
 

“Погоджено” 

 

Заступник голови Рівненської 

обласної державної 

адміністрації 

                                       

______________Л.Шатковська 

“____”________________2021р.

М.П. 

“Погоджено” 

Голова постійної комісії Рівненської 

обласної ради з питань екології, 

природокористування, охорони 

навколишнього середовища та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи 

_____________________ Ю.Кузнюк 

“____”_________________2021р. 

М.П. 

“Погоджено” 

Голова постійної комісії 

Рівненської обласної ради з 

питань бюджету, фінансів та 

податків  

 

__________________ І.Ясенюк 

“____”_________________2021р. 

М.П. 

“Затверджую” 

 

Голова Рівненської 

обласної ради 

 

 

____________С.Кондрачук 

“_____”_____________2021р. 

М.П. 
 

 

Перелік природоохоронних заходів, 

які фінансуються з обласного природоохоронного фонду у 2021 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 продуктивністю 

1500 м3/добу в м. Березне Рівненської області 

Березнівська міська рада / Департамент з питань будів-

ництва та архітектури облдержадміністрації 

 

2500,00 п.1 

3 Каналізаційний колектор від Дубровицької 

центральної лікарні до КНС-2. Будівництво 

Комунальне підприємство «Міськводоканал» 

м.Дубровиця / Департамент з питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

1262,41 п.1 



4 Реконструкція напірного каналізаційного колектора 

від КНС по вул. Нова до камери переключення в 

м. Здолбунів Рівненської області 

Комунальне підприємство  «Здолбунівводоканал», 

м.Здолбунів / Департамент з питань будівництва та 

архітектури облдержадміністрації 

1362,38 п.1 

5 Виготовлення проектно-кошторисної документації 

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. 

Костопіль, Костопільського району, Рівненської 

області” потужністю 5000 м3/добу 

Комунальне підприємство Костопільської міської ради 

«Костопільводоканал» / Костопільська міська рада 

 
1497,0 п.1 

6 Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка 

в с. Постійне Рівненського району Рівненської 

області (реконструкція) 

Деражненська сільська рада / Деражненська сільська 

рада 1484,84 п.1 

7 Придбання технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» (магістральних засувок) 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» / РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 
1508,09 п.2 

8 Реконструкція каналізаційного колектора по                            

вул. Будівельників (район ДБК) в м. Рівне 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» / РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 2597,87 п.1 

9 Реконструкція внутрішньої та зовнішньої мереж 

каналізації станції біологічної очистки Борівського 

ліцею Зарічненської селищної ради Вараського 

району Рівненської області за адресою: вул. Шкільна, 

1 в с. Борове Вараського району Рівненської області 

Зарічненська селищна рада / Зарічненська селищна рада 

1040,41 п. 1 

10 Виготовлення проєктно-кошторисної документації по 

об’єкту: «Берегоукріплення та облаштування шлюза-

регулятора з метою відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного, санітарного стану річки 

Стубелка в районі вул. Центральної с. Грушвиця 

Перша Рівненського району Рівненської області - 

реконструкція» 

Великоомелянська сільська рада / Департамент з питань 

будівництва та архітектури облдержадміністрації 

 

260,00 п. 1 

11 Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

«Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі 

Хрінницького водосховища» 

Демидівська селищна рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
24,87083 п.8-1, 78 

ІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів   



12 «Придбання обладнання (сортувального комплексу 

твердих побутових відходів в комлекті зі шредером та 

контейнерами) для збору та  зменшення захоронення 

ТПВ на Березнівському сміттєзвалищі в м. Березне 

Рівненського району Рівненської області» 

Березнівська міська рада / Березнівська міська рада 

 

 3000,00 п.1 

13 Придбання машини для збору та транспортування 

побутових відходів у населених пунктах Здовбицької 

територіальної громади 

Здовбицька сільська рада / Здовбицька сільська рада 

1000,00 п.1 

14 Придбання машини для збору та транспортування 

твердих побутових відходів в  Олександрійській 

сільській раді Рівненського району Рівненської 

області 

Олександрійська сільська рада / Олександрійська 

сільська рада 
2624,00 п. 1 

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

 

 
  

15 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2020 рік” 

 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
40,0 п.80 

16 Організація та проведення Національного форуму 

„Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології” 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 379,0 п.80, 81 

17 Проведення стратегічної екологічної оцінки 

«Обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2022-2026 роки» 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 100,0 п.82 

 Всього:  20680,87083  
 

 

Заступник директора департаменту екології 

та природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації 

    

 

Анатолій ШАВУРСЬКИЙ 
М.П. 

 

 

 



 

 

 


