
 

П Р О Е К Т 

Зміни № 2 до Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються 

з обласного природоохоронного фонду в 2019 році, який затверджено 14.05.2019 

 
Редакція 

«Переліка…» затвердженого 14.05.2019 
Нова редакція 

 «Переліка…» зі змінами № 2 
Підстава для 

внесення змін 
№ 

з/п 

 

Назва заходу 

 

Подавач запиту / 

Замовник 

Вар- 

тість робіт, 

тис.грн 

Підстава 

(пункт 

Переліку 

Постанови 

№ 1147 від 

17.09.1996) 

№  

з/п 

 

Назва заходу 

 

Подавач запиту / 

Замовник 

Вартість 

робіт, 

тис.грн 

Підстава 

(пункт 

Переліку 

Постано-

ви № 1147 

від 

17.09.1996) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

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   210,814 п.1 

1 Відновлення 

якості зужитої в 

побуті та про-

мисловості 

стічної води на 

комунальних 

очисних спорудах 

смт. Володими-

рець 

(реконструкція) 

Комунальне 

підприємство по 

водопостачанню 

та водовідве-

денню «АКВА», 

смт Володими-

рець   

347,02 п.1 

Лист головного 

розпорядника 

коштів та 

Замовника робіт-  

департаменту з 

питань будівниц-

тва та архітекту-

ри облдержад-

міністрації від 

29.10.2019 № 

1697/05-11/19 

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 

«Здолбунівводокан

ал» /  

Департамент з 

питань будівництва 

та архітектури 

облдержадміністра

ції 

2000,0 п.1 

3 Будівництво ліній 

водовідведення 

на житловий 

масив по вул. 

Мартинівка, 

Польова, Б.Тена, 

Івасюка, 

провулках 

Щепкіна та 

Комунальному в 

м.Здолбунів 

Комунальне 

підприємство 

«Здолбунівводок

анал» /  

Департамент з 

питань будів-

ництва та 

архітектури 

облдержадмініст

рації 

3002,279 п.1 

 



Рівненської 

області 

4 Будівництво очисних 

споруд для КЗ «Ур-

венський психонев-

рологічний інтернат» 

Рівненської обласної 

ради в с.Урвенна, 

вул.Жовтнева, 53а, 

Здолбунівського 

району, Рівненської 

області 

 

Комунальний 

заклад «Урвенський 

психоневрологічни

й інтернат» 

Рівненської 

обласної ради / 

Департамент з 

питань будівництва 

та архітектури 

облдержадміністра

ції 

2533,9067 п.1 

4 Будівництво 

очисних споруд 

для КЗ «Урвен-

ський психонев-

рологічний інтер-

нат» Рівненської 

обласної ради в с. 

Урвенна, вул. 

Жовтнева, 53а, 

Здолбунівського 

району, Рівнен-

ської області 

Комунальний 

заклад 

«Урвенський 

психоневрологіч

ний інтернат» 

Рівненської 

обласної ради / 

Департамент з 

питань будів-

ництва та 

архітектури 

облдержадмініст

рації 

293,1047 п.1 

 

8 Реконструкція 

напірного колектора 

м.Березне Рівненської 

області (довжиною 

1200 м) 

Комунальне 

підприємство 

«Березне-

водоканал» / 

Департамент з 

питань будівництва 

та архітектури 

облдержадміністра

ції 

1000,0 п.1 

8 Реконструкція 

напірного 

колектора 

м.Березне 

Рівненської 

області 

(довжиною 1200 

м) 

Комунальне 

підприємство 

«Березне-

водоканал» / 

Департамент з 

питань 

будівництва та 

архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

2422,317 п.1 

 

9 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

верхів’я р.Устя до с. 

Новомильськ 

Рівненської області 

(будівництво) 

Національний 

університет 

водного 

господарства 

та природокорис-

тування / 

Департамент з 

питань будівництва 

та архітектури 

облдержадміністра

320,0 
п.12, 

78 

 Вилучити  

  

 



 ції 

 РАЗОМ:  6064,7207     6064,7207   

 

 
 


