Зміни до Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються
з обласного природоохоронного фонду в 2017 році, який затверджено 12.04.2017
Стара редакція
«Переліка…» затвердженого 12.04.2017
№
з/п

Назва заходу

1

2

Нова редакція
«Переліка…» зі змінами

Подавач запиту /
Замовник

Вартість
робіт,
тис.грн

Підстава
(пункт
Переліку Постанови
№ 1147
від
17.09.1996)

№
з/п

Назва заходу

3

4

5

1

2

I
1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Відновлення якості
Комунальне
зужитої в побуті та
підприємство по
промисловості
водопостачанню та
стічної води на
водовідведенню
комунальних очисних
«АКВА», смт
спорудах смт
Володимирець /
Володимирець
Департамент з
1074,65
п.1
(реконструкція)
питань будівництва
та архітектури
облдержадміністра
ції

I
1

5

Реконструкція одної
компактної установки
(КУ-200) очисних
споруд м.Корець
Рівненської області

Корецька міська
рада / Департамент
з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністра
ції

5

Проведення заходів із

Квасилівська

12

1110,719

п.1

461,258

п.12,

12

Подавач запиту /
Замовник

Вартість
робіт,
тис.грн

Підстава
(пункт
Переліку
Постанови № 1147
від
17.09.1996)

3

4

5

Підстава для
внесення змін

Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Відновлення
Комунальне
Лист головного
якості зужитої в підприємство по
розпорядника
побуті та проводопостачанню
коштів та
мисловості
та
Замовника робіт стічної води на
водовідведенню
департаменту з пикомунальних
«АКВА», смт
тань будівництва
очисних
Володимирець /
1019,65
п.1
та архітектури
спорудах смт
Департамент з
облдержВолодимирець
питань будівадміністрації від
(реконструкція)
ництва та
26.07.2017 №
архітектури
1043/05-14/17
облдержадмініст
рації
Реконструкція
Корецька міська
одної
рада /
компактної
Департамент з
установки (КУпитань
1556,977
п.1
200) очисних
будівництва та
споруд м.Корець
архітектури
Рівненської
облдержадмініст
області
рації
Вилучити

ІV

захисту від підтопселищна рада
25
лення і затоплення
Рівненського
повеневими та
району /
зливовими водами
Департамент з
території смт
питань будівництва
Квасилів
та архітектури облРівненського району - держадміністрації
будівництво
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна
експертиза, організація праці

–

ІV
17

РАЗОМ:

2646,627

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,
екологічна експертиза, організація праці
Наукові
Національний
70,0
п.12,
дослідження з
університет
78
відновлення і
водного
підтримки
господарства та
сприятливого
природокорисгідрологічного
тування /
режиму та
Департамент
санітарного
екології та
стану р.Іква
природних ресурсів облдержадміністрації
2646,627

