
Інформація 
про стан фінансування та виконання природоохоронних заходів 

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2012 році», 
зі змінами, внесеними 21.11.2012, 

та Додатку 9 до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 541 «Перелік природоохоронних заходів, по якх утворилась заборгованість у 2011  році» 
 

№ Назва заходу Подавач запиту / 
Замовник 

Затвердж
ена сума 

в 
«Перелік
у…» та 
рішенні 
облради 
тис.грн. 

Профінан
совано, 
тис.грн. 

Зареєстр
овано 
кредито
рську 

заборгов
аність на 
01.01.20

13 

Залишок 
(поверну
то на 

рахунок 
Фонду 

)тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 
1 Будівництво зливової 

каналізації з вул. Зеленої 
та 8 Березня в 
м.Здолбунів 

Здолбунівська 
міська рада / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

286,951 286,951   Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-
Захід», м.Рівне. Прокладено 45 м каналізаційної труби ∅300мм, 
прокладено 90м лотків, на яких вмонтовано решітки, облаштовано 3 
колодязі. Введено в експлуатацію як незавершене будівництво (було 
виконано 1 чергу робіт). 

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

Дубенська міська 
рада / 

 Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

763,0 397,361  365,639 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПП «Сектор», 
м.Рівне.  
Продовження виконання робіт. Було змонтовано комплектну насосну 
станцію для збору та перекачування стічних вод. Роботи не завершені. 

 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

 139,66 139,66      

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

Комунальне під-
приємство по во-
допостачанню та 
водовідведенню 

«АКВА», смт 
Володимирець / 
Гол.  упр-ня з  

441,0 341,0  100,0 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Комфорт-
Еко», м.Рівне. Продовження виконання робіт. Проведено монтажні роботи 
на блоку біологічної очистки (влаштовано переливочні жолоби, аєрліфти, 
аєраторні блоки, перегородки для збільшення довжини переливу стоків та 
інші супроводжувальні роботи). 
Роботи не завершені. 

4 Будівництво КНС і напір-
ного каналізаційного ко-
лектора для відведення 
комунально-побутових 
стоків з житлового сек-
тору району «Цукрового 
заводу» в м.Корець 

Корецька міська 
рада /  

 Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

401,8 359,69112 29,1538 12,95508 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-
Захід», м.Рівне.  
Було завершено виконання розпочатих в 2011 році робіт з будівництва 
каналізацйного колектора, який вже функціонує. Є Сетифікат 
відповідності закінченого будівництвом об’єкта.  
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 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

 111,2584
8 

111,25848    

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

Житлово-комуна-
льне підприємство 

«Млинівське», 
 смт Млинів / 

248,8541 200,994  47,8601 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Рівнеагро-
спецмонтаж», м.Рівне. Продовження виконання робіт. Було проведено 
загально-будівельні роботи в технологічному комплексі, в якому, зокрема,  
встановлено компресорні установки. Роботи не завершені. 

 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

393,5 393,5    

6 Будівництво каналізацій-
ного колектора від бага-
токвартирних будинків в 
с.Новий Корець по 
вул.Садовій та Молодіж-
ній (Корецький район, 
Рівненська область) 

Новокорецька 
сільська рада, 

Корецький район / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

950,0 344,351 147,579 458,07 Генпідрядник – ТзОВ «Реалбуд-М» (м.Рівне). 
Було прокладено 1050 м  ∅100 мм каналізаційного  колектору. Роботи не 
завершені. 

7 Реконструкція очисних 
споруд №2 по вул. Піоне-
рській в м.Сарни проду-
ктивністю 200 м3/добу 

Сарненська міська 
рада / 

 Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та  

250,0 87,534  162,466 Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», 
м.Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було завершені 
електромонтажні роботи, встановлено трансформатор, здійснено монтаж 
аераторів, встановлено необхідне супроводжувальне обладнання. Роботи  

 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

арх-ри ОДА 443,555 443,555   не завершені. 

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

Комунальне під-
приємство «Місь-
кводоканал», 
м.Дубровиця / 

200,0 200,0   Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», 
м.Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було прокладено 240 
м ∅300 мм каналізаційної труби, влаштовано колодязі. Роботи 
здійснюються з метою перекачки стічних вод на очисні споруди  

 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

98,396 98,396   м.Дубровиця, ще не завершені. 

9 Водовідведення 
каналізаційних стоків 
с.Могиляни по 
вул.Заводській 
Острозького району 
(будівництво) 

Могилянівська 
сільська рада, Ос-
трозький район  / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА  

350,0 149,7 197,0 3,3 Роботи виконувало ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» (смт.Клевань, 
Рівненський р-н). 
Було прокладено 1300 м каналізаційного колектора. Для завершення робіт 
необхідно прокласти ще 500 м труб, 3 колодязі, влаштувати каналізаційно-
насосну станцію та провести електротехнічні роботи. 

10 Реконструкція ділянки 
каналізаційного колек-
тора в районі перетину 
вул.Кн.Володимира – 
Р.Шухевича – Литовська 

Рівненське облас-
не виробниче ко-
мунальне під-

приємство водоп-
ровідно-каналіза-

234,263 139,60121 79,23679 15,425 Виконавцем робіт було РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». 
В районі перетину вул.Кн.Володимира – Р.Шухевича – Литовська в 
м.Рівне було замінено каналізаційний колектор довжиною 342 м ∅530 мм. 
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в м.Рівне ційного госпо-
дарства «Рівне-
облводоканал» / 
 Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

11 Придбання насосного та 
технологічного облад-
нання для заміни такого, 
що використало свої тех-
нічні можливості на ко-
мунальних каналізацій-
них системах РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» 

Рівненське облас-
не виробниче ко-
мунальне під-

приємство водоп-
ровідно-каналіза-
ційного госпо-
дарства «Рівне-
облводоканал» 

519,0 518,1912  0,8088 В результаті проведеного тендеру у ТОВ «Техбудпроект» (м.Харків) було 
придбано 4 комплекти аераторів з приєднувальними деталями та вузлами 
кріплення для аеротенків та встановлені силами РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал». Це дає змогу рівномірно і ефективно насищати 
повітрям стічні води, що значно покращує якість очистки води. Додатково 
дало можливість економити до 1200 кВт-год/добу. 

12 Придбання технологіч-
ного обладнання для за-
міни такого, що викорис-
тало свої технічні можли-
вості на комунальних 
каналізаційних системах 
м.Острог 

Острозьке 
комунальне 
підприємство 
«Водоканал», 
м.Острог 

178,75 48,68 130,0 0,07 Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» було проведено 
конкурсні торги на придбання гідродинамічної установки. Переможцем 
стало ТОВ «Вертекс Україна», було проплачено 48,68 тис.грн. з 178,68 
тис.грн. Решта 130,07тис.грн. в зв’язку з особливостями огранізації 
бюджетного процему в 2012 році не були проплачені виконавцю та 
повернуті в обласний бюджет (обласний природоохоронний фонд).  

13 Очисні споруди потуж-
ністю 10м3/добу комуна-
льного закладу «Остро-
жецька протитуберкуль-
озна лікарня» в с.Остро-
жець Млинівського рай-
ону – будівництво (виго-
товлення проектно-кош-
торисної документації) 

Комунальний зак-
лад «Острожецька 
протитуберкульоз

на лікарня», 
Млинівський 

район /  
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

22,347 6,704 15,643  Виконавцем ПКД було ПП «УкрБіотал-Проект» (м.Житомир). Згідно про-
екту загальна вартість робіт попередноьо складає 934,07 тис.грн. та пере-
дбачає впровадження установки очисних споруд повної біологічної очист-
ки спціфічних стічних вод від тублікарні по індівідуальному проекту. 
Установка складається з двох частин – будівлі ( повітродувна) та шести 
підземних колодязів (резервуар приймальної камери, 2 біореактори, 
резервуари мулового відстійника, біофільтру та контактного відстійника). 
Після установки очищені та знезараджені води будуть відводитися 
самопливом на доочищзення в каскад біоставків (S=100м3) з вільною 
водною поверхнею та підповерхневим водним потоком в фільтруючому 
шарі. Будівництво очисних споруд значно  зніме проблему потенційного 
джерела забруднення р.Тишиця басейну р.Дніпро та забруднення 
підземного водного горизонту. 

14 Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво очисних 
споруд в с.Шубків 
Рівненського району 

Шубківська 
сільська рада 
Рівненського 
району / 

Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

102,0 32,45945  69,54055 ПКД розроблял науково-впроваджувальна фірма  «Вестар» (м.Рівне). З 
запланованих 102,0 тис.грн. було проплачено 32,5 тис.грн. Виконані 
інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, розробка 
проекту ГДС, а також розділ з робочого проекту «Мережі споруд 
водопосчтачання». Розробку проекту не завершено. 
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15 Виготовлення проектно-
кошторисної документа-
ції на будівництво самоп-
ливного колектора по 
вул.Шкільна, І.Франка, 
каналізаційної насосної 
станції і напірного колек-
тора через р.Горинь в 
с.Горбаків Гощанського 
району 

Горбаківська сіль-
ська рада Гощан-
ського району /  
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

35,092  12,576 22,516 Розробником ПКД було РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». З 
запланованих 35,1 тис.грн. було проплачено 12,6 тис.грн. (вартість всього 
проекту 85,0 тис.грн.). Було розроблено тільки Технічний звіт про 
виконання топографо-геодезичних робіт по об’єкту. Розробку проекту не 
завершено. 

16 Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації на 
реконструкцію споруди 
гідровузла та шлюзів 
греблі Хрінницького 
водосховища 

Демидівська 
районна державна 
адміністрація / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

89,694 27,072 62,622  Проект розроблено науково-впроваджувальною фірмою  «Вестар» 
(м.Рівне). Загальна кошторисна вартість робіт попередньо склалає 
2522,267 тис.грн. Проектом передбачено проведення робіт в два етапи для 
можливості пропуску паводків. В кожну чергу виконуються роботи на 
трьох прогонах водозливу та частини гребеня над ними, решта три прогона 
знаходять в стадії готовності. Буде проведено відновлення бетону биків 
водозливної греблі та лівобережного стояну, усунення дефектів гребеня 
водозливної греблі, ремонт робочих затворів. 
 В разі проведення робіт згідно виготовленої ПКД  буде відвернуто ймовір-
ність підтоплення та знищення флори та фауни внаслідок прориву дамби  
земель 4 сільських рад (понад 500 га) Демидівського району та ще 20 
населених пунктів Волинської області та м.Луцьк (52 км від водосховища). 

17 Проведення заходів з 
охорони підземних вод, 
ліквідації джерел їх 
забруднення та упоряд-
кування джерел біля села 
Бармаки Рівненського 
району (будівництво)  

Рівненське між-
районне уп-

равління водного 
господарства / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

20,0   20,0 В зв’язку з відсутністю оформленого Державного акту на землю водного 
фонду роботи не були профінансовані. 

18 Виготовлення проектно-
кошторисної докумен-
тації «Виконання заходів 
щодо відновлення і під-
тримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану р.Вир-
ка, а також заходів для 
боротьби зі шкідливою 
дією вод на території Го-
родецької сільської ради 
Володимирецького 

Городецька сіль-
рада Володими-
рецького району / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

 

157,141 50,0 52,8 54,341 Розробником ПКД був Державне підприємство проектно-вишукувальний 
інститут «Рівнедіпроводгосп».  
Було розроблено Технічний звіт з інженерно-геодезичних та інженерно-
геологічних робіт та частину проекту – Пояснювальну записку та 
креслення. Роботи не були профінансовані повністю, тому розробка 
проекту не завершена. 
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району (будівництво) 
ІІ Охорона і раціональне використання земель 
19 Розчищення русла р.Устя 

та реконструкція захис-
них дамб і насосної стан-
ції на польдерній системі 
«Івачків» Миротинської 
сільської ради Здолбунів-
ського району 

Миротинська 
сільська рада, 
Здолбунівський 

район / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

370,959 211,249 159,71  Згідно проведених конкурсних торгів переможцем стала Сарненська ПМК-
66. Було розчищено 1,6 км русла річки, відновлено 600 м дамби, проведено 
ремонт насосної станції, розчищено 1,5 км каналів, проведено 
водовідливні роботи, побудовано 660 м водовідливного каналу, відновлено 
електропостачання (ремонт ліної електропередачі, ремонт КТП, 
заземлення, електро-монтажні роботи). 
Роботи не завершені. 

 Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік 

 54,334 54,334    

20 Виготовлення проектно-
кошторисної документа-
ції на проведення заходів 
із захисту від підтоплен-
ня і затоплення с.Малеве 
і прилеглих сільськогос-
подарських угідь Деми-
дівського району (кріп-
лення берегу р.Стир – 
будівництво) 

Малівська сіль-
ська рада, Деми-
дівський район / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

105,0 105,0   Розробником ПКД був державне підприємство «Проектно-вишукувальний 
інститут «Рівнедіпроводгосп». Згідно робочого проекту загальна 
кошторисна вартість робіт складає 1632,569 тис.грн. Проектом 
передбачено кріплення самої небезпечної ділянки лівого берега р.Стир 
довжиною 246м, для чого буде улаштовано упорну призму із каменю, 
проведено кріплення габіонами та накідом каменю в плотові клітки. В разі 
виконання робіт припиняться ерозійні процеси, руйнівні явища і 
переміщення великої маси піску на родючі землі, що поліпшить якість 
малопродуктивних земель в заплаві річки, та, як наслідок, поліпшаться 
умови проживання населення с.Малеве.  

ІІІ Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів 
21 Виконання заходів з 

ліквідації пожеж 
торфовищ та їх наслідків 
на території земель 
запасу Воскодавської і 
Горбаківської сільських 
рад Гощанського району 

Гощанська 
районна державна 
адміністрація /  
Субвенція 

Гощанському 
районному 
бюджету 

98,0 98,0   Початок загоряння зафіксовано 06.06.2011 біля с.Мнишин. Не зважаючи 
на всі проведені заходи з гасіння пожежі, ліквідувати її повністю не 
вдалося. На весні 2012 року площа загоряння охопила біля 40 га. 
Приборкання пожежі було можливе тільки у випадку суцільного 
затоплення водою всієї площі осередків займання. Пі час виконання заходу 
було задіяно 5 свердловин підприємства РОВКП ВКГ «Рівневодоканал» та 
додатково перекрито відтік талої води меліоративними каналами до 
р.Горинь.  
В результаті пожежу зупинено, ліквідовано задимлення та отруєння 
повітря продуктами згоряння, захищено природні ресурсі від знищення, 
забезпенчено стабільний стан значної території Гощанського району 

VІ Збереження природно-заповідного фонду 
22 Виконання заходів з під-

готовки і організації 
встановлення меж та роз-
роблення проектів земле-
устрою територій та об'є-
ктів природно-заповід-
ного фонду Рівненській 

Держуправління 
ОНПС в Рівнен-
ській області /  
Головне управ-
ління економіки 
та інвестиційної 
політики обл-

99,0 72,45808 26,3015 0,24042 Державним підприємством «Рівненський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою» було розроблено шість проектів землеустрою з 
організації та встановлення меж наступних територій. 
 В Березнівському районі: 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Більчаківське 
джерело» (Марининська сільрада); 
- ландшафтний заказник місцевого значення «Соколині гори (Губківська та 
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області держадміністрації Марининська сільради);  
 Кредиторська забор-

гованість за 2011 рік 
 49,95675 49,95675   В Гощанському районі на території Бугринської сільради: 

- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Угілецька тополя; 
- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб башинський; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Башинська 
криничка; 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело Медведка». 
Зазначені об’єкти входять до складу природно-заповідного фонду України, 
є складовою частини світової системи природних територій та об’єктів, що 
перебувають під особливою охороною. 

23 Виконання заходів з 
обладнання Державного 
дендрологічного парку 
Березнівського лісового 
коледжу 

Березнівський  
лісовий коледж / 
Комунальне 

підприємство „Бе-
резнекомунсервіс” 

30,0 30,0   Комунальним підприємством «Березнекомунсервіс» було придбано 22 шт 
залізобетонних плит П5 ВА та цемент для встановлення плит по перимет-
ру Державного дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу. 
На сьогодні встановлено фундамент під залізобетонні плити протяжністю 
680 м, встановлено 204 плити (з яких 88 в 2010 році), загальна протяжність 
встановленого забору становить 612 м. 
Огорожа встановлюється з метою збереження 1350 видів, різновидностей 
та форм деревних і чагарникових порід з різних регіонів Землі. 

24 Виконання заходів з 
обладнання парку-
пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
місцевого значення 
«Тучинський парк» 
Гощанського району 

Тучинська сільсь-
ка рада Гощан-
ського району / 
Виробниче уп-

равління житлово-
комунального 

господарства, смт 
Гоща 

97,946 15,0  82,946 За рахунок коштів обласного природоохоронного фонду було проплачено 
придбання 6 секций для огорожі парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Тучинський парк» Гощанського району, 
які були встановлені по периметру парку (огорожено біля 15 м). 
Фундамент та стовпчики були встановлені своїм коштом. Виконання 
заходу не було профінансовано повністю в зв’язку з особливостями 
організації бюджетного процесу в 2012 році, не використані кошти 
повернуті на рахунок фонду. 

V Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 
25 Забезпечення екологічно 

безпечного перевезення 
та утилізації відпрацьо-
ваних люмінісцентних 
ламп в с.Шубків 
Рівненського району 

Рівненська 
районна державна 
адміністрація / 
Субвенція 

Рівненському 
районному 
бюджету 

200,0 200,0   На виконання зазначених робіт Рівненською райдержадміністрацією  було 
проведено відкриті торги, переможцем яких стало ТОВ «Сігмас 
Еколоджі». Сума договору 998,5 тис.грн. Із 227973 шт ламп в 2012 році 
було вивезено на утилізацію 79908 шт. (в т.ч. і за рахунок 
співфінансування з Рівненського районного природоохоронного фонду на 
загальну суму 150,0 тис.грн.). Захід потребує продовження виконання. 

26 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів в с.Оженин 
Острозького району 

Оженинська сіль-
ська рада, Ос-

трозький район / 
Комунальне під-
приємство «Вега 
Плюс», с.Оженин, 
Острозький район 

295,0   295,0 За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ 
«Глобал Автогруп» про закупівлю спецавтомобіля, але в зв’язку  з 
особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році кошти не були 
проплачені виконавцю та повернуті на рахунок обласного 
природоохоронного фонду. 
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27 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів в смт Гоща 

Гощанська 
селищна рада / 
Виробниче уп-

равління житлово-
комунального 

господарства, смт 
Гоща 

290,0   290,0 За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ 
«Торгова компанія «ВЛІВ», м.Кременчуг про закупівлю спецавтомобіля, 
але в зв’язку  з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році 
кошти не були проплачені виконавцю та повернуті на рахунок обласного 
природоохоронного фонду 

28 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів на території 
Зорянської сільської ради 
Рівненського району 

Зорянська сіль-
ська рада Рівне-
нського району / 
Дочірнє підпри-
ємство «Кому-
нсервіс – Зоря» 
КСП Комунальне 
господарство агр-
офірми «Зоря», 

с.Зоря, 
Рівненський 

район 

290,0 282,35  7,65 За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ 
«Торгова компанія «ВЛІВ», м.Кременчуг про закупівлю сміттєвоза 
заднього завантаження «ВЛІВ МІКРО 9-8 GZ 3309». 
Наявність спеціального автомобіля дасть можливість вивозити відходи не 
тільки з території с.Зоря, а  і з 10 решт сіл Зорянської сільської ради, що 
значно покращить загальний еколого-санітарний стан території, буде 
сприяти зменшенню утворення стихійних сміттєзвалищ на території 
Зорянської сільради Рівненського району. 

29 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів в м.Корець 

Корецька міська 
рада /  

Комунальне під-
приємство «Ко-
рецьжитловодока

нал» 

290,0 275,0  15,0 Було проведено відкриті торги, в результаті яких придбано автомобіль 
вантажний AC-G 3309 МБЗ-2 (2011 року випуску) у ТОВ «Харківська 
Автомобільна Торгівельна Компанія». 
Автомобіль буде використовуватися для збору та перевезення твердих 
побутових відходів в м.Корець, що буде сприяти покращенню загального 
екологічного стану міста. 

30 Придбання 
спецавтотранспорту для 
збору і транспортування 
твердих побутових 
відходів в смт Квасилів 
Рівненського району 

Квасилівська 
селищна рада 
Рівненського 
району / 

Колективне 
підприємство 

«Житловик – 1», 
смт.Квасилів, 
Рівненський 

район  

290,0 282,27  7,73 Відповідно проведено Квавсилівським  колективним підприємством  
«Житловик -1» процедури конкурсних торгів було придбано сміттєвоз з 
боковим завантаженням АС-G 3309 МБЗ-2 (підприємство з іноземними 
інвестиціями «Автоінвестрой-Брок», м.Київ). 
Спецавтотранспорт буде використовуватися для своєчасного та в повному 
обсязі вивезення побутових відходів та недопущення утворення 
несанкціонованих сміттєзвалищ на території Квасилівської селищної ради. 

VІ Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці. 
31 Видання книжки “Довкі-

лля Рівненщини за 2011 
рік” та виконання заходів 
щодо пропаганди охоро-

Рівненська об-
ласна організація 

УТОП 

45,0 24,986 20,014  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  

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

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


ни навколишнього при-
родного середовища 
(проведення семінарів та 
інших заходів,  видання 
поліграфічної продукції, 
придбання літератури та 
підписка періодичних ви-
дань з екологічної 
тематики) 

інформацій, які були любязно надані численими установами, управліннями 
та організаціями області з метою висвітлення та ознайомлення широкого 
загалу (державні органи, органи самоврядування, 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. 
Рівненською обласною організацією Українського товариства охорони 
природи було здійснено 22 рейди-перевірки з представниками 
екоінспекції, рибінспекції. Проведено семінар екологічного активу 
Рівненської облорганізації УТОП з питання вивченню досвіду роботи 
природоохоронного фонду Івано-Франківської та Закарпатської областей. 
Проведено два обласних конкурси. 

VІІ Проплата кредиторсьої заборгованості за 2011 рік робіт, не включених до «Переліку…на 2012 рік» 
32 Будівництво ливневої ка-

налізації по вул. Проек-
туючій в смт Рокитне 
(Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік) 

Рокитнівська 
селищна рада / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

5,665 5,665   Роботи в 2011 році 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. 

33 Система каналізації, в 
смт Демидівка – 
реконструкція (І черга) 
(Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік) 

Виробниче уп-
равління житлово-
комунального 

господарства смт 
Демидівка / 

 Гол.  упр-ня з 
питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

14,95214 14,95214   Роботи в 2011 році виконував 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.  
Результатом роботи є зменшення забруднення підземних та поверхневих 
вод р.Рача, що є притокою р.Стир (басейн р.Дніпро). 

34 Реконструкція кана-
лізаційної мережі ЗНЗ по 
вул.Шкільній № 5, 
м.Радивилів 
(Кредиторська забор-
гованість за 2011 рік) 

КП «Радиви-
лівводоканал», 
м.Радивилів / 
Гол.  упр-ня з 

питань буд-ва та 
арх-ри ОДА 

8,76 8,76   В результаті виконання в 2011 році робіт КП «Радивилівводоканал» було 
прокладено 320м каналізаційного колектора з метою відводу стічних вод 
від школи на очисні споруди. 

 ВСЬОГО:  9070,8
3447 

6106,64
043 

932,62
209 

2031,5
7195 
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