
Інформація 
про стан фінансування та виконання природоохоронних заходів 

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2011 році» 
та Додатку 8 до рішення обласної ради від 04.03.2011 № 158 «Перелік природоохоронних заходів, по яких утворилась заборгованість у 2010 році» 

 
№ Назва заходу Подавач запиту / 

Замовник 
Затверд
жена 
сума в 

«Перелі
ку…» та 
рішенні 
облради 
тис. грн. 

Профіна
нсовано, 
тис. грн. 

Залишок 
(поверну
то на 

рахунок 
Фонду) 
тис. грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Система каналізації, в 

смт Демидівка – 
реконструкція (І черга) 

Виробниче 
управління 
житлово-

комунального гос-
подарства смт 

Демидівка / ГУ з 
питань буд. та арх. 

ОДА 

430,57
6 

292,42
986 

138,14
614 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ 
«Укрбудреммонтажінжінірінг», м. Рівне. Організацією були виконані роботи з 
виконання інженерної обв’язки існуючого блоку ємностей, мулові майданчики, 
внутрішньо майданчикова КНС, виробничо-допоміжна будівля, електромережі 
КОС і КТП,   внутрішньо майданчикові техмережі. Є Акт введення в експлуатацію 
1 черги. Приймання стоків буде розпочато після передачі об’єкту на баланс 
ВУЖКГ смт Демидівка та набору обслуговуючого персоналу. 
Після введення споруд в експлуатацію зменшиться забруднення підземних та 
поверхневих вод р. Рача, що є притокою р. Стир (басейн р. Дніпро). 

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

Здолбунівська 
міська рада / 

ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

286,95
1 

- 286,95
1 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-Захід», м. 
Рівне. Замовник робіт – головне управління з питань будівництва та архітектури 
облдержадміністрації 13.12.2011 надало до органів держказначейства фінансові 
документи на проплату авансу, але проплату не було здійснено. Роботи не 
виконувались. 

3 Будівництво ливневої 
каналізації по вул. 
Проектуючій в смт 
Рокитне 

Рокитнівська 
селищна рада / 
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

58,151
6 

49,251 8,9006 

  Кредиторська 
заборгованість за 

2010 рік 

54,509 54,509 - 

Роботи виконувало Сарненська ПМК-66.  З урахуванням робіт виконаних в 2010 
році побудовано колектор загальною довжиною 270 м (78 м ∅200 мм та 192 м ∅ 
250 мм), влаштовано 9 колодязів, прочищено 150 м дренажного каналу для збору 
стоків води. 
Результат будівництва ливневої каналізації - 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 території (в тому числі і розташованого 
там септика), а також витоку з септика забруднених стічних вод на поверхню. 

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

Житлово-
комунальне 
підприємство 
«Млинівське», 

смт Млинів / ГУ з 

400,0 6,5 393,5 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Рівнеагроспец-
монтаж», м. Рівне. В 2011 році виконавцем були виконані роботи з переоблад-
нання установки КУ-200 (проведено їх очищення та обшивку новим металом, 
встановлено нові аеротенки, переобладнано компресорне обладнання та 
технологічні трубопроводи), виконано частину загально-будівельних робіт у 
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питань буд. та арх. 
ОДА 

виробничому корпусі. Роботи не завершені. 
В разі їх повного виконання зменшиться скид забруднюючих речовин зі стічними 
водами в р. Іква та покращиться загальний екологічний стан смт Млинів. 

5 Придбання насосного та 
технологічного 
обладнання для заміни 
такого що використало 
свої технічні можливості 
на комунальних 
каналізаційних системах 
ЖКП «Млинівське» 

Житлово-
комунальне 
підприємство 
«Млинівське», 
смт Млинів 

 

30,0 30,0 - ЖКП «Млинівське» придбано агрегат насосний (2СМ 100-65-200/2а) з двигуном 
22 кВт та насос Гном 25х20Тр, які влаштовано на очисних спорудах для 
відкачування стоків з приймальної камери. 
Придбане обладнання -  це третя насосна установка, яка попередить виникнення 
аварійної ситуації (затоплення ГНКС та вилив стоків в р. Іква) в разі виходу з ладу 
одного з двох насосів, які при максимальному навантаженні працюють одночасно. 

6 Відновлення якості 
зужитої в побуті та 
промисловості стічної во-
ди на комунальних 
очисних спорудах смт 
Володимирець 
(реконструкція) 

КП по 
водопостачанню 

та водовід-
веденню «АКВА», 

смт 
Володимирець/ 
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

200,0 59,032 140,96
8 

  Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Комфорт-Еко», м. 
Рівне. Були проведені роботи з очищення бетонних ємностей (відкачано воду, 
вручну вибрано накопичений роками бруд, щітками вичищено всі бетонні 
поверхні та покрито їх гідро ізолюючим спец розчином). Також враховуючи 
складний склад стічних вод (крім житлово-побутових вод очисні споруди 
приймають стічні води від молокозаводу) в існуючій ємності з аеротенками 
влаштовано перегородку (висота 6 м та ширина 9 м) з метою проведення в 
утворених ємностях різних процесів очистки стічних вод. Роботи не завершені. 
Повне виконання робіт передбачає доведення очистки стічних вод до нормативно 
доведених,  в результаті чого припиниться понаднормативний скид забруднюючих 
речовин в р. Бережанку. 

7 Каналізаційні очисні 
споруди, каналізаційна 
мережа, напірний 
колектор в м. Дубно – 
реконструкція 

Дубенська міська 
рада / ГУ з питань 
буд. та арх. ОДА 

1296,2 393,07
2 

903,12
8 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПП «Сектор», м. Рівне. 
Було проведено роботи з влаштування переходу через р. Іква (дюкер ∅ 400 мм, дві 
нитки по 35 м), прокладено 80м каналізаційного колектора від напірного діючого 
колектора до каналізаційної насосної станції. Роботи не завершені. 
В разі завершення реконструкції каналізаційного колектора в м. Дубно будуть 
ліквідовані джерела забруднення навколишнього природного середовища та 
зменшиться обсяг скиду забруднюючих речовин в р. Іква. 

8 Реконструкція очисних 
споруд №2 по вул. Піо-
нерській в м. Сарни 
продуктивністю 200 
м3/добу 

Сарненська міська 
рада / ГУ з питань 
буд. та арх. ОДА 

646,03
916 

202,48
416 

443,55
5 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», м. Рівне. 
За кошти обласного природоохоронного фонду були виконані роботи з 
влаштування нового електропостачання, вичищено існуючих два аеротенка-
відстійника (вийнято 243м3 мула), повністю влаштовано 4 нових мулових 
майданчика загальною площею 1280м2 з усіма комунікаціями, частково проведено 
благоустрій, в т.ч. грунтово-щебеневі під’їзди. Роботи ще не завершені. 
В результаті проведення реконструкції очисних споруд концентрація 
забруднюючих речовин у зворотних водах зменшиться до затверджених величин 
ГДС, що значно покращить екологічний стан р. Случ. 

9 Проведення заходів з 
охорони підземних вод, 
ліквідації джерел їх 

Рівненське 
міжрайонне 
управління 

244,71
6 

- 244,71
6 

В зв’язку з відсутністю оформленого Державного акту на землю водного фонду 
роботи не були профінансовані. 
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забруднення та упоряд-
кування джерел біля села 
Бармаки Рівненського 
району (будівництво)  

водного 
господарства / ГУ 
з питань буд. та 

арх. ОДА 
10 Виготовлення проектно-

кошторисної 
документації на 
будівництво очисних 
споруд в м. Здолбунів 

Комунальне 
підприємство 

“Здолбунівводока
нал” /ГУ з питань 
буд. та арх. ОДА 

73,186 59,0 14,186 Загальна вартість робочого проекту (виконавець ДП «Октан», м. Рівне) складає 
296,4 тис. грн. В 2009-2011рр. виконано 92% робіт (в т.ч. 63,2 тис. грн. кошти 
Здолбунівського міського природоохоронного фонду). За використані кошти було 
розроблено: в 2009 р.- 1) Пояснююча записка, Креслення, 2) Технічний звіт по виконанню інженер-
но-геологічних робіт 3) Фільтр доочистки 4) Пісколовка з круговим рухом води  5) Первинний 
відстійник 6) Містобудівне обґрунтування; в 2010 р.- 7)Адміністративно-побутовий корпус, 8) 
Мулові майданчики. Піскові майданчики. 
В 2011р.- 9)Генеральний план, 10)Зовнішні мережі каналізації, 11)Будівля решіток, 12)Зовнішнє 
водопостачання та каналізація, 13)Адмін.- побут. корпус., 14)Станція доочистки та цех механічного 
зневоднення. 
В разі виконання будівництва очисних споруд в м. Здолбунів зникне необхідність 
перекачування стічних вод під тиском 3,5 атмосфер по зношеному напірному 
каналізаційному 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. 

11 Реконструкція кана-
лізаційної мережі ЗНЗ по 
вул. Шкільній № 5, м. 
Радивилів 

КП 
«Радивилівводока
нал», м. Радивилів 

/ 
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

180,0 
 

169,74 10,26 В результаті виконання робіт КП «Радивилівводоканал» було прокладено 320м 
каналізаційного колектора з метою відводу стічних вод від школи на очисні 
споруди, по ходу колектора влаштовано 5 колодязів, збудовано наземне 
приміщення для КНС. Для вводу в дію ще необхідно встановити насосне 
обладнання. 
В разі вводу в дію колектора припиняться витоки нечистот з септика на поверхню, 
зменшиться забруднення навколишнього природного середовища та підземних 
вод в м. Радивилів 

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

Корецька міська 
рада /  ГУ з 

питань буд. та арх. 
ОДА 

600,0 186,94
152 

413,05
848 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-Захід», м. 
Рівне. Було побудовано дві нитки напірного каналізаційного колектора ∅ 100 мм 
загальною довжиною біля 1200 м (два по 590 м), влаштовано випуски самопливної 
каналізації з житлового будинку, влаштовано 7 колодязів та підземне приміщення 
КНС, яке на сьогодні ще пустує. Роботи не завершені. 
В разі виконання проекту в житловому секторі біля цукрового заводу будуть 
ліквідовані вигреби, які наразі є потенційним джерелом забруднення підземних 
водоносних горизонтів та прилеглої території, покращиться загальна екологічна 
ситуація в м. Корець. 

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

Комунальне 
підприємство 

«Міськводоканал»
, м. Дубровиця /  
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

100,0 1,604 98,396 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», м. Рівне. 
За виділені в 2011 році кошти було закуплено 2 насоси на КНС та 2 насоси на 
камери перемикання. В результаті поміняно 4 занурені насоси для перекачки 
стічних вод з КНС на очисні споруди м. Дубровиця. Роботи тільки розпочаті. 
В разі виконання проекту специфічні стічні води від інфекційного відділення ЦРЛ 
будуть проступати на о/с м. Дубровиця, ліквідуються потенційне джерело напруги 
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з республікою Білорусь (по р. Горинь, куди  сьогодні потрапляють майже 
неочищені стічні води з ЦРЛ, до границі 30 км), одночасно вирішиться проблеми 
каналізування північної частини м. Дубровиця. 

14 Проведення заходів з 
захисту від підтоплення, 
направлених на запо-
бігання розвитку небез-
печних геологічних про-
цесів на р. Горинь в с. 
Гориньград-1  Рів-
ненського району – 
будівництво 
берегоукріплення 

Рівненське 
міжрайонне 
управління 
водного 

господарства / ГУ 
з питань буд. та 

арх. ОДА 

83,02 - 83,02 В зв’язку з відсутністю оформленого Державного акту на землю водного фонду 
роботи не були профінансовані. 

15 Розчищення русла р. 
Устя та реконструкція 
захисних дамб і насосної 
станції на польдерній 
системі «Івачків» 
Миротинської сільської 
ради Здолбунівського 
району 

Миротинська 
сільська рада, 
Здолбунівський 

район / 
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

364,54
9 

1,066 363,48
3 

Згідно проведених конкурсних торгів переможцем стала Сарненська ПМК-66. 
були виконані роботи з розчищення майже 1,2 км русла р. Устя, насипано 
(відновлено) захисну дамбу довжиною 50 м, висотою від 0,15 до 1,0 м, розчищено 
чагарники біля дамби з метою укріплення укосів дамби землею. Роботи не 
завершені. 
Виконання запропонованих заходів припинить заболоченість земель, відновить 
пропускну здатність р. Устя, дасть змогу раціонально використовувати родючий 
шар ґрунту в польдерній системі, припиняться ерозійні процеси шляхом кріплення 
всіх виявлених руйнувань в районі дамби та гідротехнічних споруд, відновиться 
стабільний еколого-санітарний стан 150 га території. 

16 Виконання заходів з 
підготовки і організації 
встановлення меж та роз-
роблення проектів земле-
устрою територій та об'є-
ктів природно-
заповідного фонду 
Рівненській області 

Держуправління 
ОНПС в 

Рівненській 
області / Головне 

управління 
економіки та 
інвестиційної 
політики 

облдержадміністр
ації 

50,0 - 50,0 Державним підприємством «Рівненський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою» було розроблено два проекти землеустрою з організації та 
встановлення меж наступних територій: 
1)державний орнітологічний заказник місцевого значення урочище «Вовча гора» 
(Сарненський р-н, Костянтинівська с/р), яке разом з існуючою водоймою є 
особливо важливим для мігруючих птахів, які активно використовують цю 
місцевість для відпочинку, харчування, утворення міграційних зграй, сприятиме 
видовому різноманіттю птахів. 
2)державний гідрологічний заказник місцевого значення урочище «Стрілки» 
(Дубенський р-н, Плосківська с/р), існуючий гідрологічний режим сприятиме 
збереженню шарів торфу і запобігає його інтенсивній мінералізації, підтримує 
гідрологічний режим р. Тартацька, не виключено виявлення нових раритетних 
видів флори. На суму виконаних робіт станом на 01.01.2012 зареєстровано 
кредиторську заборгованість. 

17 Проведення робіт із 
забезпечення екологічно 
безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, 

Держуправління 
ОНПС в 

Рівненській 
області / Головне 

1000,0 - 1000,0 Спільним тендерним комітетом (головне управління економіки та інвестиційної 
політики облдержадміністрації та держуправління охорони навколишнього 
природного середовища в Рівненській області) були проведені конкурсні торги на 
визначення виконавця робіт. Переможець не підписав договір у визначений 
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оброблення та знешкод-
ження непридатних до 
використання пестицидів 
і тари від них 

управління 
економіки та 
інвестиційної 
політики 

облдержадміністр
ації 

законодавством термін, тому торги були визнані такими, що не відбулися, так як в 
торгах приймало участь лише два учасника. 

18 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів смт Рокитне 
Рокитнівського району 

Рокитнівська 
селищна рада / 
Комунальне 
підприємство 

«Рокитнекомун-
сервіс» 

248,00
1 

243,0 5,001 Комунальним підприємством «Рокитнекомунсервіс» було проведено торги та 
придбано автомобіль вантажний – сміттєвоз марки AC-G 3309 AXI-02 на шасі 
ГАЗ-3309 для збору та транспортування ТПВ смт Рокитне вартістю 243,0 тис. грн. 
Своєчасний вивіз твердих побутових відходів з при будинкових територій 
житлових будинків значно покращить загальний екологічний стан смт Рокитне. 

19 Видання книжки 
„Довкілля Рівненщини за 
2010 рік” 

Держуправління 
ОНПС в 

Рівненській 
області / 

Рівненська об-
ласна організація 

УТОП 

25,0 24,995 0,005 Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області 
готується держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в 
Рівненській області на виконання вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» і є узагальненням  інформацій, які були 
надані численними установами, управліннями та організаціями області з метою 
висвітлення та ознайомлення широкого загалу (державні органи, органи самовря-
дування, наукові установи, освітні заклади, громадські організації, бібліотеки, 
підприємства, установи, організації та інші) про стан довкілля області, його 
проблеми та перспективи подальшого розвитку. Наклад 300 примірників. 

20 Виготовлення проектно-
кошторисної документації 
на проведення заходів з 
захисту від підтоплення 
сільськогосподарських 
угідь та населених пунктів 
та виконання робіт з 
відновлення і підтримання 
сприятливого гідроло-
гічного режиму та 
санітарного стану р. Устя 
Рівн. р-ну (будівництво) 

Рівненське 
обласне 

управління  
меліорації і 
водного 

господарства / 
ГУ з питань буд. 
та арх. ОДА 

(Кредиторська 
заборгованість за 

2010 рік) 

199,25 199,25 - Профінансовано кредиторську заборгованість за 2010 рік за виготовлену 
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 
гідрологічного режиму русла р. Устя, покращення екологічної ситуації, а саме 
припинення підтоплення 9 населених пунктів, 16 тисяч га с/г угідь 

21 Обладнання і 
розширення приміщень 
(вольєру) амурських 
тигрів в Рівненському 
зоопарку 

Рівненський 
зоологічний парк 
загальнодержавно

го значення 
(Кредиторська 
заборгованість за 

2010 рік) 

200,0 200,0 - Профінансована кредиторська заборгованість за 2010 рік за отримані в грудні 2010 
року матеріали (опорні стовпчики, секції огорожі, рамки, комплектуючі, 
лісоматеріал, метало профіль з комплектуючими). 
В результаті виконання заходу створені належні умови для утримання рідкісних 
тварин - пари амурських тигрів, яка досягла репродуктивного віку і метою заходу 
є отримання повноцінного потомства для збереження біологічного різноманіття 
шляхом відтворення зникаючих видів в неволі. 

 РАЗОМ:  6770,1
4876 

2172,8
7454 

4597,2
7422 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

