
Інформація 

про стан фінансування природоохоронних заходів 

згідно затверджених «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2015 році», «Переліку 

природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного бюджету в 2015 році»  

та Додатку 9 «Перелік природоохоронних заходів, по яких утворилась заборгованість станом на 01.01.2015» до рішення обласної ради від 06.03.2015 

№ 1444 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік» 

 

№ Назва заходу Подавач запиту / Замовник 

Затвердж

ена сума 

в 

«Перелік

у…» та 

рішенні 

облради 

тис.грн. 

Профінан

совано, 

тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

(надана на підставі інформацій від Замовників 

та/або Виконавців заходів)  

1 2 3 4 5 6 

1 Каналізаційний колектор від 

Дубровицької центральної лікарні до КНС 

–2.Будівництво 

Комунальне підприємство 

«Міськводоканал», 

м.Дубровиця / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

450,0 375,342 

Виконавець – ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. 

Завершено будівництво самоплинного та 

напірного колекторів, роботи не завершені. 

2 Будівництво каналізаційної мережі 

малоповерхової забудови в м.Здолбунів 

(мікрорайон «Осада») 

Комунальне підприємство 

«Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

625,0 625,0 

Виконавець - ТзОВ «Рівнеагроспецмонтаж», 

м.Рівне. 

Виконано будівництво КНС з обладнанням, 

електропостачання, 865 м напірного колектора 

та 184 м самопливного колектора, роботи не 

завершені. 

Субвенція Здолбунівського міського 

бюджету  400,0 

3 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 

775,0 356,759 

Виконавець - Тзов «Стиль-декор», м.Рівне. 

Встановлено фекальний насос, завершено 

електричну частину на міні КНС, завершено 

монтаж колодязів 

4 Відновлення якості зужитої в побуті та 

промисловості стічної води на 

комунальних очисних спорудах смт 

Володимирець (реконструкція) 

Комунальне підприємство по 

водопостачанню та водовідве-

денню «АКВА», смт 

Володимирець / Департамент з 

питань будівництва та 

350,0 319,49696 

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

Виконано виробничий корпус та інженерні 

мережі, роботи не завершені. 



архітектури 

облдержадміністрації 

5 Очисні споруди потужністю 600 м
3
 на 

добу, смт. Млинів - реконструкція 

КП Млинівської селищної ради 

«Комбінат комунальних 

підпирємств» / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

284,496 21,768 

Виконавець - ТзОВ «Рівнеагроспецмонтаж», 

м.Рівне. 

Виконано роботи з заміни засувки та 

встановлено облік стоків, роботи не завершені. 

6 Придбання насосного обладнання для 

заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах м.Острог 

 

Острозьке комунальне 

підприємство «Водоканал» 

247,3 138,89 

Виконавець - Острозьке КП «Водоканал». 

Придбано 3 насоси для Острозького КП 

«Водоканал». 

7 Придбання приладів для здійснення 

контролю за кількістю та якістю стічних 

вод для хімічної лабораторії з аналізу 

стічної води РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 

Рівненське обласне виробниче 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

«Рівнеоблводоканал» 

200,0 199,16989 

Виконавець - РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал». 

Придбано спектрофотометр, рН-

метр/кондуктометр/солемер/оксиметр (3 шт.), 

ваги технічні (2 шт.), дистилятор. 

8 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 / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

750,0 462,339 

Виконавець - ТзОВ «Пром-Енерго-Конса-

лтинг» смт. Клевань, Рівненський р-н. 

Установлено 132 габіони, роботи не завершені. 

9 Розчищення русла р.Устя та реконст-

рукція захисних дамб і насосної станції на 

польдерній системі «Івачків» Миротинсь-

кої сільської ради, Здолбунівського 

району  

Миротинська сільська рада 

Здолбунівського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

500,0 497,647 

Виконавець – ТзОВ «Пром-Енерго-Конса-

лтинг» смт. Клевань, Рівненський р-н. 

Встановлено насос для відкачування води, 

роботи не завершені. 

10 Виготовлення проекту організації 

території Рівненського зоологічного парку 

загальнодержавного значення 

 

Рівненський зоологічний парк 

загальнодержавного значення 

147,484 147,484 

Виконавець – Державне підприємство 

«Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування», м.Київ. Наявність проекту 

сприятиме науково обгрунтованому 

використанню та зонуванню території 

зоопарку, що забезпечить більш ефектвне 

виконання завдань, покладених на зоопарк та 

сталий розвиток його території. 

11 Виконання заходів щодо проведення 

наукових досліджень з екологічної оцінки 

Департамент екології та 

природних ресурсів 
95,0 95,0 

Виконавець - Інститут екології Карпат НАН 

України, м.Львів, Надані аналітичні матеріали 



ефективності природно-заповідного 

фонду Рівненської області спрямованих на 

запобігання знищенню та пошкодженню 

природних комплексів територій 

екологічної мережі 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

щодо екологічної ефективності природно-

заповідного фонду області, обгрунтовані 

пропозиції щодо оптимізації структури ПЗФ, 

змін в мережі територій та об’єктів з 

картографічними матеріалами. 

12 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2014 рік”  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

35,0 34,995 

Виконавець робіт - ФОП Брегін А.Р., 

виготовлено 300 екземплярів книжки 

«Довкілля Рівненщини за 2014 рік» 

13 Реконструкція очисних споруд по 

вул.Зелена, смт.Клесів, Сарненського 

району, Рівненської області             

Клесівська селищна рада 

Сарненського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

423,128 411,6584 

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

Виготовлено залізобетонна ємність очиних 

споруд «КУБО», роботи не завершені.      

14 Реконструкція каналізаційних мереж по 

вул.Січових стрільців та вул.Авіаторів в 

м.Рівне 

 

Рівненське обласне виробниче 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

«Рівнеоблводоканал» /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

502,7486 501,4548 

Виконавець - РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал». 

Замінено 4 насоси, роботи завершені. 

15 Реконструкція каналізаційних мереж та 

споруд на них в с.Вересневе Рівненського 

району 

 

Рівненське обласне виробниче 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

«Рівнеоблводоканал» /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

310,899 213,1472 

Виконавець - РОВКП ВКГ «Рів-

необлводоканал». 

Замінено 2 насоси та відновлена напірна 

мережа, роботи завершені. 

16 Проектні роботи за об’єктом 

«Будівництво очисних споруд каналізації 

м.Рівне, потужністю 70 тис. м
3
/добу 

(об’єкт V категорії складності, І стадія 

(ТЕО))» 

Рівненське обласне виробниче 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

«Рівнеоблводоканал» / 

 Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

998,0 998,0 

Виконавець – ДП Центр розвитку державно-

приватного партнерства», м.Київ. 

Виготовлено техніко-економічне 

обгрунтування для виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

17 Виготовлення проектно-кошторисної Комунальний заклад 93,8244 89,2884 Виконавець - ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. 



документації  «Будівництво очисних 

споруд для КЗ «Урвенський психоневро-

логічний інтернат» Рівненської обласної 

ради в с.Урвенна, вул.Жовтнева, 53а, 

Здолбунівського р-ну, Рівненської обл. 

«Урвенський 

психоневрологічний інтернат» 

Рівненської обласної ради / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

Виготовлена проектно-кошторисноа 

документація, є Експертний звіт. 

18 Будівництво каналізаційного колектора 

від багатоквартирних будинків в с.Новий 

Корець по вул.Садовій та Молодіжній 

(Корецький район, Рівненська область) 

Новокорецька сільська рада, 

Корецький район / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

56,1 56,1 

Проплачено кредиторську заборгованість за 

виконані  роботи в 2014 році 

19 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 / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

57,4275 57,4275 

Проплачено кредиторську заборгованість за 

виконані  роботи в 2014 році 

20 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2013 рік” 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

20,0 20,0 

Проплачено кредиторську заборгованість за 

виконані  роботи в 2014 році 

 Всього:  6921,4075 6020,96715  
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