
Технічні характеристики РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» за 2020 рік 

Підприємство надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення в 

39 населених пунктах загальною чисельністю мешканців близько 300 тис. чол.  Здійснює 

свою діяльність в м. Рівне, Рівненському районі. Охоплення населення послугами з 

централізованого водопостачання 81%., з водовідведення – 73 %.  Кількість абонентів по 

водопостачанню - 101 550 абонентів, з них в будинках індивідуальної забудови - 17 916 

абонентів, в багатоквартирних багатоповерхових будинках - 80 457, бюджетні установи - 

236, інші юридичні особи - 2 941. Кількість абонентів з централізованого водовідведення  

– 86 852 абонентів, з них в будинках індивідуальної забудови – 4 593 абоненти, в 

багатоквартирних багатоповерхових будинках -  79 595, бюджетні установи - 203, інші 

юридичні особи - 2 461. 

Питна вода, яка подається споживачам вся з підземних джерел.  Рівнеоблводоканал 

експлуатує 128 артезіанських свердловин, які розташовані на 7 водозабірних 

майданчиках: Горбаків (основний) за 30 км від міста, Новомильськ за 17 км від міста, 

Новий двір, Боярка, 1-й майданчик в межах міста. 2-й майданчик і Бабин не 

експлуатуються. На підприємстві експлуатується 2 станції знезалізнення води, 

потужністю очистки в Горбакові – 80 тис.куб.м./добу; в Новому Дворі – 40 

тис.куб.м./добу. Знезараження відбувається гіпохлоритом натрію марки А. Насосних 

водопровідних станцій 1-го підйому – 128 шт., 2-го підйому – 7 шт.  

Загальна протяжність мереж водопостачання 737 км., з них ветхих та аварійних 116 

км (16%). Загальна встановлена потужність водопроводу – 131 тис. м.куб/добу, відсоток 

використання – 37%. Обсяг поданої питної води у розподільчу мережу – 17 545 

тис.куб.м./рік. 

Загальна протяжність мереж централізованого водовідведення 562 км, з них ветхих 

та аварійних 179 км (32%). Обсяг відведених стічних вод 15 937 тис.куб.м./рік. З них 

перекачено на очистку на ПАТ «Рівнеазот» за 18 км від міста 6661 тис.куб.м., або 42%. 

Загальна встановлена потужність водовідведення – 180 тис.м.куб/добу, відсоток 

використання – 24%. Середньодобовий обсяг перекачування стічних вод 43,66 

тис.куб.м./добу.  

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод – 30, загальна кількість 

насосних агрегатів – 75, з них 31 відпрацювали строк корисного використання. Кількість 

власних очисних споруд каналізації 4: ОСК м. Рівного (колишні ОСК льонокомбінату) 

проектною потужністю – 25,0 тис.куб.м./добу; ОСК смт. Квасилів (колишні ОСК 

Рівнесільмаша) проектною потужністю – 10,0 тис.куб.м./добу; ОСК смт. Гоща проектною 

потужністю – 2,7 тис.куб.м./добу; ОСК с. Олександрія проектною потужністю – 0,4 

тис.куб.м./добу 

Відсоток втрат 34%. Кількість аварій та пошкоджень в мережі водопостачання 916 

шт./рік, аварійність на 1 км водопровідної мережі 1,24. Кількість засмічень в мережі 

водовідведення 2892, аварій 8 шт./рік, аварійність на 1 км мережі водовідведення 0,03. 

 


