
П Р О Е К Т 

Перелік природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду у 2018 році 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Подавач запиту / Замовник 

Вартість робіт, 

тис.грн 

Підстава 

(пункт 

Переліку 

Постанови № 

1147 від 

17.09.96р.зі 

змінами) 

1 2 3 4 5 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів   

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 п.1 

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 п.1 

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 п.1 

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 п.1 

ІІ Охорона і раціональне використання земель   п.1 

5 Проведення заходів із захисту від підтоплення і 

затоплення с.Малеве і прилеглих сільськогосподарських 

угідь Демидівського району (кріплення берегу р.Стир – 

будівництво) 

Боремельська сільська рада Демидівського району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
1053,7482 п.25 



ІІІ Збереження природно-заповідного фонду    

6 Виконання заходів щодо розроблення проектів землеу-

строю з організації та встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду Рівненської області 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
190,0 п.60, 78 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці   

7 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 облдержадміністрації 

 

180,0 п.12, п.78 

8 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2017 рік”  Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 

 

30,0 п.80 

 ВСЬОГО:  8895,16541  

 

 

 


