
 

П Р О Е К Т  

Перелік природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду у 2020 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 очисних споруд смт. Демидівка  по 

вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, 

Рівненської області 

Демидівська селищна рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

5123,655 п.1 

2 Будівництво каналізаційної мережі смт. Рокитне 

Рівненської області 

Рокитнівська селищна рада  
2700,0 п.1 

3 Реконструкція очисних споруд продуктивністю 

1500 м3/добу в м.Березне Рівненської області 

Березнівська міська рада / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3600,0 п.1 

4 Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

«Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі 

Хрінницького водосховища» 

Демидівська районна державна адміністрація /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
1332,638 п.8-1, 78 

5 Реконструкція та розширення очисних споруд 

каналізації м.Дубно Рівненської області 

Дубенська міська рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

2000,0 п.1 

6 Реконструкція напірного каналізаційного колектора 

від КНС по вул. Нова до камери переключення в 

м. Здолбунів Рівненської області 

Комунальне підприємство КП «Здолбунівводоканал», 

м.Здолбунів / Департамент з питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

627,537 п.1 

7 Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м 

куб./доб. по вул. Вишнева, 13а, смт. Клесів, 

Комунальне підприємство «Клесівводоканал» 

Клесівської селищної ради / Департамент з питань будів-
1000,0 п.1 



Сарненського району, Рівненської області ництва та архітектури облдержадміністрації 

ІІ Збереження природно-заповідного фонду    

8 Виконання заходів щодо розроблення проєктів 

землеустрою з організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду Рівненської 

області 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
95,0 

п.60, 62-1, 

78 

ІІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів    

9 Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

«Реконструкція полігону твердих побутових відходів 

міста Вараш» 

Вараська міська рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1000,0 п.70, 78 

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

10 Розроблення «Регіонального плану управління 

відходами до 2030 року на території Рівненської 

області» та проведення його стратегічної екологічної 

оцінки 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
500,0 п. 77, 78 

11 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2019 рік” 

 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
35,0 п.80 

 ВСЬОГО:  18013, 830  
 

 

 


