
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого 14.05.2019 «Переліку природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2019 році» (зі змінами) 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 Відновлення якості зужитої в побуті та 

промисловості стічної води на 

комунальних очисних спорудах смт. 

Володимирець (реконструкція) 

Комунальне підприємство 

по водопостачанню та 

водовідведенню «АКВА», 

смт Володимирець   

347,02 346,8196 

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

Закуплено резервне компресорне обладнання. Літом 

заплановано провести пусконалагоджувальні роботи. 

Готуються документи для вводу об’єкта в 

експлуатацію. 

На очисних спорудах потужністю 360 м3/добу          

здійснюватиметься очищення господарсько-

побутових стічних вод від смт Володимирець, чим 

недопускатиметься забруднення р.Бережанка. 

2 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 

2777,552 2742,0 

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

Завершення виконання робіт з 2017 року. Прокладено 

1790 м напірного колектора та 883 м самопливного 

колектора. Побудовано КНС потужністю 52,5 м3/год. 

Влаштовано перехід через р.Горинь. Виконано 

благоустрій по довжині колекторів, огорожу КНС, 

пусконаладку та запуск. Об’єкт введено в 

експлуатацію. 

Припинено забруднення підземних вод та земельних 

ресурсів стічними водами на території близько 20 га 

потенційним обсягом 483 м3/добу. 

3 Будівництво ліній водовідведення 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 будів-

ництва та архітектури 

облдержадміністрації 
3002,279 2900,0 

Виконавеці робіт – ТзОВ «Домінант», м.Рівне та 

ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» смт. Клевань, Рів-

ненський р-н. Завершення виконання робіт з 2017 

року. В 2019 році прокладено 2566 м зовнішньої 

каналізаційної мережі із двошарових профільованих 

каналізаційних труб КОРСИС  200 мм. Загальна 

довжина колектору майже 3,7 км. 

Об’єкт введено в експлуатацію. 

Припинення потенційного забруднення поверхневих, 

підземних вод та земельних ресурсів неочищеними 



господарсько-побутовими водами орієнтовним 

обсягом  69,4 тис.м3/рік. 

4 Будівництво очисних споруд для КЗ «Ур-

венський психоневрологічний інтернат» 

Рівненської обласної ради в с.Урвенна, 

вул.Жовтнева, 53а, Здолбунівського 

району, Рівненської області 

 

Комунальний заклад 

«Урвенський 

психоневрологічний 

інтернат» Рівненської 

обласної ради / 

Департамент з питань будів-

ництва та архітектури 

облдержадміністрації 

293,1047 -  

В зв’язку з необхідністю доопрацювання 

документації роботи не виконувалися. 

5 Реконструкція одної компактної 

установки (КУ-200) очисних споруд 

м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1962,3644 - 

Переможець відкритих торгів -  підприємство «ПІК», 

м.Луцьк. В грудні 2019 року розірвано договір 

підряду у зв’язку з невиконанням підрядником 

договорних зобов’язань. 

Роботи не виконувалися. 

6 Будівництво станції очищення 

господарсько-побутових вод в с.Шубків 

Рівненського району 

 

Шубківська сільська рада 

Рівненського району / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

 

1252,881 1103,9352 

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

Завершення виконання робіт з 2017 року. 

Влаштовано очисні споруди проектною потужністю 

100м3/добу, напірний колектор. В 2019 році 

закуплено дизель-генераторну станцію, відновлено 

благоустрій прилеглої території, виконано 

пусконалагоджувальні роботи. 

Об’єкт введено в експлуатацію.  

Ефективність очистки вод буде досягати 87-99%, 

склад стічних очищених вод відповідатиме 

нормативам ГДС забруднюючих речовин у водні 

об’єкти зі зворотніми водами, з’явилася перспектива 

розширення каналізаційної мережі та, як наслідок, 

ліквідація бигребних ям та зношених септиків, що 

призводить до забруднення підземних вод та 

земельних ресурсів в басені р.Горинь. 

7 Реконструкція каналізаційної насосної 

станції № 2 на вул. Татарській в м.Острог 

Рівненської області 

Острозька міська рада /  

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

 

1097,008 - 

Роботи не виконувалися в зв’язку з відхиленням 

Учасників відкритих торгів згідно Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

8 Реконструкція напірного колектора 

м.Березне Рівненської області (довжиною 

1200 м) 

Комунальне підприємство 

«Березневодоканал» / 

Департамент з питань 

будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

2422,317 2117,45 

Виконавець ТОВ «БК Случ» (Житомирська обл., 

м.Баранівка). Прокладено 2 нитки каналізаційного 

колектора довжиною 600 м кожна,  250 мм. 

Об’єкт введено в експлуатацію. 

Результат заходу – попередження забруднення 

водних об’єктів та земель в парковій зоні м.Березне 



неочищеними стічними водами потенційним обсягом 

до 1500 м3/добу. 

9 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 

195,0  

Захід не виконувалися в зв’язку з відсутністю 

Учасників торгів згідно Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

10 Наукові дослідження з відновлення і 

підтримки сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р.Горинь в 

межах Рівненської області Національний університет 

водного господарства 

та природокористування / 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

180,0 180,0 

Виконавець заходу – НУВГП. Проведено 

різноманітні дослідження стану річки Горинь та її 

басейну в межах Рівненської області, на підставі яких 

розроблено рекомендації з відновлення і підтримки 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану басейну р.Горинь в розрізі коротко-, середньо- 

та довгострокових завдань (в розрізі 4 ділянок, які 

визначені за рівнем антропогенного навантаження, 

розроблено комплекс природоохоронних заходів, які 

передбачають при найменших витратах коштів 

досягти максимального відтворення природної 

рівноваги річки Горинь). 

11 Виконання заходу «Проведення семінару з 

питань збереження природно-заповідного 

фонду України та пропаганди охорони 

довкілля з метою впровадження на місцях 

міжнародних вимог екологічної політики» 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

198,0  

В проведенні заходу зникла необхідність (це було б 

неефективне використання коштів, так як 

аналогічний захід проводився 16-18 жовтня 2019 

року, НПП «Меотида», с. Урзуф, Донецька обл.). 

12 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 

2018 рік”  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

40,0 31,9875 

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

Виготовлено 250 екземплярів книжки «Довкілля 

Рівненщини за 2018 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 

 Всього по ПЕРЕЛІКУ:  13767,5261 9422,1923  

 СУБВЕНЦІЯ ОБЛАСНОМУ 

БЮДЖЕТУ: 
   

 

до 

п.3 

(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 

 

1400,0 1319,5 

Див. п.3. 

 РАЗОМ (Перелік та Субвенція)  15167,5261 10741,6923  



 


