“Погоджено”
Заступник голови Рівненської
обласної державної
адміністрації

“Погоджено”
“Погоджено”
“Затверджую”
Голова постійної комісії Рівненської
Голова постійної комісії
обласної ради з питань екології,
Рівненської обласної ради з
Голова Рівненської
природокористування, охорони
питань бюджету, фінансів та
обласної ради
навколишнього середовища та
податків
__________________В.Ундір
ліквідації наслідків Чорнобильської __________________ Ю.Благодир ____________М.Драганчук
“____”________________2017р.
катастрофи
“____”_________________2017р. “_____”____ _______2017р.
М.П.
_____________________ В.Валявка М.П.
М.П.
“____”_________________2017р.
М.П.

ПРОЕКТ
Зміни № 2 до Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються
з обласного природоохоронного фонду в 2017 році, який затверджено 12.04.2017,
зі змінами, затвердженими 05.10.2017
Стара редакція
«Переліка…» затвердженого 12.04.2017 зі змінами,
затвердженими 05.10.2017
№
з/п

Назва заходу

1

2

I
1

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

Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Будівництво
Комунальне
каналізаційної мережі
підприємство
малоповерхової
«Здолбунівзабудови в
водоканал» /
м.Здолбунів
Департамент з
(мікрорайон «Осада») питань будівництва 1130,698
п.1
та архітектури
облдержадміністрації

I
1

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
Будівництво
Комунальне
Лист головного
каналізаційної
підприємство
розпорядника
мережі
«Здолбунівкоштів та
малоповерхової
водоканал» /
Замовника робіт забудови в
Департамент з
департаменту з пим.Здолбунів
питань
146,244
п.1
тань будівництва
(мікрорайон
будівництва та
та архітектури
«Осада»)
архітектури
облдержоблдержадміністрації від
адміністрації
17.10.2017
№ 1457/05-14/17

5

ІІ
13

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

Корецька міська
рада / Департамент
з питань
будівництва та
архітектури
облдержадміністрації

5

1556,977

Охорона атмосферного повітря
Реконструкція з
установленням
обладнання для
очищення
газопилового потоку
Костопільська
від речовин
районна рада /
біологічного
Департамент з
походження на
питань будівництва 2438,6832
території с.Лісопіль,
та архітектури
по вул.Хотинській,4
облдержМалолюбашанської
адміністрації
сільської ради,
Костопільського
району
РАЗОМ:

Директор департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

М.П.

5126,3582

п.1

ІІ
13

п.18

Реконструкція
Корецька міська
одної
рада /
компактної
Департамент з
установки (КУпитань
1811,431
200) очисних
будівництва та
споруд м.Корець
архітектури
Рівненської
облдержобласті
адміністрації
Охорона атмосферного повітря
Реконструкція з
установленням
обладнання для
очищення газопилового потоку
Костопільська
від речовин
районна рада /
біологічного
Департамент з
походження на
питань
3168,6832
території
будівництва та
с.Лісопіль, по
архітектури
вул.Хотинській,
облдерж4 Малолюбаадміністрації
шанської
сільської ради,
Костопільського
району
5126,3582

п.1

п.18

В.Захарчук

та рекомендації
постійної комісії з
питань бюджету,
фінансів та
податків
Рівненської
обласної ради від
29.09.2017 № 5

