
Інформація 
про стан виконання природоохоронних заходів 

профінансованих коштом Рівненського обласного природоохоронного фонду  за 2010 рік 
№ Назва заходу Подавач запиту / 

Замовник 
Затверд
жена 
сума в 

«Перелі
ку…», 
тис.грн. 

Профіна
нсовано, 
тис.грн. 

Залишок 
(повернуто 
на рахунок 
Фонду 

)тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реконструкція системи 

каналізації смт Демидівка 
Демидівська районна 

державна адміністрація / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

295,0 - - Роботи не були виконані в зв’язу з погодженням на прикінці вересня «Переліку 
природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду 
в 2010 році» в Кабінеті Міністрів України (вимоги Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2010 рік») та необхідністю після цього ще здійснити тендерні 
процедури, на проведення яких потрібно не меньше 2,5 місяців. 

2 Будівництво ливневої каналізації 
по вул.Проектуюча в смт 
Рокитне 

Комунальне 
підприємство 

«Рокитневодоканал» / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

165,0 48,665 116,335 Згідно Актів виконаних робіт організацією ПМК-66 (м.Сарни) виконані роботи по 
влаштуванню 192 м  з 276 м ∅250 мм полімерних труб  та 5 колодязів, розширено 
мелиоративну канаву по збору стоків води. Ще необхідно завершити роботи та 
провести благоустрій. 
Будівництво ливневої каналізації передбачає збір та відведення поверхневих вод від 
будинку для переселення по вул. Проектуюча, 2 в смт. Рокитне, який побудований в 
низині, та припинення шкідливої дії вод - щорічних сезонних підтоплень дощовими 
та талими водами.  

3 Будівництво зливової каналізації 
з вул.Зеленої та 8 Березня в 
м.Здолбунів 

Здолбунівська міська 
рада / 

Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

290,0 - - Роботи не були виконані в зв’язу з погодженням на прикінці вересня «Переліку 
природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду 
в 2010 році» в Кабінеті Міністрів України (вимоги Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2010 рік») та необхідністю після цього ще здійснити тендерні 
процедури, на проведення яких потрібно не меньше 2,5 місяців. 

4 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
будівництво очисних споруд в 
м.Здолбунів 

Комунальне 
підприємство 

“Здолбунівводоканал” / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

50,0 50,0 - Загальна вартість робочого проекту (виконавець ДП «Октан», м.Рівне) складає 296,4 
тис.грн. В 2009-2010рр. виконано 51% робіт. За використані кошти було розроблено: 
в 2009 р.- 1) Пояснююча записка, Креслення, 2) Технічний звіт по виконанню інжене-
рно-геологічних робіт 3) Фільтр доочистки 4) Пісколовка з круговим рухом води 
 5) Первинний відстійник 6) Містобудівне обгрунтування; в 2010 р.- 7)Адміні-
стративно-побутовий корпус, 8) Мулові майданчики. Піскові майданчики. 
В разі виконання будівництва очисних споруд в м.Здолбунів зникне необхідність пе-
рекачування стічних вод під тиском 3,5 атм по зношеному напірному каналізаційно-
му колектору протяжністю 9 км на очисні споруди смт Квасилів, 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. 

5 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
будівництво каналізаційних 

Рокитнівська селищна 
рада / 

Головне управління з 

163,0 163,0 - ДП «Октан» (м.Рівне) виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання 
робіт зі зведеним кошторисним розрахунком будівництва 2768,308 тис.грн. 
Проектом передбачено централізована схема каналізації із очисткою господарсько-



мереж центральної частини смт 
Рокитне 

питань будівництва та 
архітектури 

облдержадміністрації 

побутових стоків на діючих очисних спорудах. Каналізування смт Рокитне вирішене 
за рахунок прокладання частини самопливних каналізаціних колекторів  ∅150- 200 
мм по існуючим вулицям селища та частини напірних  каналізаціних колекторів з 
влаштуванням насосної станції перекачки господарсько-побутових вод.  Передбачено 
влаштування насосної станції колодязного типу з полімерних матеріалів  і двома за-
нуреними насосами. Зібрані на каналізаційній насосній станції стоки по двом напір-
ним лініям будуть транспортуватися на головну насосну каналізаційну станцію, що 
розташована в районі вул.Червоноармійська-Незалежності, і далі на діючі очисні 
споруди. 

6 Виконання проектних робіт 
«Реконструкція очисних споруд 
смт Томашгород Рокитнівського 
району» 

Приватне підприємство 
«Аквасервіс 

Томашгород» / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

71,0 71,0 - ДП «Октан» (м.Рівне) виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання 
робіт зі зведеним кошторисним розрахунком будівництва 1445,153 тис.грн., потужн-
ість очисних споруд 150 м3/добу. Існуючі очисні споруди, які були побудовані в 1988 
році, на даний час не працюють. Стічні води скидаються безпосередньо у біоставки. 
Проектом передбачено реконструкцію очисних споруд в межах існуючого мйданчика 
без збільшення площі. Всі будівлі, споруд і мережі, що підлягають реконструкції, 
існуючі (приймальна камера, решітка, пісковловлювач, аеротенк коридорний, 
вторинний відстійник, біоставки І та ІІ ступеню, контактний резервуар, муловий та 
пісковий майданчики). 
Запропонована технологія очищення господарсько-побутових стічних вод відзначає-
ться високою ефективністю очистки, стабільністю, та зручністю в експлуатації. В разі 
виконання робіт буде зебезпечено повне біологічне очищення і доочищення стічних 
вод до показників, які вимагаються для скиду очищених вод у водоймище, як 
наслідок, покращиться екологічний стан р.Льва (басейн р.Дніпро).  

7 Придбання насосного 
обладнання для заміни такого, 
що використало свій ресурс для 
КП «Радивилівводоканал» 

Комунальне 
підприємство 

«Радивилівводоканал» 

95,0 95,0 - КП «Радивилівводоканал» було придбано 5 фекальних насосів, 4 силових агрегати до 
насосів, насос каналізаційний, насос високого тиску, компресор повітряний та 
мотопомпа. 
Все обладнання використовується на каналізаційних насосних станціях та 
каналізаційних мережах, що дає змогу ліквідувати аварійні ситуації на об’єктах 
водопровідно-каналізаційного господарства міста, здійснювати безперебійну подачу 
стічних вод на очисні споруди для очищення, локалізовувати несанкціоновані витоки 
нечистот на поверхню та їх попадання в р.Слонівку. 
Виконання зазначеного комплексу заходів зменшує забруднення як поверхневих так і 
підземних водних горизонтів. 

8 Виготовлення проектно-
кошторисної документації 
«Будівництво КНС і 
каналізаційної мережі по вул. 
Заводська в с.Оженин-1 
Острозького р-ну» 

Оженинська сільська 
рада / 

Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації  

98,0 98,0 - ДП «Октан»  (м.Рівне)  виготовлено ПКД зі зведеним кошторисним розрахунком буд-
івництва 1733,173 тис.грн. Проектом передбачено будівництво каналізаційної насос-
ної станції, напірної каналізаційної мережі з полієтиленових труб в 2 нитки, заміну 
напірного каналізаційного колектору від існуючої насосної станції (район греблі) до 
очисних споруд, реконструкція існуючих очисних споруд (встановлення приймальної 
камери, будівлі решіток, реконструкція існуючого двоярусного відстійника та влаш-
тування резервного, реконструкція залізобетонних лотків, влаштування мулових та 
піскових майданчиків). 
На сьогдні госп-побутові стоки по вул.Заводська по дворовій каналізації скидаються 
в існуючий пруд, що викликає забрудення довкілля. Очисні споруди (70-х років) в 
незадовільному стані, стічні води скидаються на поля фільтрації неочищеними. 
Виконання робіт згідно проекту значно покращить екологічний стан с.Оженино 



9 Проведення заходів з охорони 
підземних вод, ліквідації джерел 
їх забруднення та упорядкування 
джерел біля с.Бармаки 
Рівненського району, в тому 
числі виготовлення проектно-
кошторисної документації 
(будівництво)  

Рівненське обласне 
управління  меліорації і 
водного господарства / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

299,0 54,284 244,716 Виготовлено проектно-кошторисну документацію Державним підприємством 
«Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп» на роботи загальною 
вартістю 244,7 тис.грн. Пропонується розчищення русла водоприймача довжиною 
1200 м, упорядкування двох основних джерел, виконання каптажної системи (споруд 
для захвату підземних вод), днопоглиблювальні роботи підмостових русел на 
автодорогах.  
Впровадження проектних рішень дасть можливість поліпшити еколого-санітарний 
стан струмка біля с.Бармаки та використовувати природне джерело підземних вод. 

10 Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на про-
ведення заходів з захисту від 
підтоплення сільськогоспо-
дарських угідь та населених 
пунктів та виконання робіт з 
відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану 
р.Устя Рівненського району 
(будівництво) 

Рівненське обласне 
управління  меліорації і 
водного господарства / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

295,0 88,5 206,5 Виготовлено проектно-кошторисну документацію Державним підприємством  
«Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп» на роботи загальною 
вартістю будівництва 6597,068 тис.грн.  
Виконані необхідні розрахунки та вишукування для відновлення (розчищення)  20 км  
русла р.Устя. Виконання робіт згідно проекту  забезпечить відновлення гідрологіч-
ного режиму русла р.Устя, покращення екологічної ситуації, а саме припинення 
підтоплення 9 населених пунктів, 16 тисяч га с/г угіддь 

11 Придбання насосного і 
технологічного обладнання для 
заміни такого, що використало 
свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних 
системах РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» 

Рівненське обласне 
виробниче комунальне 

підприємство 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 

«Рівнеоблводоканал» 

98,0 98,0 - РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» придбано в науково-виробничій фірмі «Екополі-
мер», м.Харків,  комплект аераторів з приєднувальними деталями та вузлами кріплен-
ня для аеротенка № 3 очисних споруд каналізацій. 
Для встановлення вищезгаданого обладнання на каналізаційних очисних спорудах 
м.Рівне по вул.Будівельників підприємством були виконані підготовчі роботи, 
спорожнення та чистка аеротенка, демонтажні та монтажні роботи, загальною 
вартістю 242,0 тис.грн. (без вартості обладнання). 
Це покращило ефективність очистки стічних вод, забезпечило надійність роботи 
очисних споруд та зниження використання електроенергії. 

12 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
розчищення русла р.Устя та 
реконструкції захисних дамб і 
насосної станції на польдерній 
системі «Івачків» Миротинської 
сільської ради Здолбунівського 
району 

Здолбунівська районна 
рада/ 

Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 
облдержадміністрації 

50,0 50,0 - Проектно-кошторисна документація була виготовлена приватним підприємством 
«Рівнегідропроект» на загальну суму вартості будівництва 514,549 тис.грн. 
Проектом передбачено відновити тіло дамби польдерної системи (ліквідувати просі-
дання, які сягнули 30-90см, відновити ширину до 3 м, демонтувати перепускну спору-
ду (труба ∅0,6 м), провести відновлення насосної станції, провести регулювання 
русла р.Устя (1,6 км)). 
Виконання запропонованих заходів припинить заболоченість земель, відновить 
пропускну здатність р.Устя, дасть змогу раціонально використовувати родючий шар 
грунту в польдерній системі, припиняться ерозійні процеси шляхом кріплення всіх 
виявлених руйнувань в районі дамби та гідротехнічних споруд, відновиться 
стобільний еколого-санітарний стан 150 га території. 

13 Проведення заходів з захисту від 
підтоплення, направлених на 
запобігання розвитку 
небезпечних геологічних 
процесів на р.Горинь в с. 
Гориньград-1  Рівненського 

Шубківська сільська 
рада Рівненського 

району / 
Головне управління з 
питань будівництва та 

архітектури 

75,0 6,98 68,02 Виготовлено проектно-кошторисну документацію Державним підприємством «Прое-
ктно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп» на роботи загальною вартістю 
90,0 тис.грн. 
Згідно проекту передбачено влаштування залізо-бетонного бордюру  довжиною 80 м і 
кріплення берега р.Горинь довжиною 15 м. 
Виконання робіт забезпечить припинення ерозійних процесів на ділянці лівого берега 



району, в тому числі 
виготовлення проектно-
кошторисної документації – 
будівництво берегозакріплення 

облдержадміністрації р.Горинь в районі піденно-східної околиці с.Гориньград-1 Рівненського району 

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

Держуправління ОНПС 
в Рівненській області / 
Головне управління 

економіки та 
інвестиційної політики 
облдержадміністрації 

295,0 280,0 15,0 Один з пріоритетних напрямків роботи Мінприроди України. 
 Головним управлінням з питаньекономіки та інвестицйної політики облдержадмініс-
трації було проведено торги та визначено Виконавця робіт – ТзОВ «Землемір» 
(м.Рівне). 
В результаті розроблено 5 проектів землеустрою для об’єктів природно-заповідного 
фонду області на загальну площу 647 га.: 
1) «Воронківський»  - ботанічний 123 га Воронківська сільська рада Володимирецький район; 
2) Урочище «Верба» - гідрологічний 148 га Стовпецька  сільрада Дубенський район; 
3) Урочище «Студянка» - гідрологічний 64 га Шепетинська сільрада Дубенський район; 
4) Урочище «Глуша» - загальнозоологічний 183 га Кутинська сільрада Зарічненський район; 
5) Урочище «Добрятин» - гідрологічний 129 га Добрятинська сільрада Млинівський район. 

15 Виконання заходів з обладнання 
Державного дендрологічного 
парку Березнівського лісового 
коледжу 

Березнівський  лісовий 
коледж / Комунальне 

підприємство 
„Березнекомунсервіс” 

30,0 30,0 - З 2004 року по периметру Державного дендрологічного парку Березнівського лісово-
го коледжу співфінансуванням з обласного природоохоронного фонду та коледжу 
проводиться встановлення огорожі по периметру парку (750п.м.). 
На сьогодні встановлено фундамент під залізобетонні плити протяжністю 680 м, 
встановлено 204 плити (з яких 88 в 2010 році), загальна протяжність встановленого 
забору становить 612 м. 
Огорожа встановлюється з метою збереження 1350 видів, різновидностей та форм 
деревних і чагарникових порід з різних регіонів Землі. 

16 Проведення спеціальних заходів, 
спрямованих на запобігання зни-
щенню чи пошкодженню 
природних комплексів територій 
та об’єктів природно-
заповідного фонду Рівненської 
області (виготовлення та 
встановлення на місцевості 
єдиних державних знаків та 
аншлагів) 

Рівненське обласне 
управління лісового та 

мисливського 
господарства / 

ДП «Костопільське лісове 
господарство», ДП «Остро-
зьке лісове господарство», 
ДП «Соснівське лісове гос-
подарство», ДП «Дубен-
ське лісове господарство», 
ДП «Рокитнівське лісове 
господарство», ДП «Кле-

ванське лісове 
господарство» 

32,2 32,2 - За виділені кошти шістьма лісгоспами Рівненської області було виготовлено 174 
охоронних знаки та 180 інформаційних знаків. Едині державні знаки та аншлаги були 
встановлені на місцевості (інформаціїними знаками оформлено 88 та охоронними 
знаками - 86 об’єктів природно-заповідного фонду області на території 
Костопільського, Рокитнівського, Острозького, Дубенського, Рівненького та 
Березнівського районів). 
Наявність знаків – це необхідний захід щодо забезпечення інформованості населення 
та підвищення його природоохоронного виховання, сприяє збереженню та 
дотриманню вимог охоронних зобов’язань об’єктів заповідання. 

17 Розробка наукового еколого-
економічного обгрунтування 
проекту створення 
Національного природного 
парку «Нобельський» 

Вищий Навчальний 
Заклад 

«Надслучанський 
інститут», м.Березне 

50,0 49,7113
5 

0,28865 Один з напрямків гармонійного розвитку суспільства і природи є створення націона-
льних природних парків. Розробка  наукового еколого-економічного обгрунтування 
проекту створення Національного природного парку «Нобельський»– це початок 
реорганізації регіонального ландшафтного парку «Прип’ять-Стохід» в Національний 
природний парк (НПП), в зв’язку з його великим природоохоронним та науковим 
значенням. Парк розташований у заплаві річок Прип’ять і Стохід з унікальними зап-
лавними озерами, болотами та заплавними луками. Знаходиться проектований  НПП 
практично в центрі Східної Європи, є одним з небагатьох куточків Європи, де в зна-
чній мірі збереглись природні, антропогенно мало перетворені наземні і водно-болот-



ні ландшафти. При цьому коштів для їх природного відновлення, збереження і 
охорони потрібно значно менше, ніж для функціонування аналогічних парків в 
західних країнах. 
В розробленому звіті висвітлені наступні дані: природні умови та ресурси території, 
економіко-географічна характеристика та об’єкти природно-заповідного фонду.  

18 Обладнання і розширення 
приміщень (вольєру) амурських 
тигрів в Рівненському 
зоологічного парку 

Рівненський 
зоологічний парк 

загальнодержавного 
значення 

200,0 - - Всі необхідні документи були надані на проплату в держказначейство, але з 
об’єктивних причин проплата не була здійснена, в результаті чого станом на 
01.01.2011 була зареєстрована кредиторська заборгованість (це дає можливість в 
першу чергу в наступному році профінансувати захід). Зоопарком було проведено 
співфінансування в 2010 році (30,4 тис. грн.) на улаштування фундаменту вольєру. 

19  Проведення робіт з екологічно 
безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, 
знешкодження непридатних до 
використання ХЗЗР на території 
Зарічненського, Корецького, 
Сарненського  районів  

Субвенція сільрадам 
Зарічненського, 
Корецького, 

Сарненського районів 
(за списком)  

400,0 
 

- - На сьогодні жодна організація в Україні не має ліцензії на знешкодження непридат-
них хімічних засобів захисту рослин та тільки одна - Державне підприємство «Націо-
нальний центр поводження з небезпечними відходами» отримала повідомлення на 
транскордонне перевезення відходів пестицидів та агрохімікатів та має контакти на 
знешкодження з підприємсвами-переробниками за кордоном. 
Незважаючи на всю організаційну роботу та проведені представниками держуправ-
ління переговори з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» 
зазначене підприємство відмовилося в 2010 році від укладання договорів щодо прове-
дення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкоджен-
ня непридатних до використання ХЗЗР на території Рівненської області в зв’язку з 
його загруженістю. 

20 Виконання заходів щодо про-
паганди охорони навколишнього 
природного середовища, 
видання поліграфічної продукції, 
придбання літератури та 
періодичних видань та 
організаця інших заходів з екол. 
тематики 

Рівненська обласна 
організація УТОП 

 

35,0 34,8296
8 

0,17032 Рівненською обласною організацією Українського товариства охорони природи було 
виготовлено 28 стендів-панно та 1500 шт. плакатів з екологічної тематики та 
розповсюджено в навчальні заклади та в природоохоронні організації. Проведено 
обласні конкурси «На краще проведення природоохоронної роботи в навчальних 
закладах» та «Галерея кімнатних рослин». Проведено передплату підписки 
періодичних видань з екологічної тематики. Придбано паливо та проведено 8 рейдів-
перевірок. Проведена робота сприяє вихованню та формуванню природоохоронного 
світогляду, поширенню знань про природу, сприяє підвищенню екологічної культури 
та свідомості молоді, вихованню відповідальності за стан довкілля. 

21 Видання книжки „Довкілля 
Рівненщини за 2009 рік” 

Держуправління 
охорони навколишнього 
природного середовища 
в Рівненській області/ 
Рівненська обласна 
організація УТОП 

25,0 24,938 0,062 Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області го-
тується держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівне-
нській області на виконання вимог Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» і є узагальненням  інформацій, які були любязно надані 
численими установами, управліннями та організаціями області з метою висвітлення 
та ознайомлення широкого загалу (державні органи, органи самоврядування, наукові 
установи, освітні заклади, громадські організації, бібліотеки, підприємства, установи, 
організації та інші) про стан довкілля області, його проблеми та перспективи 
подальшого розвитку. 

 Разом: 
 

 3 111,2 1275,10
803 

1836,09
197 

 

 
 
 


