя.  
Побудований колектор дасть змогу ліквідувати септики по вул.Спортивній та в зв’язку з цим 
спеціфічний запах в житловому районі, завантажено потужності очисних споруд смт.Рокитне, 
припинено забруднення підземних водних горизонтів неочищеними стічними водами.  

6 Проведення заходів з захисту від 
підтоплення в м.Березне 

Березнівський  лісовий 
коледж / Комунальне 

підприємство 
„Березнекомунсервіс” 

25,0 25,0 - Кошти використані КП «Березнекомунсервіс» на влаштування повенево-дощової каналізації в 
районі житлової забудови м.Березне вул. Кузнецова-Островського. 
Проведено земляні роботи по улаштуванню трубопроводу із поліетиленових труб ∅ 300мм 12 
п.м. та керамічних каналізаційних труб ∅ 250мм 58 п.м. , улаштування бетонних монолітних 
каналізаційних та дощоприймальних колодязів, встановлено оглядовий чавунний люк, 
облаштовані оголовки залізобетонних і бетонних труб і лотків, здійснено підсипку і мостіння 
дна уі укосів кюветів каменем і щебнем. 
В результаті виконання заходу припинится підтоплення 10  домів та 15 присадибних земельних 
ділянок внаслідок випадіння опадів та таненні снігу. 

7 Проведення робіт з екологічно 
безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, знешкодження 
непридатних до використання ХЗЗР 
на території Рівненської області 

Райдержадміністрації 
області / Головне 

управління економіки та 
інвестиційної політики 
облдержадміністрації 

400,0 - 400,0  Була проведена процедура відкритих торгів, але 25.09.09р. рішенням спільного тендерного 
комітету головного управління економіки та інвестиційної політики Рівненської облдержадмі-
ністрації (головним розпорядником коштів) було прийнято рішення визнати торги такими, що 
не відбулися васлідок виникнення непередбачуваних об’єктивних обставин. 
 

8 Виконання заходів з обладнання 
Державного дендрологічного парку 
Березнівського лісового коледжу 

Березнівський  лісовий 
коледж / КП 

„Березнекомунсервіс” 

40,0 40,0 - Придбано 16 плит ПаВА та продовжено встановлення їх по периметру парку. Враховуючи 
придбані та встановлені в 2007-2008 році коштом обласного природоохоронного фонду плити 
загальна довжина огорожі збільшилась на 64 м і становить 914 п.м., 324 п.м. з яких 
встановлено коштом облфонду. Для закінчення необхідно облаштувати ще 200 м. 

9 Придбання спецавтотранспорту (асе-
нізаційної машини) та обладнання 
для збору та транспортування від-
ходів рідинного походження для КП 
"Вега-Плюс” Острозького району 

Оженинська сільська рада/ 
Комунальне підприємство 

„Вега-Плюс” 

100,0 100,0 - Було придбано машину САЗ-3307 (83,26 тис.грн.) з установкою АС на 3,8 м3 та додатковий 
комплект обладнання на 16,7 тис.грн. (вакуумнй насос, четирьоходовий кран та шланги) для 
відкачки та вивозу рідких побутових відходів з території с.Оженин Острозького району. 
Своєчана відкачка відходів з септиків буде попереджати забруднення підземних водних 
горизонтів та покращить загальну екологічну ситуацію в районі.  

10 Виконання заходів щодо запровад-
ження системи моніторингу навко-
лишнього природного середовища 
на території Рівненської області 

Рівненський обласний 
центр з гідрометеорології / 
Комунальне підприємство 

“Дубноводоканал” 

40,5 40,5 - КП «Дубноводовканал» придбано вага аналітична «Економ» (12,86 тис.грн.), фотоколориметр 
КФК-3-01 (19,68 тис.грн. та аквадисцилятор Д-4 (7,95 тис.грн.). 
Мета придбання – проведення спільного контролю за якістю води в р.Іква хімлабораторією 
Рівненського обласного гідрометцентру та лабораторією КП «Дубноводоканал». Вже в 2009 
році було відібрано і проаналізовано 160 проб води в шести пунктах спостереження по 34 
інградієнтах та якості стічних вод після очисних споруд. 
Також зазначені прилади використовуються для довгострокових і систематичних спостережень 
за якістю атмосферного повітря. 
Отримані данні будуть сприяти забезпеченню якісному та сталому функціонуванню системи 
моніторингу за фізико-хімічним станом атмосферного повітря,  поверхневих вод, в т.ч. р.Іква, 
що відноситься до басейну р.Дніпро. 

11 Виконання заходів щодо 
відновлення і підтримання 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану водойми в басейні 

Корецька обласна 
фізіотерапевтична лікарня / 
Комунальне підприємство 

“Корецьжитлокомун-

10,5 - 10,5 Кошти ще не виділялися в зв’язку з відмовою Замовника. 



річки Ювок м.Корець сервіс” 
12 Виготовлення робочого проекту на 

проведення заходів направлених на 
запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, зниженню їх 
негативного впливу на території 
с.Злазне Костопільського району - 
будівництво берегозакріплення 

Злазненська сільрада/ 
Управління капітального 

будівництва 
облдержадміністрації 

75,0 70,3 4,7 Виконавець проекту ТзОВ «РКС» (м.Рівне). Були виконані інженерно-топографічні, геологічні 
вишукування та розроблено робочий проект. Згідно проекту загальна вартість робіт складає 1 млн. 106 
тис.грн. Планується влаштувати дамбу довжиною 140 м та відсікти ділянку русла, що здійснює ерозійні 
процеси. 

13 Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на будівництво 
очисних споруд в м.Здолбунів 

Комунальне підприємство 
“Здолбунівводоканал” 

100,0 100,0 - Загальна вартість робочого проекту (виконавець ДП «Октан») складає 290,0 тис.грн. В 2009 році виконано 
40% робіт. За використані кошти було розроблено: 1) Пояснююча записка, Креслення, 2) Технічний звіт по 
виконанню інженерно-геологічних робіт 3) Фільтр доочистки 4) Пісколовка з круговим рухом води 5) 
Первинний відстійник 6) Містобудівне обгрунтування. 
В разі виконання будівництва очисних споруд в м.Здолбунів зникає необхідність перекачування під тиском 
3.5 атм по зношеному напірному каналізаційному колектору протяжністю 9 км на о/с смт Квасилів стічних 
вод, що попередить потенційні аварії та забруднення р.Шведка, р.Устя та Басівкутського озера. 
З’явиться перспектива розширення каналізації міста, зменшення кількості септиків, покращення загальної 
екологічного стану м.Здолбунів. 

14 Виконання заходів з підготовки і 
організації встановлення меж та 
розроблення проектів землеустрою 
територій та об'єктів природно- 
заповідного фонду Рівненської 

Громадська організація 
"Рівненський центр 
маркетингових 
досліджень" 

230,0 227,7 2,3 Виконано заходи з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду області на 11 об’єктів на 276,4 га Володимирецького, 
Гощанського, Млинвського та Рівненського районів.  
Проведені роботи сприятимуть збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської 
області внаслідок уточнення та чіткого визначення їх меж, запобігатиме зменшенню площ природно-
заповідного фонду, використання їх не за призначенням. 

 області Рівненський обласний 
осередок Всеукраїнської 
екологічної Ліги, м.Рівне 

100,0 99,5 0,5 Виконано заходи з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду області на 3 об’єкти на 145,9 га Здолбунівського та 
Костопільського районів. 
Проведені роботи сприятимуть збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської 
області внаслідок уточнення та чіткого визначення їх меж, запобігатиме зменшенню площ природно-
заповідного фонду, використання їх не за призначенням. 

  Громадська організація 
Регіональний екологічний 

центр “Волинь” 
 

150,0 150,0 - Виконано заходи з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду області на 3 об’єкти на 740,0 га Корецького, 
Березнівського та Костопільського районів. 
Проведені роботи сприятимуть збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської 
області внаслідок уточнення та чіткого визначення їх меж, запобігатиме зменшенню площ природно-
заповідного фонду, використання їх не за призначенням. 

15 Розробка та виконання заходів щодо 
пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища, проведення 
конференцій, семінарів та інших 
заходів з екологічної тематики 

Рівненська обласна 
організація УТОП 

 

39,3 39,2 0,1 Згідно плану роботи товариства проведено 41 рейд-перевірку спільно з екологічної та рибінспекцією. 
Проведено обстеження річок, водойм, боротьба з бракон’єрством, обстеження заповідних об’єктів по 
питанях дотримання екологічного законодавства. 
В серпні проведено триденний семінар активу Рівненської обласної організації УТОП з питань вивчення 
маршрутів «Зеленого туризму», який проходив на території Володимирецького та Зарічненського районів, 
та забезпеченню належних умов охорони природи по цих маршрутах. 
Видано книгу «У поході за збереження довкілля» (300 екз.) про досвід роботи Рівненської обласної 
огранізації УТОП з початку її інснування. 
Проведено конкурси «На краще проведення природоохороної роботи в навчальних закладах» та «Галерея 
кімнатних рослин» серед учнівської молоді. 
Створено кінофільм «Про національно-природний парк «Нобельський» з метою популяризації екотуризму, 
заходів зі збереження навколишнього природного середовища та необхідності розширення природно-
заповідного фонду області. 

16 Видання книжки „Довкілля 
Рівненщини за 2008 рік” 

Громадська організація 
Регіональний екологічний 

центр “Волинь” 

15,0 15,0 - Спеціалістами держуправління підготовлено матеріали та проведено їх узагальнення з метою видання 
книжки “Довкілля Рівненщини за 2008 рік” Друк Звіту виконано накладом 300 екземплярів та 
розповсюджується з метою популяризації екологічних знань та інформування широких верств населення 
щодо стану навколишнього природного середовища Рівненської області 

 Всього:  2 800,0 2 368,9 431,1  



 
 


