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Додаток 1 
до рішення Коростенської міської ради 

сорок шоста сесія VI скликання 
від 24 09.2015р. №_____ 

 
ПРОГРАМА 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ  ВІДХОДАМИ 
В  М.КОРОСТЕНІ НА ПЕРІОД 2016 – 2020 РОКІВ 

 
ВСТУП 

        Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Коростені на період 
2016-2020 років розроблена відповідно до Закону України «Про відходи», Національної 
стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Рекомендацій щодо 
підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, 
затверджених наказом Мінрегіонбуду від 10.01.2006 р. №2. 
       Традиційні способи господарювання побутовими відходами себе вичерпують,                                   
як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації                                      
їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну 
неефективність громіздких технічних рішень. Ключем розв’язання проблеми поводження 
з твердими побутовими відходами є еволюційна зміна суспільного ставлення до відходів, 
як до об’єкта ресурсоцінного господарювання, а не як до сміття. Складові побутових 
відходів у своїй абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним 
потенціалом суспільного господарства. 
       Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами, як в Україні в цілому, так і у місті Коростені, зокрема,                           
є відсутність цілісної системи вирішення проблеми, де головним критерієм успішності 
було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються                    
на звалищах і не використовуються, як вторинні ресурси з метою заміни первинних 
ресурсів та енергозбереження. 
       На даний час рівень утилізації ТПВ в Україні становить лише 5%. Для порівняння -               
у Німеччині рівень переробки побутових відходів більше 70%, в Польщі - до 55%. 
       Отже, стан поводження з відходами в країні викликає занепокоєння і вимагає 
комплексного і системного підходу до запровадження економічного механізму 
стимулювання і мотивації підприємств, як промислових так і комунальних. Необхідно 
віддавати перевагу утилізації і рециклінгу відходів із залученням передового 
європейського досвіду та іноземного капіталу. Окрім того для утилізації компонентів 
відходів повинні використовуватись технології і заходи з обов’язковим врахуванням 
конкретних місцевих проблем і ресурсів. Господарювання комунальними відходами 
повинно ґрунтуватись на тривалому стратегічному плануванні і супроводжуватись 
постійним моніторингом та оцінкою отриманих результатів. 
 

РОЗДІЛ 1. 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ  

ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 
 

         1.1. Аналіз природнокліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, 
демографічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання 
(даного регіону) та сферу поводження з ТПВ. 
          Коростень – місто обласного значення, центр Коростенського району Житомирської 
області - розташоване на півночі Житомирської області за 87 км від обласного центру       
м. Житомир, 150 км від столиці України м. Києва та за 60 км від кордону з республікою 
Білорусь. Площа міста складає  3385,1 га. 
          Через місто проходить Південно-Західна залізниця, є залізнична станція Коростень, 
залізничні магістралі - Коростень-Шепетівка, Коростень-Ковель, Коростень-Київ, 
Коростень-Житомир, Коростень-Мозир. Також автошляхи – Київ-Ковель, Мінськ-Ізмаїл. 
Медичні послуги населенню надають:  



-    амбулаторно-поліклінічні заклади – 4;  
 -  лікувальні заклади -2 ; 
загальна кількість ліжок – 625. 
Заклади освіти:  
- професійно-технічні заклади – 2;  
- загальноосвітні заклади – 14;  
- дошкільні заклади – 23. 
Промисловість: 
На території міста розташовано 24 підприємств, що належать до різних сфер 
промисловості, з яких: 
- виробництва та розподілення електроенергії, газу, води – 3, 
- легкої промисловості – 1,  
- харчової промисловості – 4, 
- машинобудівної та металообробної промисловості – 4, 
- інше виробництво 12. 
Клімат  
          Клімат атлантико-континентальний, що характеризується теплим малохмарним 
літом і помірно м'якою, часто хмарною зимою.   Протягом року переважає північно-
західний вітер.  Температура повітря середньорічна + 17 °С,  абсолютний мінімум - 35 °С, 
абсолютний максимум + 42 °С. 
Глибина промерзання ґрунту середня 60 см,  максимальна 111 см.  
Тривалість без морозного періоду: середня 129 дні.  Середньорічна відносна вологість 
повітря - 75 %.  Атмосферні опади - середньорічна кількість - 205 мм.  
Висота снігового покриву максимальна 51 см, середньо декадна 15 см. 
Кількість днів із стійким сніговим покривом - 85.  
 Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік - середнє число):  
- тумани - 48 днів, 
- заметілі - 11 днів,  
- грози - 16 днів, 
- град - 3 дні. 
Максимальна швидкість вітру – 33 м/с.  
Природні умови в районі існуючого полігону твердих побутових відходів. 
          Міський полігон твердих побутових відходів розташований на території Грозинської 
сільської ради, що на відстані 1,5 км від м. Коростеня. Санітарно-захисна зона становить – 
500 м.  Віддаленість від водостоків і водойм –0,75 км. на південно-захід від р. Синявки, 
правої притоки р. Уж.  Віддаленість від водозабірних споруд – 4 км. на північний-схід від 
водозабору м. Коростень.  Абсолютні висоти перевищують 177,5 м.   Глибина залягання 
підземних вод  5,5-9,8 м. 
          1.2.Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової забудови та 
рівнем благоустрою. 
        Станом на 1.09.2015 року на території міста розташовані 622 будинок комунальної 
власності, ОСББ та ЖОК з яких 62% обладнані системою централізованого 
теплопостачання, 66%- централізованим водопостачанням, 65 -  централізованим 
водовідведенням та 91% - газопостачанням. 
З загальної кількості будинків: 9-ти поверхових -20, 5-ти поверхові – 169, 4-х поверхові – 
21, 3-х поверхові – 59,  2-х поверхові – 142, та 1 поверхових – 211. 
Приватний сектор охоплює 7989 будинків.  
           1.3. Сучасний стан забудови міста 
       Місто Коростень розміщене в північній частині Житомирської області, яка 
представляє собою частину малого Полісся. 
      Територія міста планово розділена на райони: центральний,  Київський масив, 
військове містечко, Гастелло, Пашини, Бровар, Б.Шосе, Чолівка, Чигирі, Подол, масив 
Фрунзе, Ковельський масив. 
       Центральний район – найбільш щільно та капітально забудовано житловими 
будинками змішаної поверховості від одноповерхової садибної до 3-х,4-х,5-ти та 9-ти 
поверхової багатоквартирної, а також спорудами адміністративно-господарського, 



торгового і культурно-побутового призначення. Район забезпечений інженерним 
обладнанням та благоустроєм. Тут розташовані парк та сквери міста. 
       Станом на 01.01.2015 року чисельність наявного населення міста становить 65,3 тисяч 
жителів. 
        1.4.    Структура, склад та обсяги твердих побутових відходів. 
      За  8 місяці 2015 року на сміттєзвалищі захоронено 57,4 тис.м3 ТПВ в тому числі: 

-  тверді побутові відходи  з будинків комунальної власності, ОСББ та ЖОК –      
-   41,154 тис.м3; 
-  тверді побутові відходи з кладовищ  – 0,695 тис.м3; 
-  тверді побутові відходи  з стихійних звалищ  - 0,254 тис.м3; 
-  тверді побутові відходи з будинків приватного сектору – 14,9 тис.м3..  

       Склад сміття, яке вивозиться з міста: 
- залишки  харчових відходів - до 40%; 
- папір і картон - до20%. Ця група відходів безумовно підлягає попередньому сортуванню 
і утилізації; 
- пластмаса і ПЕТ-пляшки -18%; 
- тканина - 5%;  
- скло - 4%; 
- будівельне сміття - 8%; 
- інше сміття: метал, дерево, зелень- 5%.  
          В 2008 році розпочато реалізацію проекту з роздільного збору ТПВ., але в зв’язку з 
забороною експлуатації сортувального комплексу державною екологічною інспекцією 
робота останнім часом дещо погіршилася. 
        1.5.  Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні майданчики.   
- кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 92; 
- кількість контейнерів – 386; 
- кількість вулиць приватного сектору з яких вивозиться ТПВ – 186; 
- кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору – 134; 
- кількість мешканців приватного сектору, з якими надається послуга з вивезення ТПВ – 
9814; 
- кількість договорів з мешканцями приватного сектору – 5994.  
        1.6. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та прибиральних машин          
Вивіз сміття здійснюють 5 сміттєвозів, які знаходяться на балансі Коростенського  КВГП. 
   Збирання та перевезення ТПВ здійснюється по 13 маршрутах. Парк сміттєвозів 
складають наступні транспортні засоби: 

№ 
п/п 

Марка  сміттєвозних 
машин Базові шасі Рік 

випуску 
Кількість, 
од. 

Технологічний 
обсяг кузова,м3 

1 КО 413 № 3653 ГАЗ 53 2006 1 7,5 
2 КО 413 № 9829 ГАЗ 53 1994 1 7,5 
3 КО 413 № 0635 ГАЗ 53 1989 1 7,5 
4 КО 426 №3770 МАЗ 2010 1 18 
5 КО 415 № 9831 Камаз 1991 1 22,5 
 
 Коефіцієнт зносу сміттєвозів становить 63,0%. 
 
 

РОЗДІЛ 2. 
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ ТА 

ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 
 

       2.1. Обґрунтування напрямків розвитку технологій і техніки при утворенні, 
збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні (видаленні) ТПВ  
         Стратегічною метою Програми поводження з твердими побутовими відходами є  
створення на території міста умов для переробки утворених відходів виробництва і 



споживання шляхом поступового, поетапного впровадження в практику життєдіяльності 
громади сучасних, інтелектуальних технологій, що ґрунтуються на засадах знань 
економіки та передового європейського досвіду. 
 Метою Програми поводження з твердими побутовими відходами міста Коростеня є 
створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, 
перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та обмеження 
їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. 
         Досягнення цієї мети визначається реалізацією чотирьох  стратегічних напрямків:  
     - технічний розвиток. 
     - фінансовий розвиток. 
     - правовий розвиток. 
     - інформування громадськості та просвітницька робота. 
         Необхідним і обов’язковим елементом Програми є участь в її реалізації мешканців 
міста Коростеня  – всіх утворювачів твердих побутових відходів, а також: 
 - впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами, 
зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових 
сучасних високоефективних методів їх збирання, сортування, перевезення, зберігання, 
переробки, утилізації та знешкодження; 
 - розширення простору, охопленого організованим роздільним збиранням та вивезенням 
відходів, реформування системи санітарного очищення міста; 
 - створення умов для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та 
дослідно–промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсно–
цінних компонентів;  
 - організація та управління перевезенням твердих побутових відходів;  
 - безпечне захоронення твердих побутових відходів на полігоні з обов’язковим 
дотриманням технології, забезпечення дотримання вимог та правил експлуатації полігону 
твердих побутових відходів, організація моніторингу і контролю за полігоном з метою 
запобігання шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей; 
 - впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ; 
- дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з 
побутовими відходами; 
 - розробка нормативно-правових актів місцевого рівня;  
 - створення єдиних підходів та удосконалення організаційних функцій управління у сфері 
поводження з ТПВ; 
 - активізація участі мешканців приватного сектора у сфері поводження з ТПВ; 
 - забезпечення повної поінформованості населення з питань поводження з відходами; 
 - досягнення широкої участі громадськості в діяльності сектора поводження з ТПВ. 
      2.2. Обґрунтування організаційно-управлінських, фінансово-економічних заходів 
з реформування та розвитку виробничих підприємств сфери поводження з ТПВ і 
системи управління  
         Для реалізації мети Програми передбачається провести такі основні заходи:  
      1. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових 
сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та 
знешкодження.  
      2. Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з твердими побутовими 
відходами.   
      3. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами.  
     4. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з 
утворювачами відходів. 
      2.3. Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, 
спрямованих на активізацію участі населення в сфері поводження з ТПВ 
         Одне з правил, яке стосується будь-якого інформування, можна сформулювати так: 
людина повинна одну інформацію отримати в різний спосіб і щонайменше з трьох різних 
джерел, тоді це спонукає до обдумування, обговорення з іншими, а відтак і до 
усвідомленої активної дії. 



        Для досягнення поставленої мети Програми необхідно забезпечити проведення 
наступних заходів: 
 - розгляд екологічних проблем перш за все як проблем соціальних;  
 - відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям;             
-  виховання любові до рідної природи;  
 - розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному,   
національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність 
інших людей та колективів; 
 - розвиток вміння приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 
середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;  
 - виховання глибокої поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його 
збереження; 
 - орієнтація екополітики не стільки на ліквідацію негативних екологічних наслідків 
господарської діяльності, скільки на їх попередження; 
 - забезпечення реальної пріоритетності екологічної політики у політиці розвитку міста, 
включення її як складової частини у всі сфери міського господарства; 
 - забезпечення партнерства між владою, підприємствами та неурядовими громадськими 
організаціями шляхом участі у плануванні та вирішенні екологічно важливих завдань та 
заходів; 
 - посилення уваги до практичного вирішення питань роздільного збору, перевезення та 
утилізації побутових та промислових відходів; 
 - оптимізація структури витрат місцевого бюджету на заходи екологічного спрямування, 
узгодження соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку; 
 - екологічна освіта та виховання; 
 - розвиток в шкільної молоді навичок і уміння природо-захисної діяльності, вміння 
приймати найбільш доцільні в екологічному відношенні рішення для чого необхідно 
провести наступні заходи: 
- проведення  класних годин, виховних заходів, лекцій, бесід, роз’яснювальної роботи               
з учнівською молоддю, батьками по вихованню екологічної культури поведінки в місті;  
- творчі виступи  екологічних агітбригад «Коростень без сміття»; 
- уроки сталого розвитку міста в ХХІ столітті «За чисте довкілля міста майбутнього»; 
- екологічні акції: «Роздільний збір сміття – економія та екологія міста»; 
- екологічні вечори в навчальних закладах міста: «Людина і природа», «Гармонія                      
з природою чи катастрофи?», «Не завдай шкоди  природі», «Ми живемо в чистому місті»; 
- проведення міського конкурсу: «Міс Екологія»; 
- екологічні рейди: « Визначення місць  найбільшого забруднення в місті»,  
« Джерела забруднення довкілля міста»; 
- конкурс  плакатів , малюнків на тему : «Смітники  Коростеня - рани на території нашого  
міста»; 
- зустрічі за круглим столом: « Коростень без сміття!»; 
- презентація  учнівських проектів « Коростень без сміття!»; 
- пропаганда роздільного збору ТПВ шляхом розповсюдження поліграфічної продукції 
серед широких мас населення, постійне інформування громадськості, інших рекламних 
дій;  
- розробка нормативно-правових актів місцевого рівня;  
- дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів усіх рівнів у сфері 
поводження з побутовими відходами;  
- посилення громадського контролю та забезпечення відповідальності за недотримання 
вимог природоохоронного законодавства, у тому числі, місцевих нормативно-правових 
актів; 
- розширення простору, охопленого організованим збиранням та вивезенням відходів;  
- запровадження участі мешканців приватного сектора у сфері поводження з ТПВ. 
     2.4. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації. 
2.4.1. Заходи з впорядкування, технічного переоснащення, реконструкції, рекультивації, 
будівництва полігону для захоронення ТПВ. 



       Сміттєзвалище ТПВ експлуатується з 1975 р. Проектна потужність полігону  ТПВ –    
2 млн. 679,570 тис. м3.  Розрахунковий строк експлуатації полігону становить  30 років. 
На 01.09.2015 р. захоронено – 1248 тис. м3 відходів. В 2012 році розроблено проект 
будівництва полігону ТПВ, кошторисною вартістю в цінах 2012 р. – 52 млн. грн.  

             Основним завданням являється корегування проектно-кошторисної документації та 
продовження будівництва полігону ТПВ та придбання механізмів для захоронення ТПВ 
на полігоні.  В перспективі будівництво сміттєпереробного комплексу. 
2.4.2. Заходи з оновлення парку сміттєвозного транспорту, підмітально- прибиральних 
машин, контейнерного господарства.  
       Серед першочергових заходів має бути  оновлення автомобільного парку 
сміттєзбиральних машин, додаткове облаштування майданчиків для збору ТПВ, 
придбання нових контейнерів в тому числі для роздільного збору ТПВ та встановлення 
контейнерів на всіх вулицях приватного сектору. 
2.4.3.Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи 
       Екологічне та санітарно-гігієнічне благополуччя населення забезпечується 
кваліфікованим проведенням моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами 
(відповідно до Методичних рекомендацій по впровадженню системи моніторингу у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами, затверджених Наказом Міністерством                              
з питань житлово-комунального господарства України від 02.10.08 № 295). 
     До об'єктів моніторингу у сфері поводження з ТПВ рекомендується відносити місця чи 
об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, перевезення, перероблення, 
утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.  
      До предметів моніторингу поводження з ТПВ рекомендується віднести: підземні                 
і поверхневі води, атмосферне повітря, геологічне середовище та ґрунти, рослинний                 
і тваринний світ,  на які можуть негативно впливати об'єкти поводження з ТПВ. 
      Узагальнення та аналіз моніторингової інформації дасть змогу підвищити повноту, 
достовірність, оперативність і якість інформаційного обслуговування сфери поводження з 
ТПВ, уникнути негативних впливів на довкілля та здоров'я населення, забезпечить  
аналітично-інформаційну підтримку прийняття рішень з управління сферою поводження з 
ТПВ, проведення оцінки стану об'єктів поводження з ТПВ та величини екологічних 
ризиків.  
2.4.4.Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи  
       Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує управління 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
комунальне виробничо-господарське підприємство. 
       Основою реалізації Програми є втілення в життя її заходів в доцільній економічній 
формі, а саме заходи, що визначені у Програмі мають враховувати реальні матеріальні і 
фінансові можливості міста та держави в сучасних умовах, не гальмувати розвиток 
виробництва. При цьому важливо знайти збалансовані рішення фінансового забезпечення 
програмних заходів. В цілому фінансування заходів, спрямованих на створення в місті 
відповідної інфраструктури поводження з ТПВ, передбачається здійснювати за рахунок 
бюджетних коштів та коштів підприємств сфери поводження з твердими побутовими 
відходами. 
        Важливим напрямком стратегії у сфері поводження з ТПВ має стати вирішення 
питань:  
  - створення для утворювачів ТПВ системи заохочувальних заходів щодо їх роздільного 
збирання; 
  - виділення пільгових кредитів підприємствам та організаціям усіх форм власності, які 
фінансують відповідні роботи; 
2.4.5. Освітньо-виховні та інформаційні заходи 
        Формування екологічної свідомості населення, зокрема, культури поводження з ТПВ, 
відбувається шляхом проведення семінарів, акцій та конкурсів щодо поводження з 
відходами, видання посібників, буклетів, іншої поліграфічної рекламної продукції, 
висвітлення через засоби масової інформації мети та завдань господарювання з відходами, 
охорони довкілля. 
 



РОЗДІЛ 3. 
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ,  

КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ПРО ЇЇ ВИКОНАННЯ. 
3.1. Суб'єкти господарювання  - учасники Програми 
       Виконавчий комітет Коростенської міської ради, підприємства різних форм власності, 
юридичні та фізичні особи, які займаються збиранням та перевезенням ТПВ, інвестори. 
3.2. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми 
       Програма після її затвердження рішенням Коростенської міської ради розміщується  
на міському  сайті  і являється обов’язковою для виконання на всій території міста. 

 Очікується настання наступних наслідків її реалізації: 
 створення  міської інфраструктури управління поводженням з відходами; 
 впровадження економічного механізму забезпечення захисту 

навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів. 
        Еколого-економічний ефект від здійснення програмних заходів, а саме: 

 здійснення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення 
відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з 
ними; 

 мінімізація утворення відходів та зменшення їх небезпечності; 
 комплексне використання матеріально-сировинних ресурсів; 
 безпечне видалення відходів, що не підлягають утилізації; 
 контроль за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання 

шкідливому їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я 
людей; 

 створення об’єктів поводження з відходами; 
 обов’язковість здійснення обліку відходів. 

        3.3. Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми 
        Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.  
        3.4. Система звітності про виконання Програми  
        Відповідальним за виконання Програми є управління житлово-комунального 
господарства, яке подає щороку до 1 березня міській раді інформацію про хід її реалізації. 
       Для організації взаємодії та координації роботи органу місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які у встановленому 
порядку залучені до виконання Програми, а також з метою коригування відповідно до 
наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей передбачених нею 
заходів міською радою утворюється робоча група. 
       3.5. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків 
реалізації Програми 
        Виконання Програми дасть можливість створити комплексну міську систему 
управління відходами, що значною мірою вирішить проблему запобігання накопиченню 
відходів і обмежить їх шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я 
людей.   
        Завдяки впровадженню програмних заходів досягається: 

1. Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров'я людини. 

2. Зменшення забруднення території міста побутовими відходами. 
3. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів. 
4. Забезпечення виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації 

ресурсоцінних компонентів побутових відходів. 
5. Впровадження нових технологій в сфері поводження з твердими побутовими 

відходами. 
6. Поліпшення якості обслуговування мешканців міста у сфері поводження з 

побутовими відходами.  
7. Перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на 

рентабельну галузь. 
                Секретар міської ради    В.В. Ходаківський 



Додаток №1 
 до Програми поводження з  твердими 

                                                                                                                                                   побутовими  відходами в м. Коростені  
                                                                                                                                                         на  період 2016-2020 р.р. 

ЗАХОДИ 
спрямовані на реалізацію завдань Програми поводження з ТПВ в м. Коростені на 2016-2020 роки. 

          

ВАРТІСТЬ РОБІТ, тис. грн. 
№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ВИКОНАВЦІ 

ДЖЕРЕЛА 
ФІНАН-

СУВАННЯ 

Загальна 
вартість 
тис.грн. 2 016р. 2 017р. 2 018р. 2 019р. 2020р. 

І. Економічно-правові 
Забезпечення впровадження            
конкурентних ринкових засад у            
сфері поводження з твердими  Управління ЖКГ Міський бюджет - - - - - - 
побутовими відходами з урахуванням            

1.1 
 
 
 антимонопольного законодавства           
  Розробка, встановлення            

1.2 погодження  економічно обґрунтованих    Виконавці послуг       
  тарифів окремо за кожним  видом Управління ЖКГ Міський бюджет - - - - - - 
   діяльності в галузі поводження з ТПВ           

              
                   

ІІ. Технічне забезпечення 

          

2.1 КВГП 100,0 100,0  - - - 

  

Корегування проектно-кошторисної 
документації на будівництво полігону 
ТПВ 
 
 
   

Міський бюджет 
 
       



 

          

2.2 Будівництво полігону ТПВ   

Державний 
бюджет 

Міський бюджет 60000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0  

2.3 Придбання механізмів для захоронення  КВГП  Міський бюджет 1500,0  1500,0  -  
  ТПВ    Надавачі послуг       

2.4 Закупівля 3-х одиниць сміттєвозів КВГП 
 Міський бюджет 
Надавачі послуг 2700,0 900,0 900,0 900,0   

2.5 Закупівля контейнерів в тому числі  КВГП  Міський бюджет 1100,0 - 150,0 250,0 300,0 400,0 
  євроконтейнери    Надавачі послуг       

2.6 
Облаштування майданчиків для 
розташування  контейнерів згідно вимог  Управління ЖКГ  Міський бюджет 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  нормативних документів КВГП  Надавачі послуг       

ІІІ. Підготовча робота із залучення інвесторів 
                

3.1        

  

Проведення комплексу підготовчих робіт 
(умов) для залучення інвестиційних 
коштів для вирішення проблеми збору, 
перевезення та переробки ТПВ 
 

Управління 
економіки 

Управління ЖКГ Міський бюджет - - - - - - 

ІV. Освітньо-виховні та просвітницько-інформаційні 

4.1 
 
 

Проведення семінарів, видання 
посібників, буклетів, тощо з метою 
підвищення еколого-освітнього рівня 
населення у сфері поводження з 
відходами 

Відділ 
інформаційно-

консультаційного 
забезпечення, 

Управління ЖКГ 

Міський бюджет 

15,0 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 
 



 

4.2 
 
 

Організація і проведення акцій та 
конкурсів щодо поводження з відходами 
серед навчальних закладів міста, 
запровадження системи винагород та 
стимулювання 

Відділ освіти 
 
 

Міський бюджет 
 
Надавачі послуг 

5,0 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 

4.3 
 
 
 

Інформування населення про хід 
виконання Програми. 
 
 
 
 

Відділ 
інформаційно-

консультаційного 
забезпечення 

Управління ЖКГ  
 

Міський бюджет 

5,0 
 
 
 

1.0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

V. Організаційні 

5.1   10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
  

Сприяння створенню мережі 
приймальних пунктів вторинної 
сировини Управління ЖКГ 

Кошти 
інвесторів 

Надавачі послуг       
         

5.2 
 
 
 

Проведення моніторингових досліджень 
в галузі поводження з відходами 
 
 
 
 

Державна 
екологічна 
інспекція в 

Житомирській 
області  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

Загальна вартість реалізації заходів програми в тис. грн. 
 

66435,0 
 

16207,0 
 
 

17757,0 
 
 

16357,0 
 
 

15507,0 
 

607,0 
 

 
 

Секретар міської ради                                      В.В. Ходаківський    


