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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 16 листопада 2012 року № 723
„Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на
2012-2016 роки” з внесеними змінами від 06.03.2015 № 1439, від 11.09.2015
№ 1557, від 17 червня 2016 року № 202 надаємо інформацію про хід
виконання заходів Програми за 2016 рік.

Додаток: на 49 арк.

Директор департаменту

В.Захарчук

Дяк Вікторія Василівна

26- 78-42
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Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
про хід реалізації обласної програми охорони навколишнього природного
середовища на 2012-2016 роки у 2016 році
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
З метою охорони і раціонального використання водних ресурсів в
населених пунктах та на підприємствах області за рахунок коштів обласного
природоохоронного фонду продовжувались роботи з:
- будівництва каналізаційних мереж в містах Рівне, Дубно, Дубровиця,
Острог, Здолбунів - об’єкти не введено в експлуатацію, потребують
подальшого фінансування;
- реконструкції очисних споруд смт Млинів, м. Сарни та м. Корець об’єкти не введено в експлуатацію, потребують подальшого фінансування;
- придбання технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах
РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" (магістральних засувок) та комунальних
каналізаційних системах м. Острог (насосного обладнання) - заходи виконано;
- розчищення русла р. Устя та реконструкції захисних дамб і насосної
станції на польдерній системі „Івачків” у Здолбунівському районі - об'єкт
введено в експлуатацію;
- захисту від підтоплення і затоплення с. Малеве і прилеглих
сільськогосподарських угідь Демидівського району (проведено будівництво
захисної дамби на р. Стир) - об’єкт не введено в експлуатацію, потребує
подальшого фінансування;
- реконструкції гідротехнічних споруд в с.Синів Гощанського району об'єкт введено в експлуатацію;
- поліпшення технічного стану водойми по вул. Застав’я в смт Гоща об’єкт не введено в експлуатацію, потребує подальшого фінансування.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на:
- реконструкцію очисних споруд м. Дубно та с. Шубків Рівненського
району;
- реконструкцію каналізаційних мереж м. Дубно;
- проведення заходів відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану р. Замчисько в м. Костопіль.
За рахунок коштів Державного бюджету в 2016 році, на які департамент
екології та природних ресурсів облдержадміністрації надав екологічні висновки
проводилось:
- розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію
міських очисних споруд у м. Кузнецовськ;
- придбано та встановлено установку «КУБО-100», проведено
загальнобудівельні роботи, зовнішні технологічні мережі, електроосвітлення,
мулові майданчики на очисних спорудах смт Клесів Сарненського району.
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За рахунок коштів місцевих природоохоронних фондів та інших коштів
проводилось:
- відновлення сприятливого гідрологічного режиму р. Слонівка у
Радивилівському районі, лівої притоки р. Вілія в урочищі „ Вигін” Острозького
району та р. Бунів на території Рокитнівської селищної ради.
Охорона атмосферного повітря
Виготовлено проектно - кошторисну докуметацію на реконструкцію з
установленням обладнання для очищеня газопилового потоку від речовин
біологічного походження на території с. Лісопіль Малолюбашанської сільської
ради Костопільського району ( на Костопільській філії ДП "Укрветсанзавод") .
На ПАТ „Волинь-цемент” для зменшення викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря проводилась модернізація електрофільтрів на обертових
печах № 4 та № 5, а саме монтажні роботи кабельно-провідникової мережі та
трансформаторів.
Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва та побутовими
відходами
За рахунок місцевих природоохороних фондів на територіях Зорянської,
Шпанівської сільских рад, Оржівської селищної ради Рівненського району та
Урвенської сільської ради Здолбунівського району виконано заходи зі збору та
перевезення твердих побутових відходів.
З метою раціонального використання і зберігання твердих побутових
відходів проведено оновлення контейнерного господарства, а саме придбано та
встановлено контейнери для збирання побутового сміття в м. Рівне - 98
контейнерів, 5 контейнерів для збору великогабаритних відходів та 130 кон
тейнерів для збору пластикових пляшок; в м. Дубно - 14 контейнерів,
в м. Острог - 7 контейнерів, в Березнівського району - 40 контейнерів,
в м. Дубровиця - 17 контейнерів, в м. Здолбунів - 44 контейнерів, в смт Млинів
- 7 контейнерів, на території Квасилівської сільської ради Рівненського району
- 9 контейнерів, в м. Сарни - 28 контейнерів, на території смт Клесівської
Сарненського району - 50 контейнерів.
Для екологічно-безпечного поводження з побутовими відходами на
діючих полігонах та сміттєзвалищах проводяться роботи з їх впорядкування,
рекультивації та ліквідації несанкціонованих звалищ: в м.Рівне, м.Березне і
7 сільських радах Березнівського району, м. Здолбунів та 2 сільских радах
Здолбунівського району, 5 сільських радах Володимирецького району,
2 сільських радах Демидівського району, 2 сільських радах Лубенського
району, 6 сільских радах Дубровицького району, 6 сільських радах Костопі
льського, 3 сільських радах Млинівського району, 1 сільській раді Острозького
району, 2 сільських радах Радивилівського району, 9 сільських і 1 селищній
раді Рокитнівського району, 7 сільських і 1 селищній раді Сарненського району.
Великоомелянською сільською радою виготовлено проект землеустрою щодо
рекультивації земель, які знаходяться під полігоном твердих побутових
відходів.
Створено приймальний пункт зі збору вторинної сировини у м. Дубно.
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Придбано машини для збору та транспортування твердих побутових
відходів для м. Рівне, м. Радивилів, м. Сарни і Клесівської селищної ради та
трактор для комунальної служби для м. Дубровиця.

Доступ до інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з
питань охорони довкілля
Для забезпечення більш широкого доступу громадськості до екологічної
інформації розроблено та оприлюднено на сайті департаменту екології та
природних ресурсів Доповідь про стан довкілля за 2015 рік в області, книгу
видано окремим накладом 300 примірників та розповсюджено серед
підприємств, установ та організацій області.

Директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

Дяк Вікторія Василівна

267842
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В.Захарчук

Інформація про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 25.07.2012 № 395
"Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2012 - 2016 роки"
за 12 місяців 2016 року

№

Назва заходу Програми

Відповідальний
виконавець
(головний
розпорядник
бюджетних коштів)

1
2
3
І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1.1. Будівництво та реконструкція очисних споруд

Передбачено
коштів на
2016 рік,
тис. гривень
4

1.1.1

Розроблення проектнокошторисної документації
на реконструкцію міських
очисних споруд
м. Кузнецовськ

Виконавчий комітет
Кузнецовської міської
ради, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

243,167 обласний

1.1.2

Реконструкція міських
очисних споруд
м. Кузнецовськ

Виконавчий комітет
Кузнецовської міської
ради, Кузнецовське
міське комунальне
підприємство

5000,0 інші кошти

1.1.3

Виготовлення (коригування)
проектно-кошторисної
документації "Реконструкція
міських очисних споруд
м. Острог потужністю 700
мЗ/лобу"

Острозька міська рада

100,0 інші кошти

1.1.4

Виготовлення проектнокошторисної документації
"Реконструкція та
розширення очисних споруд
каналізації в м. Дубно
Рівненської області"

Лубенська міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

626,634 обласний

1.1.5

Реконструкція та
розширення очисних споруд
каналізації в м. Дубно
Рівненської області

Лубенська міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1000,0 обласний
23200,0 інші
кошти

Освоєно коштів, в т. ч. за рахунок джерел фінансування, тис. гривень

Всього

державний бюджет

5

6

823,1750

250,0000

обласний
бюджет
7

місцеві
бюджети
8

Відмітка про
виконання
(досягнуті
результати)

інші кошти
9

10

Розроблено проектнокошторисну
документацію, згідно
якої загальна вартість
робіт складає
167888,644 тис.грн

823,175

250,0000

Виготовлено проектно
кошторисну
документацію

1.1.6

1.1.7

1.1.8

Комунальне
підприємство по
Відновлення якості зужитої
водопостачанню та
водовідведенню
в побуті та промисловості
"АКВА",
стічної води на комунальних
смт Володимирець,
очисних спорудах
смт Володимирець
департамент з питань
(реконструкція)
будівництва та
архітектури
обллеожалміністпапії
Комунальне
підприємство
Млинівської селищної
ради "Комбінат
Очисні споруди потужністю
комунальних
600 мЗ на добу, смт Млинів підприємств",
реконструкція
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдеожалміністпапії
Комунальне
Реконструкція очисних
підприємство
споруд м. Радивилів
"Комунальник"
продуктивністю 900 куб.
Радивилівської міської
метрів/добу
ради

67,0149 обласний

500,0 обласний

440,016

12398,0670
державний
822,0 обласний

Будівництво очисних споруд
с. Шубків Рівненського
району

Рівненська
райдержадміністрація,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

500,0 обласний

1.1.10

Будівництво очисних споруд
с. Біла Криниця
Рівненського району

Рівненська
райдержадміністрація,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

500,0 обласний

1.1.11

Будівництво біологічних
міні-очисних споруд
смт Квасилів Рівненського
району

Рівненська
райдержадміністрація

450,0 обласний 50
місцеві

1.1.9

440,016

Встановлено 4
компресораповітродувки, роботи
не завершені

58,2800

58,28

Виготовлено прекно кошторисну
документацію

1. 1.12

1.1.13

Сарненська міська рада,
Реконструкція очисних
департамент з питань
споруд № 2 по вул.
будівництва та
Піонерській в м. Сарни
архітектури
продуктивністю 200 мЗ/добу
облдержадміністрації

Реконструкція очисних
споруд по
вул. Зелена смт Клесів
Сарненського району
Рівненської області

766,36725
обласний
100,0 місцеві

Клесівська селищна рада
Сарненського району,
2940,0 державний
департамент з питань
420,0 обласний
будівництва та
70,0 місцеві
архітектури
облдержадміністрації

Проведено очистку
аеротен-відстійника та
контактного резервуара,
електропостачання
очисних споруд,
влаштування
водопроводу В1 та ТЗ,
роботи не завершені

479,5460

479,5460

Придбано та встановлено
установку «КУБО-100»,
проведено
загальнобудівельні

2761,2980

роботи, зовнішні
технологічні мережі,
електроосвітлення,

2761,298

мулові майданчики,
робота не завершена

1.1.14

Реконструкція одної
компактної установки (КУ200) очисних споруд
м. Корець Рівненської
області

Корецька міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1597,4289
обласний
182,0361 місцеві

668,7460

3584,4730
51532,7152
5481,0610
Всього
1.2. Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних колекторів та мереж

1. 2.1

1. 2.2

1.2.3

Реконструкція шляхом
санації напірного
каналізаційного колектора
діаметром 500 мм від КНС5 на камери гасіння по вул.
Г агаріна в
м. Рівне
Реконструкція
каналізаційного колектора
від вул. Грушевського до
вул. Словацького в
_________м. Дубно_________

РОВКП ВКГ
"Рівнеоблводоканал"

2000,0 місцеві

Лубенська міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

500,0 обласний

150,00000

Реконструкція
каналізаційної мережі по
вул. Кривоноса,
вул. Садова в м. Острог
Рівненської області

Острозька міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

676,568 обласний
75,1720 місцеві

699,068

Виконані роботи з
улаштування бетонної
конструкції
компактної установки
очисних споруд,
роботи не завершені

668,7460

1588,3080

676,568

308,2800

0,0000

150,00000

Виготовлено прекно кошторисну
документацію

22,5

Прокладено
330
м мережі каналізації,
роботи не завершені

1.2.4

Реконструкція напірного
колектора в м. Березне
(довжиною 1200 м)

Березнівська міська
рада, КП
"Березневодоканал",
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1.2.5

Виготовлення проектнокошторисної документації
на будівництво само
пливного колектора по вул.
Шкільна, І.Франка,
каналізаційної насосної
станції і напірного
колектора через р. Горинь в
с. Горбаків Гощанського
району

Горбаківська сільська
рада Гощанського
району, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1.2.6

1.2.7

1. 2.8

Комунальне
підприємство
"Міськводоканал"
Каналізаційний колектор від
м. Дубровиця,
Дубровицької центральної
виконавчий комітет
лікарні до КНС-2.
Дубровицької міської
Будівництво
ради, департамент з
питань будівництва та
_____ архітектури_____
Комунальне
підприємство
"Міськводоканал"
Самопливний
м. Дубровиці,
каналізаційний колектор
виконавчий комітет
діаметром 500 мм в
Дубровицької міської
м. Дубровиця Рівненської
ради, департамент з
області - реконструкція
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації
Комунальне
підприємство
Будівництво каналізаційної "Здолбунівводоканал",
Здолбунівська міська
мережі малоповерхової
рада, департамент з
забудови в м. Здолбунів
(мікрорайон "Осада")
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

486,7750
обласний 100,0
місцеві

72,424 обласний

182,4610
обласний

1345,7460
держаний

103,664

1613,335

Виконано 218 п.м.
самопливного
колектору К1 0 315,
роботи не завершені.

103,664

48,0000

1558,3720

6,9630

Прокладено 339 м.п
поліетиленових труб.
Готовність захода на
даний час становить
54%.

Укладено 246 п.м. 0
734,129 обласний
100,0 місцеві

582,83

582,83

200 та 318 п.м. 0 250
трубопроводів
каналізації К1, роботи
не завершені.

1.2.9

Розроблення проектнокошторисної документації
"Будівництво мережі
водовідведення мікрорайону
"Заріччя" в м. Костопіль"

Костопільська
райдержадміністрація,
комунальне
підприємство
"Костопільводоканал",
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

100,0 обласний

1.2.10

Ліквідація накопичувачів
стічних вод по вул.
Козацька в с. Ставок
Костопільського району

Костопільська
райдержадміністрація,
Звіздівська сільська рада

50,0 місцеві

1.2.11

Будівництво КНС і
каналізаційної мережі по
вул. Заводська в
с. Оженин-1 Острозького
району

Оженинська сільська
рада Острозького
району, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

300,0 обласний

1.2.12

Реконструкція
каналізаційної мережі по
вул. Незалежності в
смт Клевань Рівненського
району

Рівненська
райдержадміністрація,
Клеванська селищна
рада Рівненського
району

400,0 обласний
200,0 місцеві

1.2.13

Реконструкція зливової
каналізації по вул.
Незалежності в
смт Рокитне (протяжністю 1
км)

Рокитнівська селищна
рада, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

420,0 державний

1.2.14

Будівництво каналізаційної
насосної станції по вул.
Шкільна смт Клесів
Сарненського району
Рівненської області

Клесівська селищна рада
Сарненського району,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

850,0 обласний

Всього

8593,2750

3148,8970

1558,3720

1.3. Придбання, насосного технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої млжливості

1.3.1

Придбання двох решіток
механічних грабельних
рейкового типу РГР 1201-12
для міських очисних споруд
м. Кузнецовськ

Виконавчий комітет
Кузнецовської міської
ради, Кузнецовське
міське комунальне
підприємство

176,4 обласний
176,4 місцеві

1363,0620

220,5000

6,9630

1.3.2

Придбання насосного
обладнання для заміни
такого, що використало свої
технічні можливості на
комунальних каналізаційних
системах м. Острог

Острозьке комунальне
підприємство
"Водоканал"

1.3.3

Придбання технологічного
обладнання для заміни
такого, що використало свої
технічні можливості на
комунальних каналізаційних
системах РОВКП ВКГ
"Рівнеоблводоканал"
(магістральних засувок)

Рівненське обласне
виробниче комунальне
підприємство
водопровідноканалізаційного
господарства
"Рівнеоблводоканал"

Всього

84,8 обласний

84,80

880,369 обласний

819,10

1317,9690

903,8960

0,0000

84,80

Придбано насостЗР Я І
агрегат СД 160/45 в
комплекті та насос
фекальний 2СМ 150125-315/4а в комплекті

819,10

Придбано 6 шт
засувок ножевих
У А в А гЕ Т А з
фланцями (БИ 300 РИ
10 - 2 шт., БИ 500 РИ
1 0 - 3 шт., БИ 600 РИ
1 0 - 1 шт.)

903,8960

0,0000

0,0000

1.4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Виготовлення проектнокошторисної документації
на виконання заходів щодо
відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного
режиму
р. Іква, а також заходів для
боротьби зі шкідливою дією
вод у м. Дубно та на
території Лубенського
району (будівництво)
Виконання заходів щодо
відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного
режиму р. Іква, а також
заходів для боротьби зі
шкідливою дією вод у м.
Дубно та на території
Лубенського району
(будівництво)
Реконструкція
гідротехнічної споруди та
роботи з поліпшення
технічного стану водойми по
вул. Застав’я в смт Гоща, в
т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації

Департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації,
Рівненське обласне
управління водних
ресурсів

140,0 обласний

Департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації,
Рівненське обласне
управління водних
ресурсів

800,0 обласний
28,0 місцеві

Гощанська селищна
рада, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

400, 0 обласний

388,3184

388,3184

Встановлено механізм
приводу шлюза та
виконана огорожа
шлюзів, роботи не
завершені

к

1.4.4

Реконструкція
гідротехнічної споруди в
с. Синів Гощанського
району Рівненської області

Синівська сільська рада
Гощанського району,
департамент з питань
701,507 обласний
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1.4.5

Реконструкція споруди
гідровузла та шлюзів греблі
Хрінницького водосховища

Демидівська
райдержадміністрація,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1.4.6

Очищення русла
р. Веселуха у
Зарічненському районі від
замулення і наносів

Зарічненська
райдержадміністрація,
Зарічненське управління
водного господарства

1.4.7

Розчищення русла
р. Устя та реконструкція
захисних дамб і насосної
станції на польдерній
системі "Івачків"
Миротинської сільської ради
Здолбунівського району

Миротинська сільська
рада Здолбунівського
району, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1.4.8

Проведення заходів щодо
відновлення і підтримання
сприятливого гідрологіч
ного режиму та санітарного
стану р. Замчисько в
м. Костопіль Рівненської
області (будівництво), в т.ч.
виготовлен-ня проектнокошторисної документації

Комунальне
підприємство
"Костопількомунсервіс", виконавчий
комітет Костопільської
міської ради,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

1200,0 обласний

30,0 місцеві

163,798 обласний
40,0 місцеві

1200,0 обласний
140,02 місцеві

реконструкциями
701,507

147,553

1319,569

гідроспоруди улаштовано дамбу 198
м, об'єкт введено в
дію, є Декларація про
готовність до
експлуатації о б ’єкта

701,507

147,553

Завершено виконання
робіт, введено в дію
насос потужністю
1000 мЗ/год, об'єкт
введено в дію, є
Декларація про
готовність до
експлуатації о б ’єкта

1179,569

Сплановано орієнтовно
ЗО м берегової лінії,
погли-’б-’лено дно, на
межі води укладено
геотекстиль, щебеневе
покриття висотою 15 см
та пісок, влаштовано 2
дренажних канали для
відводу дощових стоків,
робота не завершена

140,0000

1.5.1

Виготовлення проектної
документації щодо
винесення в натуру меж
водоохоронної зони, зокрема
прибережних смуг р. Іква

Департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації,
Рівненське обласне
управ-ління водних
_______ ресурсів_______

200,0 обласний

1.5.2

Виготовлення проектної
документації щодо
винесення в натуру меж
водоохоронної зони, зокрема
прибережних смуг р. Случ

Департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації,
Рівненське обласне
управ-ління водних
_______ ресурсів_______

150,0 обласний

350,0000

Всього
1,6. Відновлення та впорядкування джерел
1.6.1

Упорядкування джерела
"Василя Великого" в
урочищі "Кобила"

Рокитнівське управління
водного господарства

10,0 місцеві

1.6.2

Впорядкування існуючого
джерела "Хмарукова
криниця" та очистка
водовідвідного каналу від
наносів на території
Української сільської ради
Острозького району
Рівненської області

Лубенське міжрайонне
управління водного
господарства

99,306 місцеві

109,3060

Всього
II. Охорона атмосферного повітря

2.1

2.2

Проведення заміни алюмо ванадієвого каталізатора в
реакторі селективного
очищення хвостових газів
Модернізація (заміна)
електрофільтрів на
обертових печах № 4,

№5

ПАТ "Рівнеазот"

ПАТ "Волинь-цемент"

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

312,0
інші кошти

22200,0
інші кошти

10720,0

10720,0

Закуплено обладнання
для заміни

2.3

Реконструкція з
установленням облад-нання
для очищення газопилового
потоку від речовин
біологічного походження на Костопільська районна
території
рада, департамент з
с. Лісопіль, по
питань будівництва та
вул.Хотинській,4
архітектури
Малолюбашанської сільської облдержадміністрації
ради, Костопільського
району, в т.ч. виготовлення
проектно-кошторисної
документації

700,0
обласний

73,70

23212,0000

Всього

Розроблена проектнокошторисна
документація,
знаходиться на
експертизі

73,70

10793,70

0,00

73,70

0,00

10720,00

III. Охорона і раціональне використання земель, заходи для боротьби зі шкідливою дією вод, берегоукріплювальні роботи

3.1

Проведення заходів щодо
берегоукріплення
р. Стир в
м. Кузнецовськ
(будівництво)

3.2

Виконання заходів для
боротьби зі шкідливою дією
вод (будівництво
протиповеневих дамб) на
р. Іква в межах міста Дубно

3.3

Кріплення берега
р. Горинь у с. Томахів
Г ощанського району
(будівництво)

3.4

Виконавчий комітет
Кузнецовської міської
ради, департамент з
питань будівництва та
архітектури
облдержадміністрації
Лубенська міська рада,
департамент з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації
Горбаківська сільська
рада Гощанського
району, департамент з
питань будівництва та
аохітектуои

250,0 обласний
200,0 місцеві

37,176

37,176

842,498 обласний
30,0 місцеві

1300,0 обласний

Проведення заходів із
захисту від підтоплення і
Малівська сільська рада
затоплення с. Малеве і
Демидівського району,
прилеглих
департамент з питань
сільськогосподарських угідь
будівництва та
Демидівського району
архітектури
(кріплення берега р. Стир облдержадміністрації
будівництво)

1129,3205
обласний

1070,000

Всього

3751,8185

1107,176

IV. Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

Змонтовано 302 шт
габіона для укріплення
берегу річки від
підтоплення, робота
не завершена

1070,000

0,000

1070,000

37,176

0,000

^1

4.1

Проведення заходів із
забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення та
знешкодження непридатних
до використання хімічних
засобів захисту рослин і тари
від них у Рівненському
районі

Рівненська
райдержадміністрація

350,0 місцеві

4.2

Проведення заходів із
забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення та
знешкодження непридатних
до використання хімічних
засобів захисту рослин і тари
від них у Лубенському
районі

Лубенська
райдержадміністрація

35,0 місцеві

4.3

Проведення заходів із
забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення та
знешкодження непридатних
до використання хімічних
засобів захисту рослин і тари
від них у Здолбунівському
районі

Здолбунівська
райдержадміністрація

18,0 місцеві

4.4

Проведення заходів із
забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення та
знешкодження непридатних
до використання хімічних
засобів захисту рослин і тари
від них у Млинівському
районі

Млинівська
райдержадміністрація

20,0 місцеві

20,00

20,0000

4.5

4.6

Проведення заходів із
забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення та
знешкодження непридатних
до використання хімічних
засобів захисту рослин і тари
від них у Сарненському
районі
Вивіз осаду з мулових
майданчиків очисних споруд
підприємства
РОВКП ВКГ
’’Рівнеоблводоканал”

Сарненська
райдержадміністрація

5,5 місцеві

РОВКП ВКГ
"Рівнеоблводоканал”

112,5
інші кошти

0,0000
0,0000
541,0000
20,00
Всього
4.7. Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, будівництво полігонівдля захоронения ТПВ

4.7.1

Упорядкування
сміттєзвалищ твердих
побутових відходів та
ліквідація несанкціонованих
звалищ відходів на території
Костопільського району

Костопільська
райдержадміністрація

50,0 місцеві

4.7.2

Впорядкування, технічне
переоснащення,
реконструкція полігону для
захоронення твердих
побутових відходів в
с. Зоря Рівненського району

Рівненська
райдержадміністрація

300,0 місцеві 50,0
інші кошти

Всього
4.8. Оновлення парків сміттєвозних машин

22,7529

400,0000

22,7529

4148,6000

4.8.1

Оновлення сміттєвозних
машин для м. Рівне

Рівненська міська рада,
К А ТП -1728

2500,0 місцеві

4.8.2

Закупівля сміттєвозів для
м. Острог

Острозька міська рада

600,0 місцеві

4.8.3

Придбання машин для
транспортування твердих
побутових відходів для
м. Острог

Острозька міська рада

450,0 місцеві

20,0000

0,0000

22,7529

0,0000

0,0000

22,7529

4148,6000

0,0000
Придбано 2 машини
для збору та
транспортування ТПВ

4.8.4

Придбання спецтранспорту
для збору і транспортування
твердих побутових відходів
у Варковицькій сільській
раді Лубенського району

Варковицька сільська
рада Лубенського
району

470,0обласний

4.8.5

Придбання спецтранспорту
для збирання та перевезення
твердих побутових відходів
в
_________ м. Корець_________

Корецька міська рада

577,0 обласний

4.8.6

Придбання машин для збору
та транспортування
Оржівська селищна рада
побутових відходів у
Рівненського району
смт Оржів Рівненського
району

680,0 обласний
70,0 місцеві

5347,0000

Всього

4148,6000

0,0000

0,0000

4148,6000

0,0000

4.9. Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків, у тому числі підготовка та провадження технологій роздільного збирання твердих побутових
відходів
_________________________________________________________________________________
4.9.1

Впровадження технології
роздільного збирання
твердих побутових відходів
у м. Рівне

Рівненська міська рада,
К А Т П -1728
м. Рівне

300,0 місцеві

4.9.2

Закупівля контейнерів зі
збору твердих побутових
відходів для м. Острог

Острозька міська рада

15,0 місцеві

15,5922

15,5922

Придбано 7
контейнерів

4.9.3

Придбання контейнерів для
збору твердих побутових
відходів у Рівненському
__________ районі__________

Рівненська
райдержадміністрація

350,0 місцеві

4,2280

4,2280

Придбано 9
контейнерів

4.9.4

Підготовка впровадження
Рівненська
роздільного збирання
райдержадміністрація,
твердих побутових відходів
сільські та селищні ради
у Рівненському районі

100,0 місцеві

765,0000

Всього
V. Моніто ринг ДОВКІЛЛЯ

5.1

Проведення моніторингу
ґрунтів на територіях,
прилеглих до колишніх
складських приміщень для
зберігання хімічних засобів
______ захисту рослин______

Рівненська
райдержадміністрація

100,0 місцеві

19,8202

0,0000

0,0000

19,8202

0,0000

5.2

Проведення обстеження
ґрунтів на території області

Рівненська філія
державної установи
"Держґрунтохорона",
районні державні
адміністрації

5.3

Придбання приладу для
здійснення контролю за
якістю поверхневих вод

Рівненська філія
державної установи
"Держґрунтохорона"

5.4

Розроблення та
запровадження системи
моніторингу водних
о б ’єктів, придбання
приладів, обладнання та
розроблення програм
моніторингу водойм
національного природного
парку „Дермансько_______ Острозький”_______

5.5

Збір інформації, створення
баз даних, картографічного
матеріалу та розроблення
програм моніторингу й
рекомендацій щодо
збереження популяцій
рослин та тварин, занесених
до Червоної книги України,
зокрема проведення
популяційно-видового
моніторингу мігруючих та
рідкісних видів птахів та
таких, що перебувають під
загрозою зникнення

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”,
Національний
університет водного
господарства та
природокористування

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

1200,0 місцеві

80,0 обласний

60,0 обласний

20,0 обласний

Всього
1460,0000
0,0000
VI. Охорона і раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду

6.1

Резервування територій для
заповідання, розширення
існуючих природнозаповідних територій,
розроблення проекту
розширення території
національного природного
парку „Дермансько_______ Острозький”_______

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

100,0 державний

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6.2

Розроблення проекту
землеустрою з організації та
встановлення меж (на
місцевості) земельних
ділянок, що вхо-дять до
складу національного
природ-ного парку
„Дермансько-Острозький”,
без вилучення, закріплення
їх межовими знаками

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

261,0 державний

6.3

Розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок у постійне
користування національному
природному парку
Дермансько-Острозький

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

500,0 державний

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

300,0000
державний

6.4

Забезпечення
функціонування
національного природного
парку „Дермансько-

_______ О строзький !!_______

6.5

6.6

6.7

Заходи з виявлення запасів
природних рослинних
ресурсів (флори та
рослинних угруповань),
витрати на їх охорону та
_______ відтворення_______
Ведення кадастру
тваринного світу
національного природного
парку „Дермансько_______ Острозький”_______

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

25,0

обласний

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

20,0

обласний

30,0

обласний

Державний
Обладнання Державного
дендрологічний парк
дендрологічного парку
Березнівського
Березнівського
лісотехнічного коледжу
лісотехнічного коледжу
Національного
Національного університету
університету водного
водного господарства та
господарства та
природокористування
природокористування

0,0000
Всього
1236,0000
0,0000
VIL Доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля

0,0000

0,0000

0,0000

7.1.2

Створення та
функціонування екологопросвітницьких центрів
Рівненського природного
заповідника та його
осередків на місцях
Капітальний ремонт та
обладнання приміщень
національного природного
парку „ДерманськоОстрозький”

Рівненський природний
заповідник

100 обласний

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

1200 державний

7.2. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища,
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики "
7.2.1

Проведення екологічних
фестивалів, круглих столів,
семінарів, прес-конференцій

Національний
природний парк
„ДерманськоОстрозький”

60,0 обасний 10
місцевий

7.2.2

Проведення та організація
виставок, фестивалів та
інших заходів пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

Виконавчий комітет
Кузнецовської міської
ради

20 місцевий

7.2.4

Видання книжки "Довкілля
Рівненщини" за 2015 рік

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Всього
Всього за програмою

Директор департаменту

40 обласний

12,996

1430,0000
106388,9162

12,9960
28253,8293

Виготовлено 300
екземплярів книжки
«Довкілля Рівненщини
за 2015 рік»

12,996

0,0000
5142,8450

12,9960
7428,9062

0,0000
4955,1151

В.Захарчук

0,0000
10726,9630

