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ПРОГРАМА 
покращення санітарного та екологічного стану р. Уж  

та її притоки р. Кремно  на 2016-2020 р. 
 

І. Загальні положення 
          Програма покращення санітарного стану р. Уж  та її притоки р. Кремно 
на 2016-2020 р. розроблена відповідно до Закону України «Про 
загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17 січня 2002 
року № 2988-ІІІ в рамках реалізації «Національної програми екологічного 
оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води», 
затвердженої Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року. 
 
                                         ІІ. Сучасний стан річки Уж 
         Річка Уж протікає у межах Житомирської та Київської областей, права 
притока Прип'яті (впадає у Київське водосховище). Довжина річки Уж — 
256 км (в межах Житомирської області — 162 км, в межах Київської області - 
94 км), площа бассейну - 8 080 км². Ширина долини - від 1 до 7 км, річища — 
від 5 до 40 м. Похил річки складає 0,47 м/км.  Живлення річки — переважно 
снігове; замерзає в грудні, скресає в кінці березня. Річка Уж має 79 притоків 
різних порядків, в тому числі: 1-го 34, 2-го -34, 3-го-9, 4-го порядку - 2. 
Найбільші притоки Ужа: р. Жерев (площа водозабору -1470 км2,  р. Норинь 
(828 км2), р. Гребля (630км2), р. Звіздаль (440 км2), р. Кам’янка (263 км2) 
та  р. Кремна (235 км2). 
       Витоки річки Уж розташовані на південний захід від села Сорочень, 
Ємільчинського району. Тече в межах Житомирської області спочатку 
на північний захід, згодом різко повертає на північний схід, у межах Київської 
області тече переважно на схід. Уж впадає до Прип'яті на південно-східній 
околиці міста Чорнобиля. Загалом протікає в межах Ємільчинського, 
Коростенського і Народицького районів Житомирської області та Поліського 
й Іванківського районів Київської області.  Над Ужем розташовані міста 
Коростень, Чорнобиль.  Річкові води використовуються для водопостачання. 
Основна частина стоку (до 57%) проходить у весняну повінь. Для міста 
Коростеня р.Уж є основною водною артерією та основним джерелом 
водопостачання мешканців міста. З метою забезпечення належного 
санітарного та екологічного стану річки 20.10.2011р. рішенням міської ради  
№ 350 була затверджена Програма покращення санітарного та екологічного 
стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр.   
       На виконання Програми  у 2011 році за рахунок коштів місцевого 
бюджету було виготовлено ПКД по розчищенню русла р. Уж та проведені 
роботи в районі вул. Усенова, Древлянська, Горького. Загальна довжина 
очищення склала 1185 м.п., V=6620 м3. Виконано робіт на 188,9 тис.грн. 
Також виготовлено робочий проект по реконструкції греблі в районі 



м’ясокомбінату. Загальна вартість робіт згідно ПКД – 1823,537 тис.грн. із них 
будівельно-монтажні роботи – 1276,443 тис.грн. На жаль звернення                            
до облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів 
України щодо виділення коштів на реконструкцію греблі не дало позитивних 
результатів.  
   Не залишилось без уваги питання стану основного джерела водопостачання 

мміста – р. Уж  і у 2012 році: 
- за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено проектно – кошторисну 

ддокументацію та виконані роботи по очищенню русла р.Уж в районі мосту 
ппо вул. Сосновського на суму 177,5 тис.грн.; 
   - для вирішення питання  надійного та якісного функціонування міських 
оочисних споруд каналізації за кошти  місцевого бюджету (298,9 тис.грн) 
ввиготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних 
споруд каналізації.  Загальна кошторисна вартість робіт складає 12,6 млн. грн. 

ВВраховуючи, що виконати дані роботи за рахунок коштів місцевого бюджету 
ннеможливо виконкомом міської ради направлялися відповідні документи              
ппро виділення коштів до Міністерства екології та природних ресурсів України; 
   - рішенням виконкому від 08.02.2012р. № 34 затверджено склад комісії 
з з питань моніторингу екологічного та санітарного стану р. Уж та її притоки 
рр. Кремно та затверджено положення про комісію. На засіданнях комісії 
ннеодноразово розглядалися пропозиції щодо подальшого виконання робіт;  
   - з метою інформування населення про стан р. Уж було виготовлено 
іінформаційні буклети на загальну суму 1250 грн.; 
  - відкрито рахунок цільового фонду „Коростень мій” на покращення 
санітарного та екологічного стану річки, на який надійшло 30 тис. грн. 
благодійних внесків; 
   - до облдержадміністрації неодноразово направлялися листи з проханням 
виділити кошти на виготовлення «Паспорту р. Уж». Було направлено листи 
до обласної СЕС, управління охорони навколишнього природного середовища 
у Житомирській області, державної екологічної інспекції щодо проведення 
робіт з визначення екологічного та санітарного стану р. Уж. На жаль дієвих 
заходів зі сторони обласної державної адміністрації та її структурних 
підрозділів не вжито.   
   У 2013 році до Міністерства екології та природних ресурсів України було  
повторно направлено запити про виділення коштів на реконструкцію очисних 
споруд каналізації. За результатами розгляду запиту згідно Плану 
природоохоронних заходів за бюджетною Програмою державного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік виділено                       
з державного бюджету 7 млн. грн., але кошти не надійшли, роботи                          
не проводилися. 

      На жаль доводиться констатувати, що проведені заходи по очищенню 
ррусла річки не дають бажаного результату на довгостроковий період.       
ННизький рівень води, зменшення швидкості потоку річки внаслідок                        
 зменшення її водності призводить до швидкого заростання річки. В 2015 році 
 зафіксовано найнижчий рівень води в річці за всі роки спостережень.  

Питання щодо санітарного стану р. Уж та заходів по його покращенню 
неодразово розглядалося на засіданнях виконкому, зокрема. З метою 
недопущення засмічення берегів, дотримання природоохоронного                               



та санітарного законодавства у водоохоронній зоні річки р.Уж щороку 
розпорядженням міського голови затверджується графік перевірки 
санітарного стану берегової зони. До проведення рейдів залучаються 
представники міліції, ДАІ, санітарно-єпідеміологічних служб, виконкому, 
громадських організацій. Інженерними спорудами та заборонними знаками 
дорожнього руху перекриваються заїзди автотранспорту на берега річки. 
Силами навчальних закладів міста, молодіжної ради, комунальних 
підприємств проводяться акції по прибиранню прибережних смуг річки.                   
На річці  функціонує ряд водорегулюючих гідротехнічніх споруд. Більшість 
гідротехнічних споруд збудованих в 50-60 роках минулого століття                               
вже відпрацювали свій ресурс і потребують реконструкції, особливо гребля 
в районі м’ясокомбінату. Руйнування гідротехнічних споруд може призвести 
до обміління річки, активізації ерозійних процесів, погіршення санітарно-
епідемічного стану в населених пунктах та басейну річки, відсутності зон 
відпочинку населення. В 2015 році КП «Водоканал» виконано роботи                       
по ремонту клапанних затворів поліської греблі. 

Поверхневі води виконують подвійну роль: з однієї сторони це одне           
з джерел водопостачання, а з іншої – приймач стічних вод, обидві ці ролі 
взаємопов’язані. Незважаючи на спад виробництва та зупинку багатьох 
підприємств, не спостерігається суттєвого покращення якості поверхневих вод 
та зменшення скиду неочищених або недостатньо очищених стічних вод. 
Це в першу чергу пов’язане з погіршенням технічного стану діючих очисних  
споруд і відсутністю коштів на їх ремонт, реконструкцію. Річка 
забруднюється, замулюється. Прибережні смуги захаращені звалищами 
побутових та будівельних відходів. Крім того, здійснюється забруднення 
водойм несанкціонованими скидами. Не встановлені прибережні захисні 
смуги річки. Такий стан справ зумовлений відсутністю спеціалізованих служб 
по догляду за річкою, обмеженістю фінансових можливостей місцевого 
бюджету, що не дозволяє виконати необхідний обсяг робіт з очищення русла 
річки, днопоглиблення, враховуючи значний обсяг та вартість даних робіт.  
Державний моніторинг за якісним станом водних ресурсів здійснює обласне 
управління водних ресурсів, Якість поверхневої води контролюється 
за 28 показниками. Згідно інформації обласного управління водних ресурсів 
за результатами хімічних аналізів якість води відповідає нормативам Сан ПиН 
для №4630-88 для господарсько-питного водопостачання, крім показників 
ХСК, БСК5, та залізу загальному і за рівнем забрудненості поверхневих вод 
р. Уж відноситься до 2-го класу – „слабо забруднена”, коефіцієнт 
забрудненості якої становить КЗ=2,2. Іншими словами, якість води у 2,2 раза 
гірше нормативного. Підвищений вміст органічних сполук біохімічного 
та хімічного споживання кисню являється наслідком впливу забруднюючих 
речовин, які потрапляють у річку із стічними водами підприємств та впливу 
органічних сполук природного походження, що надходять у поверхневі води 
з торфовищ і боліт. Потребує значних коштів реконструкція очисних споруд 
каналізації міста, добудова очисних споруд зливового стоку 
по вул. Ольгинська. Без державного фінансування, вирішити питання 
виконання більшості заходів та будівництва природоохоронних об’єктів 
тільки за рахунок коштів міста – нереальне завдання. Враховуючи,                         
що від витоків до міста р. Уж проходить значний шлях, проблема потребує 



комплексного рішення. Необхідно залучити кошти, технічний, науковий 
потенціал держави, області, районів через які проходить річка. 
 

ІІІ. Мета програми  
     Ця Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо 
відродження та поліпшення санітарного та екологічного стану  річок Уж 
та Кремно і їх водозабірних басейнів, як однієї із головних складових 
забезпечення якісною водою населення і галузей економіки та розв'язання 
місцевих водогосподарських і екологічних проблем. Основною метою 
Програми є відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми 
річок, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності 
населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів 
від забруднення та виснаження.  
Головними передумовами формування стратегії Програми є усвідомлення 
того, що:  
- розв'язання проблеми екологічного оздоровлення басейну річки Уж та річки 
Кремно та поліпшення якості питної води є одним із невідкладних суспільно 
значущих завдань;  
- збереження тенденції до погіршення екологічного стану річки                                    
в майбутньому може загрожувати біологічно-генетичною деградацією 
населення і негативно позначитися на економічних показниках розвитку 
господарства;  
- в умовах напруженого водогосподарського балансу і несприятливого 
екологічного стану, що історично склалися внаслідок структурних деформацій 
господарського комплексу і недосконалої водоохоронної діяльності, 
неможливе екологічно безпечне використання водних ресурсів 
без коригування існуючої екологічної політики;  
- структурну перебудову господарського комплексу необхідно проводити 
з гарантуванням екологічної безпеки населення та відновлення навколишнього 
середовища;  
- незадовільний екологічний стан водних об'єктів поряд з недосконалими 
технологіями водопідготовки є головною причиною погіршення якості питної 
води та зумовлює фактори поширення різних захворювань і погіршення 
здоров'я населення;  
- забруднення водних джерел не повинно становити загрозу для здоров'я 
людини;  
- необхідне поетапне впровадження превентивних заходів до охорони 
та відновлення водних ресурсів.  
      Розв'язання проблем екологічного оздоровлення річки та поліпшення 
якості питної води в умовах дефіциту бюджетних асигнувань можливе 
за умов:  
- удосконалення механізму екологічного регулювання на засадах 
раціонального поєднання ринкових і адміністративних важелів та механізму 
реалізації заходів Програми;  
- впровадження поетапного реалістичного підходу до розв'язання проблем 
з визначенням пріоритетних дій та їх цільової спрямованості;  
- мобілізації місцевих ресурсів та ініціатив;  
- посилення ролі громадської думки у прийнятті рішень з важливих 



екологічних питань.  
   В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль 
державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування                       
та недержавних організацій для розв'язання проблем пов'язаних                                   
з незадовільним санітарно-екологічним і гідрологічним станом річки                         
та її водозбірного басейну. 
 

IV. Комплекс заходів за основними напрямками дій  
щодо покращення санітарного стану річки 

     Виходячи з аналізу сучасного екологічного стану  річки, Програмою 
передбачено здійснення організаційних заходів, щодо відродження                                  
та поліпшення cанітарного та екологічного стану  річки і її водозбірного 
басейну, та заходів на перспективу.  
      Для досягнення основної мети Програми передбачається розробити                           
і реалізувати проекти та заходи за такими пріоритетними напрямами:  
1) Екологічне покращення, розчищення, регулювання русла та поліпшення 
санітарного стану річки. 
    Реалізація заходів даного напрямку передбачає відновлення та підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму річки Уж та її притоки річки Кремно, 
зокрема: 
   - розчищення від сміття прибережних смуг; 
  - розчищення русла річки Уж та річки Кремно; 
  - проведення перевірок на відсутність скиду господарчо-фекальних стоків 
в мережі зливової каналізації, річку Уж та річку Кремно водокористувачами, 
які не підключені до мереж централізованого водовідведення. 
2) Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд. 
     Реалізація заходів даного напрямку передбачає виконання робіт                              
з будівництва та реконструкції гідротехнічної споруди в районі 
м’ясокомбінату для відродження та підтримання сприятливого гідрологічного 
стану річки, забезпечення можливості здійснення регулювання стоку на всіх 
гідроспорудах шляхом облаштування регулюючих водопідйомних пристроїв. 
3) Інвентаризація та паспортизація  річки. 
   Реалізація заходів даного напрямку передбачає: 
- проведення паспортизації річки з подальшою розробкою правил технічної 
експлуатації, для забезпечення її екологічно безпечного функціонування                         
та забезпечення можливості встановлення відповідних режимів роботи згідно 
ст.76-78 Водного кодексу України; 
- створення системи оцінки, прогнозування і моніторингу річки, з банком 
еколого-водогосподарської інформації.  
4) Створення (встановлення) водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг. 
    Реалізація заходів даного напрямку передбачає забезпечення виконання 
робіт, пов'язаних із визначенням, встановленням та винесенням в натуру меж 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг відповідно до ст. 9, 87 
Водного кодексу України, «Порядку визначення розмірів і меж 
водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них» 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. 
№ 486. 



5) Упорядкування прибережних захисних смуг. 
    Реалізація заходів даного напрямку передбачає забезпечення виконання 
робіт з метою створення сприятливого режиму річки Уж та її притоки, 
попередження її забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо 
водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку,  створення 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки відповідно до ст.10, 
87 Водного кодексу України, «Порядку користування землями водного 
фонду» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.05.1996р. № 502, а саме: 
- забезпечення виконання робіт, пов'язаних із облаштуванням                                       
та упорядкуванням прибережних захисних смуг; 
- відновлення рослинного покрову на берегах річки Уж та її притоки; 
- підтримання встановленого режиму на територіях водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг.  
6) Забезпечення належного  очищення стічних вод. 
     Реалізація даного заходу передбачає проведення реконструкції  очисних 
споруд каналізації із залученням новітніх технологій очистки стічних вод. 
Удосконалення технологій очищення води. Проведення ремонту існуючих 
каналізаційних мереж і забезпечення будівництва нових. Завершення 
будівництва очисних споруд зливового стоку по вул. Ольгинська. 
7) Формування інформаційного простору щодо питань інтегрованого 
управління водними ресурсами та  збереження біорізноманіття та екологічної 
свідомості населення. Реалізація даного заходу передбачає:  
- проведення заходів щодо екологічної освіти населення; 
- забезпечення регулярного інформування засобами масової інформації 
населення  про екологічну ситуацію, факти порушення природоохоронного 
законодавства  та плани будівництва об’єктів, що можуть мати негативний 
вплив на стан річки; 
- виготовлення агітаційної поліграфічної продукції екологічного 
спрямування;  
- сприяння впровадженню безперервної екологічної освіти в усіх навчальних 
закладах; 
- покращення взаємодії природоохоронних і водогосподарських установ              
зі ЗМІ, екологічної свідомості населення; 
- залучення учнівської та студентської молоді до природоохоронної 
діяльності; 
- проведення лекторіїв і конкурсів на екологічну тематику; 
- забезпечення регулярного проведення конкурсів дитячих малюнків і творів 
тощо. 
 
                    V. Механізми забезпечення виконання Програми  
1. Нормативно-правове забезпечення Програми. 
     Для забезпечення реалізації Програми приймаються відповідні рішення 
обласної ради, Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, 
Коростенської районної державної адміністрації з питань покращення 
санітарного та екологічного стану р. Уж, забезпечення щорічних видатків  
обласного, місцевого, районного бюджетів на виконання заходів Програми, 
координації та контролю за виконанням заходів Програми, тощо. 



2.Організаційне забезпечення Програми. 
     З метою сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності 
міськвиконкому,  районних організацій та окремих підприємств і організацій, 
незалежно від їх підпорядкування та форми власності, в питаннях виконання 
положень Програми, а також для коригування передбачених Програмою 
заходів, відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних 
можливостей створюється комісія. 
       До складу комісії входять представники Коростенської міської ради,                     
її виконавчого комітету, районної ради, районної державної адміністрації, 
водокористувачів та громадськості. До компетенції комісії входять: 
- узгодження головних напрямів і прогнозування показників виконання 
заходів Програми, поточних проектів, планів та заходів, визначення 
пріоритетів і механізмів їх реалізації; 
- взаємодії з громадськими організаціями з питань здійснення заходів 
передбачених Програмою; 
- коригування завдань та заходів Програми; 
- забезпечення інформування населення про стан і перспективи виконання 
програми; 
- інші питання, віднесені до компетенції комісії. 
 3. Фінансове забезпечення Програми. 
     Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Державного 
бюджету України, обласного, місцевого, районного  бюджетів, а також 
із залученням інших джерел фінансування (орендарів водних об'єктів, 
водокористувачів, благодійних внесків, тощо). 
     Формування планів фінансування Програми йде під час формування 
бюджетів на наступний рік, уточнення доходної і видаткової частини 
і окремих статей. 
     Основні види робіт передбачені Програмою та їх орієнтовна  вартість                     
з розбивкою по роках наведені в додатку до Програми. 
 

VI. Контроль за виконання Програми 
     Контроль за реалізацією заходів Програми покладається на постійну 
комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я 
та екології, структурні підрозділи виконкому в межах повноважень. 
       Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих                               
на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку 
встановленому бюджетним законодавством. 
 

VII. Очікувані результати виконання Програми 
     Реалізація Програми забезпечить вирішення найбільш гострих питань щодо 
відродження та поліпшення санітарного та екологічного стану річки 
і її водозбірного басейну. 
 
  



Додаток  
                                                                                                                                                                                                                                               до   Програми по покращенню 

                                                                                                                                                                                                                                              санітарного та екологічного 
                                                                                                                                                                                                                                               стану р. Уж  та її притоки 

р. Кремно  на 2016-2020 р.                                                                                                      
 
 

З А Х О Д И 
по покращенню санітарного та екологічного стану 

річки Уж та її притоки річки Кремно  на 2016-2020 рр. 
 

№ Найменування заходів Терміни 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
млн.грн. 

Відповідальні виконавці 

1 Проведення обстеження річки та підготовка 
рекомендацій щодо заходів з покращення її 
санітарного та епідеміологічного стану. 
Виготовлення паспорту річки. Запровадження 
механізмів перевірки правильності та 
актуальності паспортних параметрів річки, в 
тому числі шляхом залучення широкої 
громадськості та використання методів 
обробки експертних даних. 

2016- 2018 Державний, 
обласний, 
районний, 

місцевий бюджети 

2,5 Облдержадміністрація, 
міськвиконком, 

райдержадміністрація, 
санітарно-епідеміологічні 

служби, екологічна 
інспекція, громадські та 

політичні організації 

2 Екологічне покращення, розчищення, регулювання русла та поліпшення санітарного стану річки : 
2.1. - розчищення русла річки Уж та р. Кремно 2016-2020 р. 

 

Обласний, 
місцевий 
районний,  

бюджет 

10,5 УЖКГ 



2.2. - капітальний ремонт земснаряду для виконання 
робіт по розчищенню русла річки  

2017 Місцевий бюджет 1,3 КП „ Водоканал” 

2.3. - проведення перевірок відсутність скиду 
господарчо-фекальних стоків в р.Уж,  Кремно, 
мережі зливової каналізації водокористувачами, 
які не підключені до мереж централізованого 
водовідведення 
 

Постійно 

 

- - КП „ Водоканал”,  
КВГП, міськрайСЕС, 
державна екологічна 

інспекція, міська 
інспекція з благоустрою   

2.4. - контроль за облаштуванням вигрібних ям, при 
підключенні абонентів до мереж водопостачання 
в разі відсутності мереж каналізації 

Постійно 

 

- - КП „ Водоканал” 
міськрайСЕС, державна 

екологічна інспекція, 
міська інспекція з 

благоустрою   
2.5. Посилення контролю за діяльністю  підприємств-

забруднювачів. Проведення аналізу динаміки та 
тенденцій зміни показників якості поверхневих 
вод відповідно до тенденцій зміни показників 
якості та кількості вод приток, а також стічних і 
зворотних вод 

Постійно 

 

Місцевий бюджет 0,5 КП „ Водоканал”, 
міськрайСЕС 

2.6. - щорічне інженерне обстеження територій 
вздовж річки, стану інженерних споруд, з метою 
виявлення небезпечних ділянок та визначення 
обсягів подальшого виконання робіт  

Постійно 

 

- - УЖКГ,              
   КП „ Водоканал»,  

КВГП, відділ з питань 
цивільного захисту, 

міськрайСЕС, 
Коростенське 

міжрайонне управління 
водного господарство 



3. Реконструкція та ремонт гідротехнічних споруд для відродження та підтримання сприятливого гідрологічного 
стану річки, забезпечення можливості здійснення регулювання стоку:  

3.1. - реконструкції гідротехнічної споруди в районі 
м’ясокомбінату 

2016-2017 Місцевий бюджет 3,5 УЖКГ,                        
КП „ Водоканал” 

3.2. - облаштування регулюючих водопідйомних 
пристроїв на греблі в районі водозабору 

2016 Місцевий бюджет 0,5 УЖКГ,                             
КП „ Водоканал” 

4. Створення (встановлення) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг: 
4.1. - визначення меж водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг згідно з проектом 
землеустрою та винесення їх в натуру 

2016- 2020 Місцевий бюджет 7,0 УЖКГ,  
КП «Водоканал», відділ 

земельних ресурсів 

5. Впорядкування прибережних захисних смуг річки: 
5.1. - розчищення від сміття прибережних смуг річки, 

ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у 
прибережних захисних смугах річки 

Постійно 

 

Місцевий бюджет, 
кошти 

підприємств, 
установ, 

організацій 

0,35 УЖКГ, КВГП, 
підприємства, установи, 

організації, за якими 
закріплені берегові 

смуги, навчальні заклади, 
громадські та політичні 

організації 
5.2. - забезпечення контролю за недопущенням 

незаконного будівництва у прибережних 
захисних смугах річки 

Постійно 

 

- - Відділ архітектури та 
містобудування, міська 

інспекція з благоустрою, 
державна інспекція 

архітектурно-
будівельного контролю 

5.3. - проведення рейдів перевірок дотримання 
природоохоронного законодавства в 
прибережних смугах  

 

Постійно 

 

- - МРВ УМВС, ДАІ, СЕС, 
екологічна інспекція, 

міська інспекція з 
благоустрою, громадські 
та політичні організації 



5.4. - контроль за прибиранням та санітарним 
утриманням ділянок вздовж річки закріплених за 
підприємствами, організаціями і мешканцями, 
території та присадибні ділянки яких прилягають 
до берегів  річки 

2016-2020 - - УЖКГ,  
КП «Водоканал»,  

Коростенське 
міжрайонне управління 
водного господарство 

6. Реконструкція  очисних споруд каналізації із 
залученням новітніх технологій очистки 
стічних вод. Удосконалення технологій 
очищення води. Проведення ремонту 
існуючих каналізаційних мереж і забезпечення 
будівництва нових 

2016-2020 Державний, 
обласний, 

місцевий бюджети 

30,0 УЖКГ,              

   КП „ Водоканал 

7. Завершення будівництва очисних споруд 
зливового стоку по вул. Ольгинська 

2016 -2017 Державний, 
обласний, 

місцевий бюджети 

1,4 УЖКГ,              
КВГП 

8. Будівництво очисних споруд зливового стоку 
по вул. Усенова 

 

2017-2019 Державний, 
обласний, 

місцевий бюджети 

2,5 УЖКГ,              
КВГП 

9. Облаштування організованих місць 
відпочинку населення біля водних об’єктів                   
(у тому числі  пляжів) з регулярним 
прибиранням території 

 

2016-2020 Місцевий бюджет, 
спонсорська 

допомога 

0,9 УЖКГ,КВГП 

10.  Формування інформаційного простору щодо управління водними ресурсами та  збереження біорізноманіття, 
формування екологічної свідомості населення   

10.1. - забезпечення регулярного інформування 
населення про екологічну ситуацію, факти 
порушення природоохоронного законодавства  

Постійно 

 

Місцевий бюджет 0,2 УЖКГ, відділ з питань 
цивільного захисту, ЗМІ, 
міськрайСЕС, державна 



та плани будівництва об’єктів, що можуть мати 
негативний вплив на стан річки  

екологічна інспекція 

10.2. - виготовлення агітаційної поліграфічної 
продукції екологічного спрямування  
 

Постійно 

 

Місцевий бюджет 0,1 УЖКГ, відділ з питань 
цивільного захисту, 

відділ освіти 

10.3. - сприяння впровадженню безперервної 
екологічної освіти в усіх навчальних закладах 
 

Постійно 

 

- - Відділ освіти 

10.4. - проведення заходів щодо екологічної освіти 
населення 

Постійно 

 

- - УЖКГ, відділ з питань 
цивільного захисту, ЗМІ, 
відділ освіти, громадські 
та політичні організації 

10.5. - залучення учнівської та студентської молоді до 
природоохоронної діяльності 

Постійно 

 

- 0,05 Відділ освіти, громадські 
та політичні організації 

10.6. - проведення лекторіїв і конкурсів на екологічну 
тематику 

Постійно 

 

- 0,025 Відділ освіти, громадські 
та політичні організації, 
міськрайСЕС, державна 

екологічна інспекція 
10.7. - забезпечення регулярного проведення 

конкурсів дитячих малюнків і творів 
Постійно 

 

- 0,05 Відділ освіти, громадські 
та політичні організації  

 

 

Секретар міської ради:                                    В. Ходаківський 


