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План дій для міста Коростеня та Коростенського району Житомирської області до 2020 року  

 

Завдання Заходи 
Час 

вико-
нання 

Відповідальні  Індикатор 
виконання 

Цільові  
показники 

 
Ціль 1. Забезпечити охорону вод і раціональне використання водних ресурсів 

1.1.1 Провести оцінку функціонування 
очисних споруд комунального 
господарства відповідно до вимог 
Директиви 91/271/ЄЕС  

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР, КМУВГ, 
СЕС, ПЖКГ, 
СПД 

Кількість обстежених 
очисних споруд  

 

1.1.2 Провести реконструкцію 
незадовільно працюючих очисних споруд 
каналізації із запровадженням новітніх 
технологій 

2-5 років 
 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, КМУВГ, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість реконструйо-
ваних очисних споруд  

Зменшення до 
2020 р. на 20% 
скидів 
недостатньо 
очищених 
стічних вод 

1.1.3 Побудувати очисні споруди 
каналізації в населених пунктах, де вони 
відсутні  

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, КМУВГ, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість збудованих 
очисних споруд  

 

1.1.4 Провести ремонт існуючих 
каналізаційних мереж і забезпечити 
будівництво нових  

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, КМУВГ 
ПЖКГ, СПД 

Довжина 
відремонтованих і нових 
каналізаційних мереж, км  

 

1.1 Зменшити обсяги 
скидів неочищених і 
недостатньо очищених  
стічних вод у водні 
об’єкти  

1.1.5. Провести оцінку та завершити 
будівництво очисних споруд зливових 
каналізацій 

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, КМУВГ 
ПЖКГ, СПД 

Довжина побудованих 
очисних споруд зливових 
каналізацій 

 

1.2 Забезпечити 
дотримання режиму 
прибережних захисних 
смуг водних об’єктів  

1.2.1 Провести інвентаризацію всіх 
відомих земельних ділянок, з яких 
відбувається стік з сільськогосподарських 
джерел у водні об’єкти і які дають внесок 
у забруднення цих водних об’єктів 
(уразливих зон) 
 

1-2 роки 
 
 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ 
 
 

Карта району з 
нанесеними уразливими 
зонами   

 



1.2.2 Впорядкувати існуючі та створити 
нові прибережні захисні смуги водних 
об’єктів в уразливих зонах, у тому числі 
із застосуванням методів фітомеліорації  

2-5 років 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ 

Довжина впорядкованих 
і нових прибережних 
захисних смуг, км 

Встановлення в 
натурі до 2020 р. 
прибережних 
захисних смуг в 
усіх уразливих 
зонах 

1.3.1 Провести інвентаризацію стихійних 
сміттєзвалищ на берегах водних об’єктів 

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР, ПЖКГ 

Кількість і площа 
стихійних сміттєзвалищ, 
м2 

 

1.3.2 Очистити береги водних об’єктів від 
стихійних звалищ ТПВ, будівельних 
відходів 

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ, МГ 

Довжина берегів, 
очищених від відходів, 
км 

Забезпечення 
очищення до 
2020 р. берегів 
усіх водних 
об’єктів 

1.3 Припинити 
засмічення берегів 
водних об’єктів, 
джерел і струмків 

1.3.3. Забезпечити паспортизацію малих 
річок 

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ, М 

Кількість 
паспортизованих малих 
річок 

 

1.4.1 Провести реконструкцію існуючих 
водопровідних мереж для зменшення 
втрат води 

Більше 5 
років 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ 

Відсоток до існуючих 
водопровідних мереж 

 

1.4.2 Провести реконструкцію 
водопровідних насосних станцій та 
обладнати їх приладами обліку 

2-5 років 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ  

Кількість 
реконструйованих 
водопровідних насосних 
станцій 

 

1.4 Скоротити втрати 
питної води у 
водопровідних 
мережах і покращити її 
якість 

1.4.3 Забезпечити державний облік 
артезіанських свердловин та обладнати їх 
засобами виміру обсягів видобутої води 

1-2 роки 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ  

Кількість артезіанських 
свердловин, обладнаних 
засобами виміру обсягів 
видобутої води 

Забезпечення до 
2015 р. дер-
жавного обліку 
артезіанських 
свердловин і 
обладнання їх 
засобами виміру 
обсягів 
видобутої води 
 
 
 



1.4.4 Здійснити тампонаж непридатних до 
експлуатації артезіанських свердловин 

1-2 роки 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, УДЗА, 
ПЖКГ 

Кількість затампованих 
артезіанських свердловин 

Здійснення до 
2015 р. 
тампонажу 
непридатних до 
експлуатації 
артезіанських 
свердловин 

2.1.1 Укласти договори між власниками, 
користувачами та орендарями житлових 
будинків, земельних ділянок, суб’єктами 
підприємницької діяльності щодо 
вивезення ТПВ 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР, ПЖКГ, СПД 

Відсоток до існуючого 
рівня  

 

2.1.2 Забезпечити населені пункти 
транспортними засобами для збирання і  
транспортування ТПВ 

1-2 роки  
 

РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість транспортних 
засобів 

 

2.1.3 Забезпечити централізоване 
вивезення ТПВ  

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР,  
ПЖКГ, 
СПД 

Кількість населених 
пунктів з 
централізованим  
вивезенням ТПВ  

Забезпечення до 
2017 р.  цен-
тралізованого 
вивезення ТПВ в 
усіх населених 
пунктах району  

2.1 Забезпечити збір і 
транспортування  
твердих побутових 
відходів (ТПВ) в 
населених пунктах 
району  

2.1.4 Посилити контроль за 
несанкціонованим вивозом будівельних і 
побутових відходів за межі населених 
пунктів  

Безперер
вний 

РДА, РР, КМР, 
СР 

Кількість виявлених 
випадків 

 

2.2.1 Провести інвентаризацію 
сміттєзвалищ, у тому числі 
несанкціонованих 

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР 
ПЖКГ 

Кількість сміттєзвалищ  

2.2.2 Запроектувати та побудувати 
сучасні полігони ТПВ  

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, СПД 

Наявність полігону ТПВ  Побудова до 
2017 р. полігонів 
ТПВ  

2.2 Зменшити 
негативний вплив 
сміттєзвалищ на 
довкілля 

2.2.3 Ліквідувати несанкціоновані 
сміттєзвалища та закрити існуючі 
сміттєзвалища, які не відповідають 
вимогам до сміттєзвалищ (після 
будівництва нового полігону ТПВ) 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР, СПД 

Кількість і площа 
ліквідованих 
сміттєзвалищ 

Ліквідація до 
2015 р. усіх не-
санкціонованих 
сміттєзвалищ 



2.3.1 Провести навчання та інформаційну 
кампанію щодо впровадження системи 
роздільного збору ТПВ 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР,  
ПЖКГ, СПД 

  

2.3.2 Встановити прибудинкові 
контейнери для роздільного збирання 
ТПВ 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР,  
ПЖКГ, СПД 

Кількість прибудинкових 
контейнерів 

Встановлення 
прибудинкових 
контейнерів для 
роздільного 
збирання ТПВ 
до 2020 р. в усіх 
населених 
пунктах району  

2.3.3 Створити мережу приймальних 
пунктів вторинної сировини 

1-3 роки  
 
 

РДА, РР, КМР, 
СР, ПЖКГ, СПД 

Кількість приймальних 
пунктів 

Збільшення в 1,5 
раза до 2020 р. 
обсягів заготівлі, 
утилізації та 
використання 
відходів, як 
вторинної 
сировини 

2.3.4 Встановити сортувальні лінії та 
обладнання для сортування ТПВ 

1-3 роки РДА, РР, КМР, 
СР,  
ПЖКГ, СПД 

Кількість сортувальних 
ліній 

 

2.3 Впровадити 
систему роздільного 
збору ТПВ та 
використання відходів, 
як вторинної сировини 

2.3.5 Встановити обладнання для 
подрібнення та пресування ТПВ 

1-3 роки РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість цехів для 
подрібнення та 
пресування ТПВ 

 

2.4 Забезпечити 
знешкодження 
непридатних до 
використання 
пестицидів 

2.4.1 Забезпечити знешкодження 
непридатних до використання пестицидів 

1-2 роки РДА, РР, СР 
ДЕІ, СПД 

Кількість непридатних до 
використання 
пестицидів, тонн 

Повне 
знешкодження 
непридатних до 
використання 
пестицидів до 
2020 р. 

2.5 Забезпечити 
утилізацію відходів 
тваринного 
походження 

2.5.1 Провести інвентаризацію 
худобомогильників і біотермічних ям 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість 
інвентаризованих 
худобомогильни-ків і 
біотермічних ям 
 

 



2.5.2 Облаштувати худобомогильники і 
біотермічні ями відповідно до чинного 
законодавства 

1-3 роки РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Відсоток облаш- 
тованих 
хужобомогильни-ків і 
біотермічних ям 

 

2.5.3 Ліквідувати худобомогильники і 
біотермічні ями, які не відповідають 
вимогам чинного законодавства 

1-3 роки РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість ліквідованих 
хужобомогильни-ків і 
біотермічних ям 

 

2.5.4 Побудувати сучасні лінії з 
переробки відходів тваринного 
походження 

2-5 років РДА, РР, КМР, 
СР, 
ПЖКГ, СПД 

Кількість ліній з 
переробки відходів 
тваринного походження 

 

4.1.1 Скоротити площі орних земель і 
перетворити їх на пасовища або лісові 
масиви 

2-5 років РДА, РР, СР 
УДЗА, МГ 

Площа, га  4.1 Відновити до 
природного стану 
деградовані, 
малопродуктивні та 
техногенно забруднені 
сільськогосподарські 
землі 

4.1.2 Провести рекультивацію порушених 
земель підприємствами гірничодобувної 
промисловості 

2-5 років РДА, РР, СР, 
УДЗА 

Площа, га  

4.2.1 Обмежити внесення в ґрунти 
азотних добрив на основі застосування 
кращих методів ведення 
сільськогосподарських робіт (відповідно 
до Директиви Ради 91/676/ЄЕС стосовно 
охорони вод від забруднення, 
спричиненого нітратами з 
сільськогосподарських джерел) 

2-5 років РДА, РР, СР, 
УДЗА, МГ 

Динаміка зменшення 
кількості внесених 
азотних добрив, кг  

 

4.2.2 Створити умови для широко 
впровадження екологічно орієнтованих та 
органічних технологій ведення сільського 
господарства 

2-5 років РДА, РР, СР, 
УДЗА, 
МГ, СПД 

Частка с/г підприємств, 
що впроваджують 
органічне землеробство, 
%  

Збільшення 
удвічі до 2020 р. 
частки с/г 
підприємств, що 
впроваджують 
органічне 
землеробство 

4.2.Запровадити кращі 
методи ведення с/ г 
робіт 
 

4.2.3 Ввести штрафні санкції за спалення 
стерні та сухої трави на полях 

1 рік РДА, РР, СР, 
ДЕІ 

Рішення про введення 
штрафних санкцій  
 
 

 



5.1.1 Забезпечити виконання 
затверджених положень про установи 
ПЗФ і охоронних зобов’язань  

Безперер
ний 

РДА, РР, СР, 
адмініст- 
рації ПЗФ 

Річні звіти установ ПЗФ   5.1 Забезпечити 
дотримання 
природоохоронного 
режиму на територіях 
та об’єктах ПЗФ 

5.1.2 Організувати роботи щодо 
винесення меж об’єктів ПЗФ в натуру і 
оформити відповідну документацію 

2-5 років РДА, РР, СР, 
адміністрації 
ПЗФ 

Кількість об’єктів ПЗФ, 
межі яких винесені в 
натуру  

 

 5.1.3 Створити нові об’єкти ПЗФ 2-5 років РДА, РР, СР, 
адміністрації 
ПЗФ 

Кількість створених 
нових об’єкти  

 

5.2.1 Посилити боротьбу з 
браконьєрським видобуванням риби 

Безперер
ний 

СР, ДЕІ, ІОРО, 
МГ 

Кількість зареєстрованих 
правопорушень 

 5.2 Забезпечити 
збереження водно-
болотних угідь (ВБУ) і 
водно-болотного 
різноманіття 

5.2.2 Припинити використання 
неаборигенних видів риб для зариблення 
ставків 

1 рік СР, ДЕІ, ІОРО, 
МГ 

Рішення про заборону 
використання 
неаборигенних видів риб 

 

5.3.1 Впорядкувати місця відпочинку 
населення біля водних об’єктів (у тому 
числі пляжів) з регулярним прибиранням 
території 

1-2 роки РДА, РР, КМР, 
РС, ПЖКГ, МГ, 
СПД 

Кількість впорядкованих 
місць відпочинку 

 

5.3.2 Організувати методичну допомогу 
головам селищних і сільських рад щодо 
вирішення комунальних проблем в зонах 
рекреації  

1 рік РДА, РР, СР, 
ПЖКГ, МГ 

Методичні рекомендації  

5.3 Забезпечити 
регулювання 
рекреаційного 
навантаження на 
природні об’єкти  

5.3.3 Проводити громадські кампанії, 
спрямовані на підвищення екологічної 
культури відпочиваючих 

Безперер
вний 

РДА, РР, КМР, 
СР, ГО, МГ, 
СПД 

Кількість проведених 
кампаній 

 

5.4.1 Запровадити обов’язкове включення 
до генеральних планів розвитку міст 
положень щодо створення парків і 
зелених зон  

1 рік  РДА, РР, КМР  Генеральні плани 
розвитку міст і смт з 
положеннями  щодо 
створення парків і 
зелених зон 

 

5.4.2 Провести реконструкцію та ремонт 
зелених насаджень у м. Коростень та 
Коростенського району 

2-5 років КМР, ПЖКГ, 
СПД 

Площа реконструйованих 
зелених насаджень,  га    

 

5.4 Збільшити площі 
зелених насаджень 

5.4.3 Створити санітарно-захисні зелені 
зони навколо промислових підприємств у 
м. Коростень 

1-2 роки КМР, ПЖКГ, 
СПД 

Кількість створених 
санітарно-захисних 
зелених зон 

 



6.1.1 Обмежити рух транзитного 
автотранспорту через м. Коростень  
 
 
 

1 рік РДА, РР, КМР Рішення про обмеження 
руху транзитного 
автотранспорту через 
місто  

 

6.1.2 Провести інвентаризацію викидів із 
стаціонарних джерел суб’єктів 
господарювання 

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР, СПД 

Кількість охоплених 
суб’єктів 
господарювання 

 

6.1.Забезпечити 
зменшення 
забруднення 
атмосферного повітря 
від викидів 
автотранспорту та 
стаціонарних джерел у 
м. Коростень 

6.1.3 Сприяти оснащенню стаціонарних 
джерел викидів забруднюючих речовин 
пилогазоочисним обладнанням 

2-5 
років 

РДА, РР, КМР, 
СР, СПД 

  

7.1.1 Створити у структурі РДА підрозділ 
з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів 

1 рік РДА Кількість людей, які 
працюють в підрозділі 

 

7.1.2 Забезпечити отримання від суб’єктів 
моніторингу, опрацювання та 
оприлюднення екологічної інформації  

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР, СЕС, УС 

Положення про обмін 
даними між суб’єктами 
моніторингу  

 

7.1.3 Забезпечити регулярну підготовку та 
оприлюднення звіту-огляду про стан 
довкілля м. Коростень та Коростенського 
району  

Щорічно  РДА, РР, КМР, 
СР 

Звіт-огляд    

7.1.4 Забезпечити підготовку та 
оприлюднення звіту про виконання 
Екологічного стратегічного плану дій 
району  

Щорічно  РДА, РР, КМР, 
СР 

Звіт   

7.1.5 Створити систему залучення 
мешканців району та м. Коростень до 
розв’язання екологічних проблем  

1 рік  РДА, РР, КМР, 
СР, ГО, МГ 

Створена система 
залучення  мешканців м. 
Коростень та району до 
розв’язання екологічних 
проблем 

 

7.1 Підвищити 
інституційну 
спроможність РДА, 
КМР у сфері охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 

7.1.6 Забезпечити включення питань 
формування екологічної культури, 
екологічної освіти та інформування 
просвіти в програми соціально-
економічного розвитку району  
 

Щорічно  РДА, РР, КМР, 
СР, ГО, МГ, 

Програма  



7.2.1 Регулярно розміщувати на 
офіційному веб-сайті РДА, РР, КМР та у 
районних ЗМІ матеріали про діяльність у 
сфері охорони довкілля та стан довкілля у 
районі  

Регуляр
но 

РДА, РР, КМР, 
ЗМІ  

Кількість матеріалів  7.2 Покращити 
систему екологічного 
інформування  

7.2.2 Регулярно друкувати інформаційні 
матеріали екологічного спрямування 

Регуляр
но 

РДА, РР, КМР, 
СР, ГО, СПД 

Кількість друкованих 
матеріалів  

 

7.3.1 Організовувати і проводити 
конкурси дитячих малюнків і творів  

Щорічно  РДА, РР, КМР, 
СР, ГО, МГ 

Кількість конкурсів і 
учасників 

 

7.3.2 Підтримувати реалізацію 
громадських ініціатив з очищення 
довкілля 

Безперер
вний 

РДА, РР, КМР, 
СР 

Кількість підтриманих 
заходів 

 

7.3.3 Організувати просвітницьку роботу 
серед землекористувачів і землевласників 
щодо режиму господарського 
використання природоохоронних 
територій  

Безперер
вний 

РДА, РР, СР, 
СПД 

Кількість заходів  

7.3 Сприяти 
підвищенню 
екологічної культури 
населення 

7.3.4 Розробити та впровадити окрему 
номінацію та знак відзнаки місцевого 
рівня за значний внесок в охорону 
довкілля 

1 рік РДА, РР, КМР, 
СР 

Знак відзнаки   

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                            В.Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Скорочення 

 
Районна державна адміністрація Коростенського району РДА 
Районна рада РР 
Коростенська міська рада  КМР 
Сільські та селищні ради СР 
Управління Держземагентства у Коростенському районі УДЗА 
Коростенське міжрайонне управління водного господарства  КМУВГ 
Коростенська районна санітарно-епідеміологічна станція СЕС 
Державна екологічна інспекція ДЕІ 
Інспектори органів рибоохорони ІОРО 
Управління статистики у м. Коростень УС 
ДП « Коростенське лісомисливське господарство» КЛМГ 
ДП «Коростенський лісгосп АПК» АПК 
Підприємства житлово-комунального господарства ПЖКГ 
Суб’єкти підприємницької діяльності СПД 
Місцеві громади МГ 
Громадські організації ГО 
Засоби масової інформації ЗМІ 

 
 


