
Інформація 
про стан фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2014 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 

Затверджена 
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 інформацій від Замовників 

та/або Виконавців заходів)  

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

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

424,487 412,579 5,538 
1 

Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

Дубенська міська рада / 
Департамент з питань 

будівництва та архітектури 
ОДА 

34,136 34,136 – 

Виконавець робіт - ПП «Сектор», м.Рівне. 
Завершення розпочатих в попередні роки робіт, 
об’єкт введено в експлуатацію. Виконанно 2 
лінії електропередач, встановлено 
трансформаторну підстанцію, проведено 
наладку каналізаційно-насосної станції 

Очисні споруди потужністю 600 м3 на 
добу, смт. Млинів - реконструкція 63,0 – – 2 

Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

Комунальне підприємство 
Млинівської селищної ради 

«Комбінат комунальних 
підприємств» / Деп-т з питань 
буд-ва та архітектури ОДА 

4,544 4,544 – 

Згідно «Переліку…» видатки не проводились. 
Проплачено кредиторську заборгованість за 
роботи виконані в 2013 році. 

Будівництво каналізаційного колектора 
від багатоквартирних будинків в с.Новий 
Корець по вул.Садовій та Молодіжній 
(Корецький район, Рівненська область) 

81,2876 25,1876 56,1 

3 

Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

Новокорецька сільська рада, 
Корецький район / Деп-т з 

питань буд-ва та архітектури 
ОДА 

445,395 445,395 – 

Виконавець робіт - ТзОВ «Реалбуд-М», 
м.Рівне. Завершення розпочатих в попередні 
роки робіт, об"єкт введено в експлуатацію, 
проведено пусконалагоджувальні роботи, 
монтаж арматури. 

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

Комунальне підприємство 
«Міськводоканал», м.Дуб-

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

800,0 543,02 – 

Виконавець робіт - ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. 
Продовження робіт, прокладено трубопроводів 
діаметром 110мм -970 м, діометром 315мм- 
250м, роботи не завершені. 

Будівництво КНС і каналізаційної мережі 
по вул. Заводська в с.Оженин-1 
Острозького району 

890,0 832,2 – 
5 

Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

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

ОДА 72,815 72,815 – 

Виконавець рпобіт - Тзов «Стиль-декор», 
м.Рівне. Продовження робіт, змонтовано 
трансформаторну підстанцію, зролблено три 
оглядових колодязі і прокладено  2,88 км ка-
налізаційного колектора, роботи не завершені. 

6 Відновлення якості зужитої в побуті та Комунальне підприємство по 99,461 29,356 – Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко», 
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промисловості стічної води на 
комунальних очисних спорудах смт 
Володимирець (реконструкція) 
Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

водопостачанню та 
водовідведенню «АКВА», смт 
Володимирець / Деп-т з питань 
буд-ва та архітектури ОДА 20,34648 20,34648 – 

м.Рівне. Продовження робіт, влаштовано вікна 
та двері на виробничому корпусі, роботи не 
завершені 

7 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію очисних 
споруд м.Радивилів продуктивністю 900 
м3/добу 

Комунальне підприємство 
«Комунальник» Радивилівської 
міської ради / Деп-т з питань 
буд-ва та архітектури ОДА 150,0 150,0 – 

Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко», 
м.Рівне. Розроблено розділи: Генплан, 
архітектурно-будівельна частина, технологія 
виробництва, опалення  і вентиляція, проект 
організації будівництва, роботи не завершені. 
Заплановано завершити за рахунок кошиів 
Радивилівського міського бюджету в 2015 році. 

8 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на виконання заходів щодо 
відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та будівництво 
протиповеневих дамб на р.Ствига в 
с.Блажове Рокитнівського району  

Блажівська сільська рада, 
Рокитнівський район / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 110,0 – 57,4275 

Виконавець робіт - ПП «Екотехсервіс»,  
м.Рівне, Проведено інженерно-геодезичні, 
роботи не завершені. Фінансування в 2014 році 
не проводилося, зареєстровано кредиторську 
заборгованість станом на 01.01.2015. 

9 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації «Проведення заходів щодо 
відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного 
стану р.Замчисько в м.Костопіль 
Рівненської області (будівництво)» 

Комунальне підприємство 
«Костопількомунсервіс» / Деп-

т з питань буд-ва та 
архітектури ОДА 90,0 89,9113 – 

Виконавець робіт - ТзОВ «Ставітел», м.Рівне, 
проведено інженерно-геодезичні та інженерно-
геологічні вишукування, роботи не завершені. 

ІІ Охорона і раціональне використання земель 
Кріплення лівого берега р.Стир для 
захисту будівель від зсуву грунту і 
попередження руйнування очисних 
споруд смт Зарічне (будівництво) 

348,20971 344,33 – 

10 

Кредиторська заборгованість за 2013 рік 

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

архітектури ОДА 

422,57336 422,57336  

Виконавець робіт - ТзОВ «Пром-Енерго-
Консалтинг» смт.Клевань, Рівненський р-н, 
улаштувано призму з бутового каменю 141 м3, 
проведено планування укосів щебенем - 92м2, 
укріплення укосів берега річки 662 м3 
довжиною 170 м, роботи завершені. 

11 Проведення заходів із захисту від підтоп-
лення і затоплення с.Малеве і прилеглих 
сільськогосподарських угідь Демидів-
ського району (кріплення берегу р.Стир – 
будівництво) 
 

Малівська сільська рада, 
Демидівський район / Деп-т з 
питань буд-ва та архітектури 

ОДА 917,52135 917,52135 – 

Виконавець робіт - ТзОВ «Пром-Енерго-
Консалтинг» смт.Клевань, Рівненський р-н, 
проведено будівництво призми, укріплення 
берегу річки  250 метрів, роботи не завершені. 

12 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації „Кріплення берега р.Горинь 

Горбаківська сільська рада 
Гощанського району / Деп-т з 98,292 97,493 – Виконавець робіт - ТзОВ «Ставітел», м.Рівне, 

виготовлено проектно-кошторисну 
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у с.Томахів Гощанського району 
(будівництво)” 

питань буд-ва та архітектури 
ОДА 

документацію, а саме: проведено інженерно-
геодезичні, інженерно-геологічні вишукування, 
гідро-логічні розрахунки, проект організації  
будівництва,оцінка впливів на навколишнє 
середовище, отримано Експертний звіт ДП 
«Укрдержбудекспертизи». 

IІІ Збереження природно-заповідного фонду 
13 Виконання заходів з підготовки і органі-

зації встановлення меж та розроблення 
проектів землеустрою територій та об'є-
ктів природно-заповідного фонду Рівнен-
ській області (завершення виконання 
проектів:- Гідрологічний заказник місцевого 
значення Урочище «М’ятин» (Хорупанська сільська 
рада Млинівського району); - Ентомологічний 
заказник місцевого значення «Озерянський» 
(Озерянська сільська рада Дубенського району); 
- Ботанічний заказник місцевого значення 
«Колобанки» (Копитківська сільська рада 
Здолбунівського району)) 

Департамент екології та 
природних ресурсів 
Рівненської обласної 

державної адміністрації 

2,87856 2,28456 – 

Виконавець робіт - ДП «Рівненський науково-
дослідний та проектний інститут 
землеустрою», м.Рівне , завершено 
виготовлення розпочатих в 2013 році трьох 
проектів землеустрою територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду Рівненській 
області 

14 Виконання заходів з розроблення проекту 
регіональної схеми формування 
екологічної мережі Рівненської області 

Департамент екології та 
природних ресурсів 
Рівненської обласної 

державної адміністрації 84,0 84,0 – 

Виконавець робіт - Інститут екології Карпат 
НАН України, м.Львів, Виконано опис 
складових регіональної мережі області, 
обгрунтовано концепція регіональної 
екомережі області та її місце в системі 
національної та всеєвропейської екомереж, 
вироблено зразки картографічних основ для 
створення екомережі області 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 
15 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2013 рік”  
Департамент екології та 
природних ресурсів 
Рівненської обласної 

державної адміністрації 

30,0 10,0 20,0 

Виконавець робіт - ФОП Брегін А.Р., 
виготовлено 300 екземплярів книжки 
«Довкілля Рівненщини за 2013 рік» 

V Проплата кредиторсьої заборгованості за 2013 рік робіт, не включених до «Переліку…на 2014 рік» 
1 Будівництво зливової каналізації з 

вул.Зеленої та 8 Березня в м.Здролбунів 
Здолбунівська міська рада / 
Деп-т з питань буд-ва та 

архітектури ОДА 
67,561 67,485 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

2 Водовідведення каналізаційних стоків 
с.Могиляни по вул.Заводській 

Могилянівська сільська рада, 
Острозький район  / Деп-т з 30,312 30,312 – Проплачено кредиторську заборгованість за 

виконані  роботи в 2013 році 

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

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


Острозького району (будівництво) питань буд-ва та архітектури 
ОДА 

3 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації «Реконструкція та 
розширення очисних споруд каналізації в 
м.Дубно Рівненської області» 

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

ОДА 162,0 162,0 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

4 Розробка проектно-кошторисної 
документації на роботи з реконструкції 
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)) 

91,91754 91,91754 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

5 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації «Виконання заходів щодо 
відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного ста-
ну р.Вирка, а також заходів для боротьби 
зі шкідливою дією вод на території Го-
родецької сільради Володимирецького 
району (будівництво)» 

Городецька сільрада, 
Володимирецький район / Деп-

т з питань буд-ва та 
архітектури ОДА 38,039 38,039 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

6 Реконструкція парку відпочинку та 
дозвілля в смт Демидівка (озеленення) 

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

архітектури ОДА 
131,7996 131,7996 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

7 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 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

8 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 
2012 рік” та виконання заходів щодо про-
паганди охорони навколишнього природ-
ного середовища (проведення семінарів та 
інших заходів,  видання поліграфічної 
продукції, придбання літератури та під-
писка періодичних видань з екологічної 
тематики) 

Рівненська обласна організація 
УТОП 

32,0 32,0 – 

Проплачено кредиторську заборгованість за 
виконані  роботи в 2013 році 

 Разом:  7373,32944 5391,24579 139,0655  
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