
Інформація 
про стан фінансування та виконання природоохоронних заходів 

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2013 році», 
та Додатку 8 до рішення обласної ради від 04.02.2014 № 1130 «Перелік природоохоронних заходів, по яких утворилась заборгованість у 2013  році» 

 

№ Назва заходу Подавач запиту / Замовник 

Затвердже-
на сума в 
«Переліку

…» та 
рішенні 
облради 
тис.грн. 

Профінансо
вано, 

тис.грн. 

Суми кре-
диторської 
заборгова-
ності,  

 тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 
(надана на підставі листів від Замовників та/або 

Виконавців заходів)  

1 2 3 4 5 6 7 
І Охорона і раціональне використання водних ресурсів 
1 Будівництво зливової каналізації 

з вул. Зеленої та 8 Березня в 
м.Здолбунів 

Здолбунівська міська рада / 
Департамент з питань 

будівництва та архітектури 
облдержадміністрації 

200,0 1,572 67,561 

Виконавець робіт - ТОВ «Атланта-Захід», м.Рівне. 
Продовження виконання робіт. Здійснювалися роботи 
з монтажу каналізаційно-насосної станції, двох 
насосних агрегатів WQК 50/10 та 1 станції управління. 

2 Каналізаційні очисні споруди, ка-
налізаційна мережа, напірний ко-
лектор в м.Дубно – реконструкція 

Дубенська міська рада / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 
650,0 196,855 34,136 

Виконавець робіт - ПП «Сектор», м.Рівне.  
Продовження виконання робіт. Було проведено 
укладання трубопроводів із поліетиленових труб ∅ 
400мм – 60 м та  ∅ 100мм – 116м. 

3 Очисні споруди потужністю 600 
м3 на добу, смт. Млинів - 
реконструкція 

Комунальне підприємство 
Млинівської селищної ради 

«Комбінат комунальних 
підприємств» / Деп-т з 

питань буд-ва та архітектури 
ОДА 

497,154 25,406 4,544 

Виконавець робіт - ТзОВ «Рівнеагроспецмонтаж», 
м.Рівне. Продовження виконання робіт. Було придбано 
лічильник стічних вод та проведені роботи з його 
встановлення. 

Будівництво каналізаційного ко-
лектора від багатоквартирних бу-
динків в с.Новий Корець по вул. 
Садовій та Молодіжній (Корець-
кий район, Рівненська область) 

807,255 240,538 445,395 

4 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Новокорецька сільська рада, 
Корецький район / Деп-т з 

питань буд-ва та архітектури 
ОДА 

147,579 147,579 – 

Генпідрядник – ТзОВ «Реалбуд-М», м.Рівне. 
Продовження виконання робіт. Було влаштовано 
приміщення двох каналізаційних станцій, проведено 
монтаж трьох насосних агрегатів, проведено укладання 
232 м каналізаційних безнапірних розтрубних труб із 
полівінілхлориду ∅ 200мм та 302 м трубопроводів із 
поліетиленових труб ∅ 100мм. 

5 Каналізаційний колектор від 
Дубровицької центральної 
лікарні до КНС –2.Будівництво 

Комунальне підприємство 
«Міськводоканал», 

м.Дубровиця / Деп-т з питань 
буд-ва та архітектури ОДА 

200,0 200,0 – 

Виконавець робіт - ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. 
Продовження виконання робіт. Проведено 
улаштування напірного колектору Кн-1, укладання 
1700м трубопроводів із поліетиленових труб ∅ 100мм  

6 Відновлення якості зужитої в 
побуті та промисловості стічної 

Комунальне підприємство по 
водопостачанню та 236,2257 106,69932 20,34648 Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. 

Продовжувалися роботи  по блоку біологічної очистки, 
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води на комунальних очисних 
спорудах смт Володимирець 
(реконструкція) 

водовідведенню «АКВА», 
смт Володимирець / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 

було встановлено 1 компресорну установку. 

Водовідведення каналізаційних 
стоків с.Могиляни по вул.Завод-
ській Острозького району 
(будівництво) 

258,1572 227,8452 30,312 

7 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Могилянівська сільська рада, 
Острозький район  / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 197,0 197,0 – 

Роботи виконувало ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» 
(смт.Клевань, Рівненський р-н). Продовження 
виконання робіт. Було виконано ремонт приміщення 
КНС, очищення приймальних камер, виготовлено та 
змонтовано металоконструкції площадок для 
обслуговування, проведено монтаж двох насосних 
агрегатів, прокладено 132 м каналізаційної мережі, 
змонтовано  3 каналізаційних колодязі, притяжну та 
витяжну системи вентиляції. 
Роботи завершено. Об'єкт здано в експлуатацію. 

8 Будівництво КНС і каналізацій-
ної мережі по вул. Заводська в 
с.Оженин-1 Острозького району 

Оженинська сільська рада, 
Острозький район / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 

200,0 61,205 72,815 

Виконавець робіт – ТзОВ «Стиль-Декор», м.Рівне.  
Облаштовано приміщення для каналізаційної насосної 
станції, проведено монтаж одного насосного агрегату, 
один резервний передано по акту селищному голові, 
прокладено 160 метрів каналізаційної мережі, 
змонтовано 3  каналізаційних колодязя. 

9 Відновлення та впорядкування 
природного джерела  у селі 
Злазне Костопільського району Злазненська сільська рада, 

Костопільський район 
/Субвенція Костопільському 

районному бюджету 

30,0 30,0 – 

Було проведено облаштування джерела у с.Злазне 
Костопільським міжрайонним управлінням водного 
господарства: зроблено розчистку водойми від 
замулення та болотної рослинності, відкрито замулені 
природні джерела, улаштовано підпірні дерев’яні 
конструкції з метою берегоукріплення та два колодязі з 
деревини. 

Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на будівниц-
тво самопливного колектора по 
вул.Шкільна, І.Франка, каналіза-
ційної насосної станції і напір-
ного колектора через р.Горинь в 
с.Горбаків Гощанського району 

22,516 – – 

10 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Горбаківська сільська рада, 
Гощанський район / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 

12,576 12,576 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за роботи з 
розробки проектно-кошторисної документації, які були 
виконані в 2012 році. В 2013 році роботи не 
фінансувалися в зв’язку з відсутністю Акту на землю. 

11 Виготовлення проектно-
кошторисної документації 
«Реконструкція та розширення 
очисних споруд каналізації в 

Дубенська міська рада /  Деп-
т з питань буд-ва та 
архітектури ОДА 

540,0 – 162,0 

Організацією Приватне підприємство-фірма «Октан» 
розпочато виготовлення проектно-кошторисної 
документації «Реконструкція та розширення очисних 
споруд каналізації в м.Дубно Рівненської області», 
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м.Дубно Рівненської області» було розроблено пояснюючу записку та технічний звіт. 
12 Розробка проектно-кошторисної 

документації на роботи з рекон-
струкції каналізаційних очисних 
споруд Полицької виправної 
колонії управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Рівненській області (№76) 

Управління Державної 
пенітенціарної служби 
України в Рівненській 

області / Полицька виправна   
колонія управління Державної 
пенітенціарної служби України 
в Рівненській області (№76)) 

160,80816 68,89062 91,91754 

Організацією Приватне підприємство «Екотехсервіс», 
м.Рівне, виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на роботи з реконструкції 
каналізаційних очисних споруд Полицької виправної 
колонії управління Державної пенітенціарної служби 
України в Рівненській області (№76) та передано на 
експертизу. 

Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації «Виконання 
заходів щодо відновлення і підт-
римання сприятливого гідрологі-
чного режиму та санітарного ста-
ну р.Вирка, а також заходів для 
боротьби зі шкідливою дією вод 
на території Городецької сільрад-
и Володимирецького району 
(будівництво)» 

54,341 16,302 38,039 

13 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Городецька сільрада, 
Володимирецький район / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 

52,8 52,8 – 

Розробником проектно-кошторисної документації був 
Державне підприємство проектно-вишукувальний 
інститут «Рівнедіпроводгосп», проект розроблено та 
передано на експертизу. 

 

ІІ Охорона і раціональне використання земель 
Розчищення русла р.Устя та ре-
конструкція захисних дамб і на-
сосної станції на польдерній сис-
темі «Івачків» Миротинської 
сільради Здолбунівського району 

38,19 11,446 – 

14 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Миротинська сільська рада, 
Здолбунівський район / Деп-

т з питань буд-ва та 
архітектури ОДА 

159,71 159,71 – 

Виконавець робіт -Сарненська ПМК-66. Продовження 
виконання робіт. Було проведено демонтаж, ремонт та 
монтаж насоса ОПВ2500-4,2. 

15 Кріплення лівого берега р.Стир 
для захисту будівель від зсуву 
грунту і попередження 
руйнування очисних споруд смт 
Зарічне (будівництво) 

Зарічненська селищна рада / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 
607,43729 184,86393 422,57336 

Роботи виконувало ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» 
(смт.Клевань, Рівненський р-н). Було проведено 
роботи з укріплення лівого берегу р.Стир (улаштувано 
призму з бутового каменю  обсягом 1032м3, проведено 
планування укосів щебенем обсягом 535м2, 
улаштовано одношарову основу з щебеню  535м2 та 
під’їзну дорогу з щебеню  1388м2). 

ІІІ Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів 
16 Реконструкція парку відпочинку 

та дозвілля в смт Демидівка 
(озеленення) 

Демидівська селищна рада / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 
600,0 282,4424 131,7996 

Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. 
Проведено очищення території від сміття, планування, 
підготовлення під садіння та висаджування дерев та 
кущів в парку на площі 2 га. 
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ІV Збереження природно-заповідного фонду 
Виконання заходів з підготовки і 
організації встановлення меж та 
розроблення проектів землеуст-
рою територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду 
Рівненській області 

99,0 76,15194 – 

17 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Держуправління ОНПС в 
Рівненській області / 

Департамент екології та 
природних ресурсів 
Рівненської обласної 

державної адміністрації 26,3015 26,3015 – 

Державним підприємством «Рівненський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою» було 
розпочато розробку трьох проектів землеустрою з 
організації та встановлення меж наступних територій: 
- Гідрологічний заказник місцевого значення Урочище 
«М’ятин» (Хорупанська сільрада Млинівського р-ну); 
- Ентомологічний заказник місцевого значення «Озеря-
нський» (Озерянська сільрада Дубенського р-ну). 
- Ботанічний заказник місцевого значення «Колобан-
ки» (Копитківська сільрада Здолбунівського р-ну)». 
Проплачено кредиторську заборгованість за шість 
проектів землеустрою, виконаних в 2012 році. 

18 Виконання заходів з обладнання 
парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення 
«Тучинський парк» Гощанського 
району 

Тучинська сільська рада, 
Гощанський район / 

Комунальне підприємство 
Тучинської сільської ради 

«Політ», Гощанський район 

82,946 55,046 27,9 

Комунальним підприємством Тучинської сільради 
«Політ» з метою  обладнання парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення «Тучинський 
парк» Гощанського району було придбано та 
встановлено 27 шт. секцій огорожі та металеву арку, з 
метою покращення збереження парку. 

19 Проведення спеціальних заходів, 
спрямованих на запобігання 
знищенню чи пошкодженню 
природних комплексів територій 
та об’єктів природно-заповідного 
фонду (виготовлення та встанов-
лення на місцевості єдиних дер-
жавних знаків та аншлагів) 

Рівненське обласне 
управління лісового і 

мисливського господарства / 
ДП «Клеванське лісове гос-
подарство», ДП «Рівненське 
лісове господарство», ДП 

«Дубровицьке лісове госпо-
дарство», ДП «Березнівське 
лісове господарство», ДП 

«Костопільське лісове госпо-
дарство», ДП «Висоцьке 
лісове господарство» 

29,6 29,6 – 

За виділені кошти шістьма лісгоспами Рівненської 
області було виготовлено 147 інформаційних знаки та 
145 охоронних знаків. Едині державні знаки та 
аншлаги були встановлені на місцевості – на території 
об’єктів природно-заповідного фонду області на 
території Рівненького, Дубровицького, Березнівського 
та Костопільського районів). 
Наявність знаків – це необхідний захід щодо 
забезпечення інформованості населення та підвищення 
його природоохоронного виховання, сприяє збе-
реженню та дотриманню вимог охоронних зобов’язань 
об’єктів заповідання 

V Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 
20 Забезпечення екологічно 

безпечного перевезення та 
утилізаціі відпрацьованих 
люмінесцентних ламп в  
с. Шубків Рівненського району 

Рівненська районна державна 
адміністрація /Субвенція 
Рівненському районному 

бюджету 

300,0 – 300,0 

Організацією ТзОВ «УКР-ЕКО-ГРУП», м.Київ було 
вивезено 148065 шт. відпрацьованих люмінесцентних 
ламп , які були накопичені в с.Шубків Рівненського 
району, на утилізацію ТзОВ НВФ «Екоцентр» 
м.Кіровоград. Сума договору склала 559,6857 тис.грн. 
300,0 тис.грн. – кошти обласного природоохоронного 
фонду, 259,6857 тис.грн. -  Рівненського районного 
природоохоронногофонду.   
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21 Придбання спецавтотранспорту 
для збору і транспортування 
твердих побутових відходів в 
с.Оженин Острозького району 

Оженинська сільська рада, 
Острозький район / 

Комунальне підприємство 
«Вега Плюс», с.Оженин, 

Острозький район 

295,0 – 295,0 

Кп «Вега-Плюс» провело тендер та заключило договір 
з приватним підприємством «Валява», м.Кременчуг, 
Полтавська область, на придбання сміттєвоза «ВЛІВ 
МІКРО Б 9-8 GZ 3309» бокового завантаження 
загальною вартістю 327,95 тис.грн. Заплановано  
співфінансування коштами місцевого бюджету. 

22 Придбання спецавтотранспорту 
для збору і транспортування 
твердих побутових відходів в смт 
Гоща 

Гощанська селищна рада / 
Виробниче управління 
житлово-комунального 
господарства, смт Гоща 

290,0 – 290,0 

Виробничим управлінням житлово-комунального 
господарства смт Гоща проведло тендер та заключило 
договір з Приватним підприємством «Валява», м.Кре-
менчуг, Полтавська область, на придбання сміттєвоза 
«ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» бокового заванта-
ження загальною вартістю 327,95 тис.грн. Заплановано  
співфінансування коштами місцевого бюджету. 

VI Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 
23 Розроблення та запровадження 

геоінформаційної системи для 
управління водними ресурсами із 
даними моніторингу вод, банком 
кадастрової інформації про водні 
ресурси та основні гідротехнічні 
споруди Рівненської області 

Рівненське обласне 
управління водних ресурсів / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 

99,0 99,0 – 

Вінницьким національним технічним університетом 
розроблено пілотну версію геоінформаційної системи, 
яку удосконалено та впроваджено в Рівненському 
обласному управлінні водних ресурсів для управління 
водними ресурсами із данними моніторингу вод, 
банком кадастрової інформації про водні ресурси та 
основні гідротехнічні споруди Рівненської області. 

Видання книжки “Довкілля 
Рівненщини за 2012 рік” та ви-
конання заходів щодо пропаганди 
охорони навколишнього 
природного середовища 
(проведення семінарів та інших 
заходів,  видання поліграфічної 
продукції, придбання літератури 
та підписка періодичних видань з 
екологічної тематики) 

52,0 5,33 32,0 

24 

Кредиторська заборгованість за 
2012 рік 

Рівненська обласна 
організація УТОП 

20,0 20,0 – 

Рівненською обласною організацією Українського 
товариства охорони природи було проведено два об-
ласних конкурси «На краще проведення природоохо-
ронної роботи в навчальних закладах» та «Галерея кім-
натних рослин». Проведено передплату підписки об-
ласної екологічної газети «Зелені Шати» з інформацій-
ною сторінкою «Природа і люди».  
Підготовлено Доповідь про стан навколишнього при-
родного середовища в Рівненській області, яка готує-
ться на виконання вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» і є узагальне-
нням  інформацій, які були о надані численими устано-
вами, управліннями та організаціями області з метою 
висвітлення та ознайомлення широкого загалу (дер-
жавні органи, органи самоврядування, наукові устано-
ви, освітні заклади, громадські організації, бібліотеки, 
підприємства, установи, організації та інші) про стан 
довкілля області, його проблеми та перспективи 
подальшого розвитку. 
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VII Проплата кредиторсьої заборгованості за 2011 рік робіт, не включених до «Переліку…на 2012 рік» 
25 Будівництво КНС і напірного 

каналізаційного колектора для 
відведення комунально-
побутових стоків з житлового 
сектору району «Цукрового 
заводу» в м.Корець 

Корецька міська рада / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 
29,1538 29,1538 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за виконані  
роботи в 2012 році. 

26 Реконструкція ділянки 
каналізаційного колектора в 
районі перетину 
вул.Кн.Володимира – 
Р.Шухевича – Литовська в 
м.Рівне 

Рівненське обласне 
виробниче комунальне під-
приємство водопровідно-

каналізаційного господарст-
ва «Рівнеоблводоканал» / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 

79,23679 79,23679 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за виконані  
роботи в 2012 році. 

27 Придбання технологічного 
обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можли-
вості на комунальних 
каналізаційних системах 
м.Острог 

Острозьке комунальне 
підприємство «Водоканал», 

м.Острог 
130,0 130,0 – 

Проплачено кредиторську заборгованість в 2012 році 
за придбання гідродинамічної установки. 

28 Очисні споруди потужністю 
10м3/добу комунального закладу 
«Острожецька протитуберкуль-
озна лікарня» в с.Острожець 
Млинівського району – будівни-
цтво (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

Комунальний заклад 
«Острожецька 

протитуберкульозна 
лікарня», Млинівський район 

/ Деп-т з питань буд-ва та 
архітектури ОДА 

15,643 15,643 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
розроблену проектно-кошторисну документацію в 
2012 році. 

29 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
реконструкцію споруди 
гідровузла та шлюзів греблі 
Хрінницького водосховища 

Демидівська районна 
державна адміністрація / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 

62,622 62,622 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за за 
розроблену проектно-кошторисну документацію в 
2012 році. 

 Всього:  7792,25244 2851,8155 2466,33898  
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