
Інформація 

про фінансування природоохоронних заходів 

згідно затвердженого 09.08.2021 «Переліку природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2021 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 2021 рік»  

Повернення 

до бюджету 
Інформація про стан виконання заходу 

 

1 2 3 4 5 6 7 

І Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Реконструкція очисних 

споруд продуктивністю 

1500 м3/добу в м. Березне 

Рівненської області 

Березнівська міська 

рада / Департамент з 

питань будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

 
2500,00 1566,0 934,0 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Будівельна компанія "Случ". У 2021 

році: прокладено високовольтний кабель, проведено 

врізку в існуючі мережі до К1, К6, влаштовано 

комерційний облік електроенергії, виконано 

випробування ємкостей на водопроникність. Розпочато 

пусконалагоджуванні роботи, виконано всі будівельні 

роботи, крім пусконалагоджувальних  робіт, які  

плануються виконати коли середньодобова температура 

буде не нижче +8 °C. 

2 Каналізаційний колектор 

від Дубровицької 

центральної лікарні до 

КНС-2. Будівництво 

Комунальне 

підприємство 

«Міськводоканал» 

м.Дубровиця / 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

1262,41 1174,2447 88,1653 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю  фірма -"Кортакоз". У 2021 році: 

завершено роботи по КНС біля міської лікарні, 

змонтоване насосне обладнання. Залишилося зробити 

пусконалагоджувальні роботи. 

3 Реконструкція напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС по 

вул. Нова до камери 

переключення в 

м. Здолбунів Рівненської 

області 

Комунальне 

підприємство  

«Здолбунівводоканал», 

м.Здолбунів / 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

1362,38 1249,408 112,972 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю-фірма «Кортакоз». У 2021 році 

завершено прокладання поліетиленових труб. 

Будівельні роботи завершені. Триває підготовка до здачі 

в експлуатацію.   

4 Виготовлення проектно-

кошторисної докумен-

Комунальне 

підприємство 
1497,0 1279,0 218,0 

 Проектна органцізація Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Форестал Сервіс». 



тації “Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд м. Костопіль, 

Рівненського району, 

Рівненської області” 

потужністю 5000 м3/добу 

Костопільської міської 

ради 

«Костопільводоканал» / 

Костопільська міська 

рада 

 

Розроблена проектна документація (пояснювальна 

записка, ОВНС, робочий проєкт, креслення, проєкт 

організації будівництва, зведений кошторисний 

розрахунок вартості об’єкта будівництва на 77797,358 

тис.грн.). Залишилося провести експертизу проекту. 

5 Поліпшення технічного 

стану та благоустрою 

ставка в с. Постійне 

Рівненського району 

Рівненської області 

(реконструкція) 

Деражненська сільська 

рада / Деражненська 

сільська рада 

1484,84 426,18492 
1058,6550

8 

Підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІБК Енерготехнобуд», м.Київ. В 

зв’язку з тим, що еекспертний звіт за робочим проєктом 

був виданий 16.11.2021 року філією ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Волинській області (№ 

646/03-0588/01-21, загальна кошторисна вартість 

будівництва складає 1563,549 тис.грн.), тіьки в грудні 

2021 року було укладено договір на проведення робіт з 

реконструкції згідно розробленої ПКД. Розпочато 

земельні роботи по очищенню дна ставка в с.Постійне 

1.4.га та закуплено матеріали.  

6 Придбання 

технологічного 

обладнання для заміни 

такого, що використало 

свої технічні можливості 

на комунальних 

каналізаційних системах 

РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 

(магістральних засувок) 

РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» / 

РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 

1508,09 1432,0008 76,0892 

Постачальник Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Украрматрейд». Придбано 6 одиниць 

засувок гільйотинних: VAG ZETA DN 300 PN 10 та 

стальні фланці в комплекті (2 шт.), VAG ZETA DN 500 

PN 6 та стальні фланці в комплекті (2 шт.), VAG ZETA 

DN 600 PN 10 та стальні фланці в комплекті (2 шт.). 

Засувки в грудні 2021 року встановлені 2 шт. Ø 600 мм 

на ГКНС (вул. Будівельників), 2 шт. Ø 300 мм на КНС 

№ 9 (вул. Дворецька), 2 шт. Ø 500 мм на КНС № 5 (вул. 

Новобармацька) в м.Рівне, чим забезпечено надійну 

роботу каналізаційної системи та відвернуто загрозу 

потенційних аварій. 

7 Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по                            

вул. Будівельників (район 

ДБК) в м. Рівне 

РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» / 

РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 

2597,87 
2262,5747

5 
335,29525 

Роботи проводилися РОВКП ВКГ «Рівневодоканал». 

Було придбано необхідне обладнання та прокладено 

трубопровід каналізаційного колектору довжиною 163 

м Ø1000/851мм від колодязя КНС-10 до залізничної 

колії Рівненського ДБК. Пропускна спроможність 

колектору 6840 м3/добу. Роботи виконані посвістю та 

забезпечено належне функціонування каналізаційного 

колектору. Відвернуто загрозу забруднення 

навколишнього природного середовища стічними 



водами та виникнення аварійних ситуацій по вул. 

Будівельників. 

8 Реконструкція внутріш-

ньої та зовнішньої мереж 

каналізації станції біоло-

гічної очистки Борівсь-

кого ліцею Зарічненської 

селищної ради Варась-

кого району Рівненської 

області за адресою: вул. 

Шкільна, 1 в с. Борове 

Вараського району 

Рівненської області 

Зарічненська селищна 

рада / Зарічненська 

селищна рада 

1040,41 - 1040,41 

Кошти не використані в зв’язку з тим, що не було 

завершено виготовлення  проєктно-кошторисної 

документації (ПКД). Виконавець ПКД – ТОВ «Фенікс 

Груп Проєкт», м.Київ. Вартість робіт з реконструкції 

згідно розробленої документації – 3888,287 тис.грн., 

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Волинській області № 731/03-0630/01-21 від 10.12.2021 

року. 

9 Виготовлення проєктно-

кошторисної докумен-

тації по об’єкту: «Бере-

гоукріплення та облаш-

тування шлюза-регуля-

тора з метою відновлення 

і підтримання сприят-

ливого гідрологічного, 

санітарного стану річки 

Стубелка в районі вул. 

Центральної с. Грушвиця 

Перша Рівненського 

району Рівненської 

області - реконструкція» 

Великоомелянська 

сільська рада / 

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

 
260,00 248,0 12,0 

Проектна організація ФОП Гурський А.В. Розроблена 

проектна документація, згідно якої орієнтовна вартість 

робіт складає 7998,521 тис.грн., залишилося  провести 

експертизу проекту. 

10 Виготовлення проєктно-

кошторисної 

документації 

«Реконструкція споруди 

гідровузла та шлюзів 

греблі Хрінницького 

водосховища» 

Демидівська селищна 

рада /  

Департамент з питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадміністрації 

24,87083 24,87083 0 

Проектна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Вест Експерт". Розроблено проектну 

документацію наявний позитивний висновок експертизи  

від 27.10.2021 № 210924-2/А  виданий ТОВ "Перша 

будівельна експертиза". Загальна кошторисна вартість 

будівництва 12075,74 тис.грн. Потужність об’єкта 

(пропускна спроможність при нормальному підпірному 

рівні 325 м3/с). 

ІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

11 Придбання обладнання 

(сортувального комплексу 

твердих побутових 

Березнівська міська 

рада / Березнівська 

міська рада 

3000,00 488,9989 2511,0011 

Було проведено торги на придбання контейнерів, 

шредера та сортувальної лінії. Відбулися лише торги на 

придбання контейнерів. Придбано 371 контейнер (300 



відходів в комлекті зі 

шредером та 

контейнерами) для збору 

та  зменшення 

захоронення ТПВ на 

Березнівському 

сміттєзвалищі в м. 

Березне Рівненського 

району Рівненської 

області 

 

 

пластикових для загального збору та 71 сітчастий 

металічний для ПЕТ пляшки) на 488,9989 тис.грн., 

постачальник Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Альта Логістік Україна», м.Київ. 

Решта торгів не відбулася (одні через недостатню 

кількість учасників та други відмінено на підставі ч.1, 

ст.32 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Контейнери у віданні комунального підприємства 

«Управляюча компанія «Комфорт». 

12 Придбання машини для 

збору та транспортування 

побутових відходів у 

населених пунктах 

Здовбицької 

територіальної громади 

Здовбицька сільська 

рада / Здовбицька 

сільська рада 

1000,00 1000,0 0 

Постачальник - товариство з обмеженою 

відповідальністю  "ТД Будшляхмаш», м.Київ. Придбано 

машину сміттєвоз із заднім навантаженням СБМ-301/4 

на шасі МАЗ – 4371. Загальна вартість 1295,4 млн.грн. 

295,4 тис.грн. співфінансування за рахунок місцевого 

природоохоронного фонду. 30.12.2021 проведено 

реєстрацію вантажного сміттєвоза, екологічний 

стандарт Євро-5, отримано свідотство. Автомобіль на 

балансі КП «Здовбицьке», використовується за 

призначенням. 

13 Придбання машини для 

збору та транспортування 

твердих побутових 

відходів в  

Олександрійській 

сільській раді 

Рівненського району 

Рівненської області 

Олександрійська 

сільська рада / 

Олександрійська 

сільська рада 
2624,00 2623,2 0,8 

Постачальник - товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Спецкомунтех», м.Луцьк. Придбано 

машину сміттєвоз Mercedes Benz Atego, клас 

екологічності Євро 6, з пресувальним пристроєм та 

підйомним механізмом Schmidt. Загальна вартість 

2623,2 тис.грн. Передано в господарське відання 

комунальному підприємству «Вольфарт» 

Олександрійської ради. 

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

14 Видання книжки 

“Довкілля Рівненщини за 

2020 рік” 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

40,0 40,0 - 

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

Виготовлено 250 екземплярів книжки «Довкілля 

Рівненщини за 2020 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 



15 Організація та 

проведення 

Національного форуму 

„Поводження з відходами 

в Україні: законодавство, 

економіка, технології” 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

379,0 - 379,0 

Потреба у виконання заходу зникла  (відмінено відкриті 

торги, підстава п.п. 1, п.1, ст.32 ЗУ «Про публічні 

закупівлі») на період, в який планувалося проведення 

заходу розпочало діяти рішення щодо встановлення з 00 

год.00 хв. 26 жовтня 2021 року «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, на території Миколаївської та Рівненської 

області (Протокол № 40 позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.10.2021) 

16 Проведення стратегічної 

екологічної оцінки 

«Обласної програми 

охорони навколишнього 

природного середовища 

на 2022-2026 роки» 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

100,0 54,499 45,501 

Виконавець – ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Укрекопроєкт», м.Київ. Проведено підготовку і 

обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки «Обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2022-2026 

роки», розроблено Звіт про стратегічну оцінку, 

проведені необхідні оприлюднення та підготовлені 

Довідки. СЕО дає можливість зосередитись на 

всебічному аналізі можливого впливу планової 

діяльності на довкілля. 

 РАЗОМ з початку року по ПЕРЕЛІКУ: 20680,87083 13868,9819 6811,88893  

 СУБВЕНЦІЇ ОБЛАСНОМУ БЮДЖЕТУ:     

до 

№1 

Реконструкція очисних споруд продуктивністю 

1500 м3/добу в м. Березне Рівненської області 

(Субвенція з Березнівського міського бюджету) 

400,0 400,0 - Див. п.1. 

до 

№3 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора 

від КНС по вул. Нова до камери переключення в м. 

Здолбунів Рівненської області 

Субвенція зі Здолбунівського міського бюджету)  

400,0 400,0 - Див. п.3. 

 Реконструкцію каналізаційної насосної станції № 2 

на вул. Татарській в м.Острог Рівненської області 

(Субвенція з Острозького  міського бюджету)  

158,0 - 158,0 
Будівельні роботи не велися. ПКД потребує 

коригування. 

 ІТОГО з початку року по ПЕРЕЛІКУ З 

СУБВЕНЦІЄЮ 
21638,87083 14668,9819 6969,88893  

 

 

 


