
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого 12.04.2018 «Переліку природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2018 році» та переданих цільових субвенцій. 

(тис.грн.) 

№ Назва заходу Подавач запиту / Замовник 

Затверджена 

сума в «Пере-

ліку…», 

рішеннях 

обласної 

ради, 

тис.грн. 

Профінанс

овано, 

тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

(узагальнена на підставі інформацій від Замовників 

та/або Виконавців заходів)  

1 2 3 4 5 6 

1 Реконструкція одної компактної 

установки (КУ-200) очисних споруд 

м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1294,925 45,288 

Виконавець робіт –  підприємство «ПІК», м.Луцьк. 

Продовження виконання робіт. Прокладено 75 м 

поліетиленової труби каналізаційної мережі. Роботи 

не завершені. 

2 Будівництво станції очищення 

господарсько-побутових вод в с.Шубків 

Рівненського району 

 

Шубківська сільська рада 

Рівненського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1379,19022 1379,19022 

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

Продовження виконання робіт. Влаштовано очисні 

споруди проектною потужністю 100м3/добу, 

напірний колектор. Роботи не завершені. 

3 Будівництво самопливного колектора по 

вул. Шкільна, І.Франка, каналізаційної 

насосної станції і напірного колектора 

через р. Горинь в с. Горбаків Гощанського 

району Рівненської області 

Горбаківська сільська рада 

Гощанського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3213,74199 3213,74199 

Виконавець робіт – ТзОВ «Домінант», м.Рівне. 

Продовження виконання робіт. З врахуванням 

співфінансування з державного бюджету (3746,606 

тис.грн.) прокладено 1790 м напірного колектора та 

880 м самопливного колектора. Побудовано КНС 

потужністю 52,5 м/год. Влаштовано перехід через 

р.Горинь. Роботи не завершені. 

4 Реконструкція каналізаційної насосної 

станції № 2 на вул. Татарській в м.Острог 

Рівненської області 

Острозька міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1553,56 458,92 

Виконавець робіт – ТзОВ "Рівнебудмайстер" 

м.Острог. Розпочато нові роботи. Влаштовано 

покрівлю та проведено внутрішнє опорядження. 

Роботи не завершені. 

5 Проведення заходів із захисту від підтоп-

лення і затоплення с.Малеве і прилеглих 

сільськогосподарських угідь Демидів-

ського району (кріплення берегу р.Стир – 

будівництво) 

Боремельська сільська рада 

Демидівського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
1053,7482 908,1 

Виконавець робіт – ТзОВ «Пром-Енерго-Конса-

лтинг» смт. Клевань, Рівненський р-н. Завершено 

виконання робіт з берегокріплення. В 2018 році 

укріплено 50 м берегу. Об’єкт введено в 

експлуатацію. 

В результаті заходу вирішено питання захисту 17 га 

сільськогосподарських угідь с.Малеве. 

 



6 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 

190,0 190,0 

Виконавець заходу – ФОП Шквир М.І., м.Київ. 

Розроблено 2 проекти землеустрою на об’єкти 

природно-заповідного фонду Острозького району 

загальною площею 683,0 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. 

7 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2017 рік”  

Департамент екології та 

природних ресурсів обл-

держадміністрації 

30,0 24,5 

Виконавець – ТзОВ «Терно-Граф», м.Тернопіль. 

Виготовлено 200 екземплярів книжки «Довкілля 

Рівненщини за 2017 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 

8 Наукові дослідження з відновлення і 

підтримки сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р.Устя 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування / 

Департамент екології та 

природних ресурсів обл-

держадміністрації 

 

180,0 180,0 

Виконавець заходу – НУВГП. Проведено 

різноманітні дослідження стану річки Устя та її 

басейну, на підставі яких розроблено рекомендації з 

відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану басейну р.Устя в розрізі 

коротко-, середньо- та довгострокових завдань (в 

розрізі 5 ділянок, які визначені за рівнем 

антропогенного навантаження, розроблено комплекс 

природоохороних заходів, які передбачають при 

найменших витратах коштів досягти максимального 

відтворення природної рівноваги річки Устя). 

 Всього по ПЕРЕЛІКУ:  8895,16541 6399,74021  

 СУБВЕНЦІЯ ОБЛАСНОМУ 

БЮДЖЕТУ: 
   

 

9 (Субвенція зі Здолбунівського  міського 

бюджету) Будівництво ліній водовід-

ведення на житловий масив по вул. 

Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, 

провулках Щепкіна та Комунальному в 

м.Здолбунів Рівненської області 

Комунальне підприємство 

«Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

 

1000,0 1000,0 

Виконавець робіт – ТзОВ «Пром-Енерго-Конса-

лтинг» смт. Клевань, Рівненський р-н. Продовження 

виконання робіт. В 2018 році прокладено 470 м 

поліетиленової труби каналізаційного колектору  

200 мм. Роботи не завершені. 

 РАЗОМ (Перелік та Субвенція)  9895,16541 7399,74021  

 


