
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2016 році» (тис.грн.) 

 

№ 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 

182,461 103,664 

Виконавець – ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Виконано 

218 п.м. самопливного колектору К1  315, роботи 

не завершені. 

 

2 Будівництво каналізаційної мережі 

малоповерхової забудови в м.Здолбунів 

(мікрорайон «Осада») 

Комунальне підприємство 

«Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

734,129 582,83 

Виконавець - ТзОВ «Рівнеагроспецмонтаж», м.Рівне. 

Укладено 246 п.м.  200 та 318 п.м.  250 

трубопроводів каналізації К1, роботи не завершені. 

3 Реконструкція одної компактної 

установки (КУ-200) очисних споруд 

м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1597,4289 668,746 

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

роботи з улаштування бетонної конструкції 

компактної установки очисних споруд, роботи не 

завершені 

4 Очисні споруди потужністю 600 м
3
 на 

добу, смт Млинів - реконструкція 

Комунальне підприємство 

Млинівської селищної ради 

«Комбінат комунальних 

підпирємств» / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

500,0 440,016 

Виконавець - ТзОВ «Регіон-інвестпром», 

м.Рівне. Встановлено 4 компресора-повітродувки, 

роботи не завершені. 

5 Реконструкція каналізаційної мережі по 

вул. Кривоноса, вул. Садова в м.Острог 

Рівненської області 

Острозька міська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

676,568 676,568 

Виконавець - МПП «Трансформатор», 

м.Острог. Прокладено 330м мережі каналізації, 

роботи не завершені. 

6 Реконструкція очисних споруд №2 по вул. 

Піонерській в м.Сарни продуктивністю 

200 м
3
/добу 

Сарненська міська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

766,36725 479,546 

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

очистку аеротен-відстійника та контактного 

резервуара, електропостачання очисних споруд, 

влаштування водопроводу В1 та Т3, роботи не 



 завершені 

7 Реконструкція гідротехнічної споруди в с. 

Синів Гощанського району Рівненської 

області 

Синівська сільська рада 

Гощанського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

701,507 701,507 

Виконавець - ТзОВ «Фірма Опорядрембуд», 

м.Рівне. Проведено реконструкцію гідроспоруди – 

улаштовано дамбу 198 м, об'єкт введено в дію, є 

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта. 

Відновлено природний рівень грунтовий вод. 

8 Реконструкція гідротехнічної споруди та 

роботи з поліпшення технічного стану 

водойми по вул. Застав’я в смт Гоща, в 

т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

Гощанська селищна рада / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

400,0 388,3184 

Виконавець - ТзОВ «Фірма Опорядрембуд», 

м.Рівне. Встановлено механізм приводу шлюза та 

виконана огорожа шлюзів, роботи не завершені 

9 Придбання технологічного обладнання 

для заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних ка-

налізаційних системах (магістральних 

засувок) 

Рівненське обласне виробниче 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

«Рівнеоблводоканал» 

880,369 819,096 

Виконавець - РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». 

Придбано 6 шт засувок ножевих VAGA ZETA  з 

фланцями (DN 300 PN 10 – 2 шт., DN 500 PN 10 – 3 

шт., DN 600 PN 10 – 1 шт.). Попереджено аварійні 

зупинки каналізаційних насосних станцій і як 

наслідок їмовірний витік на поверхню неочищених 

стічних вод. 

10 Придбання насосного обладнання для 

заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах м.Острог 

Острозьке комунальне 

підприємство «Водоканал» 
84,8 84,8 

Виконавець - Острозьке КП «Водоканал». Придбано 

насосний агрегат СД 160/45 в комплекті та насос 

фекальний 2СМ 150-125-315/4а в комплекті. 

Встановлене обладнання дало можливість запобігти 

виникненню аварійних ситуацій на каналізаційній 

насосній станції підприємства. 

11 Проведення заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р.Замчисько 

в м.Костопіль Рівненської області 

(будівництво), в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

 

Комунальне підприємство 

«Костопількомунсервіс» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1200,0 1179,569 

Виконавець - ТзОВ «Фірма Опорядрембуд», 

м.Рівне. Сплановано орієнтовно 30 м берегової лінії, 

поглиблено дно, на межі води укладено геотекстиль, 

щебеневе покриття висотою 15 см та пісок, 

влаштовано 2 дренажних канали для відводу 

дощових стоків, робота не завершена. 

12 Реконструкція з установленням обладнан-

ня для очищення газопилового потоку від 

речовин біологічного походження на тери-

торії с.Лісопіль, по вул.Хотинській,4 Ма-

лолюбашанської сільської ради, Косто-

пільського району, в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

Костопільська районна рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

700,0 73,6968 

Виконавець- ДП УДНДПІМ «Діпромісто». 

Розроблена проектно-кошторисна документація, 

знаходиться на експертизі. 

13 Проведення заходів із захисту від підтоп-

лення і затоплення с.Малеве і прилеглих 

сільськогосподарських угідь Демидів-

ського району (кріплення берегу р.Стир – 

Малівська сільська рада, 

Демидівський район / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

1129,3205 1070,0 

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

Клевань, Рівненський р-н. Змонтовано 302 шт габіона 

для укріплення берегу річки від підтоплення, робота 

не завершена. 



будівництво) облдержадміністрації 

14 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 

163,798 147,553 

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

Клевань, Рівненський р-н. Завершено виконання 

робіт, введено в дію насос потужністю 1000 м3/год, 

об'єкт введено в дію, є Декларація про готовність до 

експлуатації об’єкта. Покращено екологічний стан 

150 га території Миротинської сільської ради. 

15 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 

198,0 58,95 

Виконавець – ДП «Рівненський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою», м.Рівне. 

Розроблено 4 проекти землеустрою на об’єкти 

природно-заповідного фонду Володимирецького 

району загальною площею 175 га.  

У результаті буде додержуватися режим їх охорони, 

що в свою чергу буде запобігати знищенню та 

пошкодженню об’єктів та здійснюватися 

збалансоване та невиснажливе природокористування.  

16 

Виконання заходу спрямованого на 

запобігання знищенню чи пошкодженню 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Рівненської області 

шляхом запровадження геоінформаційної 

системи банку даних кадастрової 

інформації та створення цифрової карти 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

150,0 49,4 

Виконавець – ТзОв «Інститут робзробки 

інформаційних систем», м.Київ.  

Запроваджено геоінформаціїну систему  банку даних 

кадастрової інформації та створено цифрову карту 

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. 

17 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2015 рік” 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

40,0 12,9996 

Виконавець – Житомирське комунальне книжково-

газетне видавництво «Полісся». 

Виготовлено 300 екземплярів книжки «Довкілля 

Рівненщини за 2015 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 

18 Будівництво КНС і каналізаційної мережі Оженинська сільська рада, 300,0 - Не виконувалися (відкорегований проект не пройшов 

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


по вул. Заводська в с.Оженин-1 

Острозького району 

Острозький район / Департамент 

з питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

експертизи) 

19 Виготовлення проектно-кошторисної до-

кументації на 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 

72,424 - 

Не виконувалися (не має Державного акту на землю) 

 Всього:  10477,17265 7537,2598  
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