
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затверджених 12.04.2017 «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2017 році»; 

05.10.2017 «Змін до Переліку…», 11.12.2017 «Змін № 2 до Переліку…», 11.12.2017 «Додаткового Переліку…» 

та 27.12.2017 «Додаткового Переліку № 2 …». 

 (тис.грн.) 

№ Назва заходу Подавач запиту / Замовник 

Затвердж

ена сума 

в «Пере-

ліках…», 

рішеннях 

обласної 

ради, 

тис.грн. 

Профінан

совано, 

тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

(узагальнена на підставі інформацій від Замовників 

та/або Виконавців заходів)  

1 2 3 4 5 6 

1 Відновлення якості зужитої в побуті та 

промисловості стічної води на 

комунальних очисних спорудах смт 

Володимирець (реконструкція) 

Комунальне підприємство по 

водопостачанню та 

водовідведенню «АКВА», смт 

Володимирець  / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

1019,65 863,841 

Виконавець робіт – ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне, 

продовження розпочатих в попередні роки робіт. 

Встановлено установку для біологічної очистки 

стоків, виробничий корпус, компресорну станцію, 

змонтовано хлораторну. Ступінь готовності обєкта 

складає 90%. 

2 Самопливний каналізаційний колектор 

діаметром  500 мм в м.Дубровиця 

Рівненської області – реконструкція 

Комунальне підприємство 

«Міськводоканал» Дубровицької 

міської ради 

1345,746 1267,2014 

Виконавець – ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжініринг», 

м.Рівне. Прокладено в 2017 році 200 п.м.  самоплив-

ного колектору. Загальна замінена ділянка за 2015-

2017 роки  - 539 п.м. Об’єкт введено вексплуатацію. 

Припинено забруднення неочищеними стічними 

водами, що відводилися від м.Дубровиця,  земель 

Колківської сільради. 

3 Будівництво самопливного колектора по 

вул. Шкільна, І.Франка, каналізаційної 

насосної станції і напірного колектора 

через р. Горинь в с. Горбаків Гощанського 

району 

Горбаківська сільська рада 

Гощанського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3500,0 3384,889 

Виконавець - ТзОВ «Домінант», м.Рівне. Прокладено 

3378м колектора, виконано будівельну частину 

каналізаційної насосної станції (без обладнання), 

роботи не завершені. 

4 Будівництво каналізаційної мережі 

малоповерхової забудови в м.Здолбунів 

(мікрорайон «Осада») 

Комунальне підприємство 

«Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

146,244 106,163 

Виконавець - ТзОВ «Домінант», м.Рівне. 

Продовження виконання робіт. Укладено 230 п.м.  

315,  520 п.м.  250 та 103 п.м.  200 трубопроводів 

каналізації, роботи не завершені. 

 

Субвенція Здолбунівського міського 

бюджету 
585,0 585,0 

5 Реконструкція одної компактної 

установки (КУ-200) очисних споруд 

Корецька міська рада / 

Департамент з питань 
2220,386 925,461 

Виконавець - ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Продовження 

виконання робіт. Виконані роботи з улаштування за-



м.Корець Рівненської області будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

лізобетонних відстійників, блок біологічної очистки, 

10 оглядових колодязів, роботи не завершені. 

6 Будівництво КНС і каналізаційної мережі 

по вул. Заводська, в с.Оженин-1 

Острозького району 

Оженинська сільська рада, 

Острозький район / Департамент 

з питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

500,0 491,274 

Виконавець – ТзОВ «Стиль-Декор», м.Рівне. 

Продовження виконання робіт. Виконані роботи із 

заміни насосів, електричної частини КНС, вентиляції, 

роботи не завершені. 

7 Реконструкція очисних споруд по 

вул.Зелена, смт.Клесів, Сарненського 

району, Рівненської області 

Комунальне підприємство 

«Клесівводоканал» Клесівської 

селищної ради (Сарненський 

район) 

420,0 420,0 

Виконавець робіт – ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. 

Завершено розпочаті в 2015 році роботи. Закінчено 

монтаж установки «КУБО-100», проведено 

пусконалагоджувальні роботи, благоустрій територій. 

Об’єкт введено вексплуатацію. В результаті заходу 

буде здійснюватися очистка господарсько-фекальних 

стоків смт Клесів в обсязі 100 м
3
/добу до нормативів 

ГДС забруднюючих речовин у водні об’єкти зі 

зворотними водами (через меліоративний канал в 

р.Люблина (притока р.Горинь). 

8 Реконструкція каналізаційної насосної 

станції по вул. Островського в м.Острог 

Рівненської області 

Острозька міська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1256,261 1190,97 

Виконавець - МПП «Трансформатор», м.Острог. 

Проведені роботи із заміни насосів, електричної 

частину КНС, вентиляції, виконано капітальний 

ремонт будівлі КНС, роботи не завершені. 

9 Будівництво станції очищення 

господарсько-побутових вод в с.Шубків 

Рівненського району 

Шубківська сільська рада 

Рівненський району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3000,42378 3000,42378 

Виконавець робіт – ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. 

Побудовано виробничий корпус, змонтовано облад-

нання для забезпечення біологічної очистки стоків, 

прокладено скидний колектор, виконано підводи 

мереж до очисних споруд, роботи не завершені. 

10 Реконструкція об’єкту благоустрою – 

водойма на вул. Монастирській в м.Дубно 

Рівненської області 

Дубенська міська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

200,0 200,0 

ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Виконано вертикальне 

планування одного берега орієнтовною довжиною 

150-160 м та частково виконано поглиблення дна 

водойми, роботи не завершені. 

11 Проведення заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р.Замчисько 

в межах с.Мала Любаша Костопільського 

району Рівненської області (будівництво) 

Малолюбашанська сільська рада 

Костопільського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

700,0 660,578 

Виконавець – ПСП «Західна Україна», с.Мала 

Любаша, Костопільський р-н. На запроектованій 

ділянці річки Замчисько виконано вирубування та 

корчування чагарників верболозів, проведені земляні 

роботи з розчищення русла річки та планування 

берегів, довжина ділянки виконаних робіт 1,85 км. 

Роботи не завершені (залишився етап озеленення). 
Субвенція з Костопільського району 

Малолюбашанської сільської ради 
128,756 128,756 

12 Реконструкція з установленням 

обладнання для очищення газопилового 

потоку від речовин біологічного 

походження на території с.Лісопіль, по 

вул.Хотинській,4 Малолюбашанської 

Костопільська районна рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3168,6832 2593,7 

Виконавець - ТзОВ «Домінант», м.Рівне. Викопано 

котлован, влаштовано подушки під фундамент 

проведено роботи з влаштування фундамента, стін та 

перекриття, що є основою біофільтру. Сам біофільтр 

являє собою фільтруючий матеріал (суміш соснової 



сільської ради, Костопільського району щіпи і кори 50:50 зернистістю 20-40 мм) товщиною 

шару 1м. Відпрацьоване повітря проходить фільтру-

ючим шаром і таким чином знижує концентрацію 

забруднених речовин, що викидаються. Влаштовано 

водопровідні та каналізаційні мережі, електропоста-

чання, та проведено роботи по благоустрою тери-

торії. Об’єкт введено  в експлуатацію. Припинено 

забруднення атмосферного повітря метилмеркап-

танами, в результаті чого  нормалізується стан 

повітря в м.Костопіль та 4 сільських радах. 

13 Виконання заходів щодо розроблення про-

ектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-за-

повідного фонду Рівненської області 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

199,0 - 

Не фінанувався в зв’язку з невиконанням умов 

Договору (термінів). 

14 

Виконання заходу спрямованого на 

запобігання знищенню чи пошкодженню 

природних комплексів шляхом 

векторизації графічних матеріалів 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Рівненської області 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

98,0 98,0 

Виконавець – ТзОВ «Інститут робзробки інформацій-

них систем», м.Київ. Виконано перетворення 

картографічного матеріалу в цифрові растрові 

зображення, проведено необхідне оновлення або 

вдосконалення підсистем геоінформаціїної системи  

банку даних кадастрової інформації та цифрової 

карти територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду області. Карта розміщена за адресою http:// 

www.rivnepzf.iisd.com.ua., дозволяє сформувати 

цілісне територіальне уявлення про об’єкти 

природно-заповідного фонду Рівненської області та, 

що є об’єктом охорони на них, а також 

використовувати для прийняття зважених та 

обгрунтованих управлінських рішень при виділенні 

земельних ділянок та надання надр у користування. 

15 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2016 рік”  

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

40,0 19,8 

Виконавець – Житомирське комунальне книжково-

газетне видавництво «Полісся». Виготовлено 300 

екземплярів книжки «Довкілля Рівненщини за 2016 

рік». Забезпечення вільного доступу широких верств 

населення про стан навколишнього природного 

середовища сприяє підвищенню громадської 

активності, поступовому збільшенню участі людей у 

прийнятті рішень в питаннях, які стосуються охорони 

довкілля, та як наслідок, стабільній екологічній 

ситуації в регіоні 

16 Наукові дослідження з відновлення і 

підтримки сприятливого гідрологічного 

Національний університет 

водного господарства та 
70,0 70,0 

Виконавець  - Національний Університет водного 

господарства та природокористування. Розроблено 

http://www.rivnepzf.iisd.com.ua/


режиму та санітарного стану р.Іква природокористування / 

Департамент екології та 

природних ресурсів облдерж-

адміністрації 

рекомендації з відновлення і підтримки сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану басейну 

р.Іква в розрізі коротко-, середньо- та довгострокових 

завдань (в розрізі 4 ділянок розроблено комплекс 

природоохороних заходів, які передбачають при 

найменших витратах коштів досягти максимального 

відтворення природної рівноваги річки Іква). 

17 Будівництво ліній водовідведення на жит-

ловий масив по вул. Мартинівка, Польова, 

Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та 

Комунальному в м.Здолбунів Рівненської 

області  

(Вся сума - Субвенція зі Здолбунівського  

міського бюджету)  

Комунальне підприємство 

«Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

900,0 900,0 

Виконавець - ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» смт. 

Клевань, Рівненський р-н. Прокладено каналізацій-

ний  колектор 412 п.м.  315 та 193 п.м.  250, 

виконано перехід методом проколу довжиною 14 

п.м., побудовано 15 колодязів   1000,  роботи не 

завершені. 

 

 ВСЬОГО:  19498,14998 16906,05718  

 

 
 


