
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого 13.07.2020 «Переліку природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2020 році» (зі змінами) та переданих цільових субвенцій. 

(тис.грн.) 

№ Назва заходу 
Подавач запиту / 

Замовник 

Затверджена 

сума в «Пере-

ліку…» та 

субвенція  

тис.грн. 

Профінансов

ано згідно 

«Переліку… 

на 2020 рік»  

Повернення 

до бюджету 
Інформація про стан виконання заходу 

 

1 2 3 4  5 6 

   18313,83  9841,109  8472,721  

І Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Реконструкція очисних 

споруд смт. Демидівка  

по вул. П. Орлика, 2а, 

Демидівського району, 

Рівненської області 

Демидівська селищна 

рада /  

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

5123,655 5123,655 - 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Комфорт-Еко». 

 У 2020 році виконано загально-будівельні роботи з 

влаштування виробничої будівлі (70 %), змонтовано 

установку "Кубо-150"(65%), відремонтовано мулові 

майданчики, прокладено зовнішні технологічні мережі 

водопроводу та каналізації (80%), огороджено 

територію очисних споруд (90%). Робота не завершена. 

2 Будівництво 

каналізаційної мережі 

смт. Рокитне 

Рівненської області 

Рокитнівська селищна 

рада  

2700,0 - 2700,0 

Роботи за кошти обласного природоохоронного фонду 

не велися. 

В 2020 році Замовником робіт – Рокитнівською 

селищною радою проплачено ТзОВ «Прогрес 

Девелопмент Компані» по Акту виконаних робіт 

3597,889 тис.грн. коштів державного бюджету. Робота 

не завершена. 

3 Реконструкція очисних 

споруд продуктивністю 

1500 м3/добу в 

м.Березне Рівненської 

області 

Березнівська міська 

рада / 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

 

3600,0 2922,0 678,0 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Будівельна компанія "Случ". 

Було співфінансування 3204,7 тис.грн. з Березнівського 

районного бюджету.  

 У 2020 році виконано всі будівельні роботи, крім пус-

коналагоджувальних  робіт, які  плануються виконати 

коли середньодобова температура буде не нижче +8 °C. 

Робота не завершена. 

4 Виготовлення проєктно-

кошторисної докумен-

тації «Реконструкція 

споруди гідровузла та 

Демидівська районна 

державна адміністрація 

/  
1332,638 528,454 804,184 

Проектна органцізація Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Вест Експерт». 

Розроблена частково проектна документація в 2020 

році, необхідно провести експертизу проекту.  



шлюзів греблі Хрін-

ницького водосховища» 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури ОДА 

5 Реконструкція та 

розширення очисних 

споруд каналізації 

м.Дубно Рівненської 

області 

Дубенська міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури ОДА 

2000,0 - 2000,0 

Проектна документація потребує коригування. Виникла 

необхідність приведення проектно-кошторисної 

документації до існуючих вимог ДБН 

 

6 Реконструкція напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС по 

вул. Нова до камери 

переключення в 

м. Здолбунів Рівненської 

області 

Комунальне 

підприємство КП 

«Здолбунівводоканал», 

м.Здолбунів / 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури ОДА 

627,537 624,5 3,037 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма «Кортакоз».  

У 2020 році прокладено поліетиленову трубу діаметром 

225 мм, 376 пог. метрів. Робота не завершена. 

 

7 Реконструкція очисних 

споруд продуктивністю 

600 м куб./доб. по вул. 

Вишнева, 13а, смт. 

Клесів, Сарненського 

району, Рівненської 

області 

КП «Клесівводоканал» 

Клесівської селищної 

ради / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури ОДА 

1000,0 - 1000,0 

Роботи не проводилися.  

Виникла необхідність коригування проектно-

кошторисної документації в частині заробітної плати 

 

ІІ Збереження природно-заповідного фонду 

8 Виконання заходів щодо 

розроблення проектів 

землеустрою з організа-

ції та встановлення меж 

територій природно-за-

повідного фонду 

Рівненської області 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

95,0 94,5 0,5 

Виконавець - ДП «Центр державного земельного 

кадастру» Рівненська регіональна філія. 

Виготовлено 3 проекти землеустрою на загальну площу 

290,0 га: ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення «Дерманська» на території Здолбунівського 

району (120,0 га); ботанічних заказників місцевого 

значення «Урочище «Солонівське» (103,0 га) «Урочище 

«Ситенське» (67,0 га) на території Радивилівського 

району. 

ІІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

9 Виготовлення проєктно-

кошторисної 

документації 

«Реконструкція полігону 

твердих побутових 

відходів міста Вараш» 

Вараська міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

1000,0 - 1000,0 

Замовлення проектної документації здійснено за 

рахунок коштів місцевого бюджету  (Замовник – 

управління містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконкому Вараської міської ради) 



ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза 

10 Розроблення 

«Регіонального плану 

управління відходами до 

2030 року на території 

Рівненської області» та 

проведення його 

стратегічної екологічної 

оцінки 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 
500,0 213,0 287,0 

Виконавець – ТОВ «Укрресурси- 2011», м.Київ. 

Розроблено 3 з 6 етапів Плану. В зв’ку з двічі 

проведеними відкритими торгами, на які не прийшли 

Учасники, термін заключення Договору затягнувся, 

тому не було виконано всю роботу.   

11 Видання книжки 

“Довкілля Рівненщини 

за 2019 рік”  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

35,0,0 35,0  

Виконавець – ТОВ «Терно-граф», м.Тернопіль. 

Виготовлено 250 екземплярів книжки «Довкілля 

Рівненщини за 2019 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 

 РАЗОМ з початку року по ПЕРЕЛІКУ: 18013,83 9541,109 8472,721  

 СУБВЕНЦІЇ ОБЛАСНОМУ БЮДЖЕТУ:     
до 

№6 
(Субвенція зі 

Здолбунівського  

міського бюджету) 

Реконструкція напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС по 

вул. Нова до камери 

переключення в м. 

Здолбунів Рівненської 

області 

 300,0 300,0 - Див. п.6. 

 ІТОГО з початку року по ПЕРЕЛІКУ З 

СУБВЕНЦІЄЮ 
18313,83 9841,109 8472,721  

 

 

 


