
1. Інформація про стан навколишнього природного середовища 

міста Коростеня в 2019 році, проблемні питання в даній галузі. 

Невід’ємною умовою сталого розвитку міста є достатній рівень уваги до 

питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.  

Одним із пріоритетних напрямків в роботі по покращенню екологічного 

стану міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами.  

У місті Коростень відходи вивозяться на полігон ТПВ, який 

експлуатується з 1975 року. Утриманням і обслуговуванням полігону ТПВ 

займається комунальне виробничо-господарське підприємство.  

За рахунок міського природоохоронного фонду в 2011 р. була 

розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво полігону 

твердих побутових відходів (ТПВ) міста. Термін експлуатації полігону 

складає 30 років. Кошторисна вартість будівництва полігону ТПВ – 53 млн. 

грн.  

З початку будівництва об’єкту «Будівництво полігону твердих 

побутових відходів для м.Коростеня І-Ш черга» з державного бюджету 

надійшли кошти в сумі 19739,835 тис. грн. В 4-му кварталі 2013 року було 

виконано робіт на суму 4813,415 тис.грн. В 4-му кварталі 2015 року було 

виконано робіт на суму 14926,420 тис.грн. Було реалізовано частину заходів з 

впорядкування полігону, зокрема планування з підсипкою ділянок, 

підготовлення основи полігону, благоустрій під’їзних доріг, огородження 

території полігону.  

У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від   

04.07.2018 р. № 529-р «Про виділення коштів для здійснення у 2018 році 

природоохоронних заходів» Комунальному виробничо-господарському 

підприємству з державного бюджету були виділені кошти в сумі 30 млн.грн. на 

реалізацію проекту «Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. 

Коростеня І - ІІІ черга». Роботи проводились в 4-му кварталі 2018 року. 

Всього було виконано робіт на суму 24831,007 млн.грн. 

Головною водною артерією і основним джерелом питної води в місті є р. 

Уж, тому дуже гострою є проблема замулення та обміління її русла. 

В 2017 році з метою визначення екологічного та санітарного стану річки 

за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в сумі 95,0 тис.грн. було виготовлено «Паспорт р. Уж».  

В 2019 році в рамках «Екологічної програми м. Коростеня на 2019-2021 

роки» видатками міського бюджету були передбачені кошти в сумі 180 

тис.грн. на виготовлення ПКД по розчищенню русла річки Уж. Станом на 

вересень 2019 року ПКД виготовлено (фактична вартість його виготовлення 

склала 139,990 тис.грн), триває процедура розробки звіту оцінки впливу на 

довкілля (ОВД). Після її завершення, у разі виділення коштів з міського 

бюджету, буде визначено підрядну організацію та розпочато роботи по 

розчищенню визначених ділянок русла річки Уж. 

На якість водних ресурсів р. Уж негативно впливає робота міських 

очисних споруд каналізації, які потребують реконструкції. Діючі очисні 

споруди побудовані в 1978 році. Існуюча площадка каналізаційних очисних 



споруд (КОС) розрахована на повну біологічну очистку потужністю 10 тис. 

м³/добу.  Дані споруди працюють неефективно і по технічному стану 

морально застарілі та не забезпечують належне очищення стоків перед 

скиданням їх в р. Уж. Вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом 

проведення реконструкції існуючих очисних споруд каналізації з 

розширенням їх потужностей до 15 тис. м³/добу. 

У 2012 році за кошти місцевого бюджету в сумі 298,9 тис.грн. було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних 

споруд каналізації. Загальна кошторисна вартість проекту складала 12,6 

млн.грн. В 2018 році було проведено корегування цього робочого проекту. 

Загальна кошторисна вартість проекту на даний час складає близько 18,9 

млн.грн.     

Виконати дані роботи тільки за рахунок коштів місцевого бюджету 

неможливо.  

Причиною погіршення якості води в р. Уж є також відсутність споруд 

очистки зливових стоків у м. Коростень, надходження по зливовій каналізації 

в річку господарсько-побутових стоків.  

У м. Коростень на р. Уж функціонує низка водорегулюючих 

гідротехнічних споруд, більшість з яких були збудовані у 1950-60 роки. 

Потребує реконструкції гребля в районі м’ясокомбінату. Руйнування 

даної гідротехнічної споруди може призвести до обміління річки, активізації 

ерозійних процесів, погіршення санітарно-епідемічного стану в населених 

пунктах, відсутності зон відпочинку населення. Було розроблено проект 

«Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень». Його вартість 

в цінах станом на 2012 рік – 1 823,537 тис. грн.  

В 2018 році було проведено коригування проектно-кошторисної 

документації «Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень». 

Загальна вартість проекту в цінах 2018 року склала  5697,490 тис.грн. У 2019 

році роботи не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування.  

В 2017 році було проведено обстеження технічного стану гідротехнічної 

споруди в с. Поліське та за кошти місцевого бюджету в сумі 60,944 тис.грн. 

було виготовлено проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт 

пошкодженого регулюючого пристрою гідротехнічної споруди. Загальна 

кошторисна вартість робіт з капітального ремонту гідротехнічної споруди в с. 

Поліське склала 661,938 тис.грн. Наприкінці 2018 року роботи по реалізації 

проекту були розпочаті, з місцевого бюджету було профінансовано 137,383 

тис.грн. В 2019 році в рамках «Екологічної програми м. Коростеня на 2019-

2021 роки» видатками міського бюджету були передбачені кошти в сумі 250 

тис.грн. на капітальний ремонт гідротехнічної споруди в селищі Поліське. В 

вересні поточного року роботи по заміні одного з клапанних затворів 

водоскидної споруди в с. Поліське були завершені.  

          Прибережні смуги р. Уж та її приток захаращені звалищами ТПВ і 

будівельних відходів. З метою недопущення засмічення берегів р. Уж  

проводяться перевірки санітарного стану берегової зони. За участі 



підприємств, установ та навчальних закладів міста неодноразово проводилися 

акції по прибиранню прибережних смуг річки від сміття. 

Станом на 24.09.2019 року ліквідовано 622 м³ стихійних сміттєзвалищ 

на загальну суму 117968,82 грн. по вул. Залізнична, Гастелло, Ватутіна, Князя 

Володимира,  1 Травня, Суворова, Київська, Білокоровицьке шосе. 

Підсумовуючи, серед основних екологічних проблем міста необхідно 

виділити наступні:  

1. Проблема замулення та обміління русла р. Уж, яка є основним 

джерелом питної води в місті. 

2. Перевантажені та неефективно працюючі очисні споруди каналізації, 

в тому числі зливової. 

3. Значний термін експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, 

що є причиною частих аварій, які зумовлюють великі втрати води та її 

вторинне забруднення. 

4. Захаращеність берегів річок Уж і Кремно та струмків стихійними 

звалищами побутових і будівельних відходів. 

5. Загроза руйнування на р. Уж гідротехнічних споруд, які вже 

відпрацювали свій ресурс. 

6. Відсутність сміттєпереробного комплексу, і, як наслідок, забруднення 

території промисловими та побутовими відходами, збільшення навантаження 

на полігон ТПВ. 

7. Питання зношеності наявного парку спецтехніки з вивозу та 

утилізації ТПВ, який потребує збільшення та оновлення. 

8. Мережі зливової каналізації є застарілими та не відповідають 

сучасним експлуатаційним вимогам. В місті відсутня цілісна система 

вловлювання, збору і відведення цих стоків на окремі міські або локальні 

очисні споруди. Необхідна реконструкція частини старих ділянок мережі та 

будівництво нових мереж. Значна частина люків та решіток зливової 

каналізації потребують заміни. 

9. Утворення стихійних сміттєзвалищ на території міста, що 

відбувається через порушення громадянами вимог Закону України «Про 

відходи». 

10. Майданчики для збору твердих побутових відходів потребують 

ремонту із влаштуванням твердого покриття з їх огородженням сіткою для 

мінімізації розлітання побутового сміття по території міста. 

11. Погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень міста (велика 

кількість аваріних дерев та недостатній рівень озеленення міських територій). 

 

2. Перелік заходів у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, які планується впроваджувати протягом 2020 року. 
Заходи у сфері охорони навколишнього природного середовища 

перелічені в «Екологічній програмі м. Коростеня на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням 29 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 

21.02.2019 року № 1376. 

Цими заходами, зокрема, передбачається:  



1. Реконструкція очисних споруд каналізації в місті Коростені. 

2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація 

стихійних звалищ). 

3. Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-кошторисної 

документації. 

4. Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини. 

5. Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

відходів. 

6. Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації. 

7. Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру. 

8. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно. 

9. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. 

10.  Будівництво притулку для безпритульних тварин. 

11.  Проведення моніторингових досліджень якості води 

нецентралізованих джерел водопостачання. 

12.  Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з 

відходами. 

13.  Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику. 

В результаті впровадження перелічених заходів планується створити 

умови для підвищення рівня суспільної екологічної свідомості; поліпшення 

екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; досягнення 

безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища для забезпечення комфортних умов для проживання мешканців 

міста. 

 

3. Перелік Програм, які плануються до реалізації в 2020 році. 

 

В 2020 році планується до реалізації «Екологічна програма м. Коростеня 

на 2019-2021 роки». Загальна сума її фінансування у 2020 році планується на 

рівні 152 190,0 тис. грн., в т.ч. 134 970,0 тис.грн. – кошти державого бюджету, 

17 220,0 – кошти місцевого бюджету. 

Відповідальний виконавець програми - Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради. 
 


