
 

ПЕРЕЛІК 

 об'єктів природно-заповідного фонду Коростенської міської територіальної громади 

 
№ 

з/п 

Назва об’єкта ПЗФ Тип 

Площа, 

 га 

Адміністративне розташування та 

місцезнаходження об’єкта  

ПЗФ  

(коротка характеристика) 

Назва підприємства,  

організації, установи –  

землекористувача  

(землевласника), 

у віданні якого  

знаходиться об’єкт ПЗФ 

Рішення, згідно з 

яким створено 

 (оголошено) даний 

об’єкт ПЗФ  

1 2 3 4 5 6 7 

Об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення відсутні 
 

Об'єкти ПЗФ місцевого значення 
Лісові заказники 

1 «Межиріччя» Лісовий  

заказник  

місцевого  

значення в Ук-

раїні   

274,0 Об'єкт  

природно-заповідного фонду  

Житомирської  

області, 

Коростенський район 

розташований на захід  

від села Межирічка 

 

Державне  

підприємство  

«Коростенський  

лісгосп АПК». 

Статус надано для  

збереження  

мальовничого  

природного 

 комплексу в  

межирічі Ужа і Шестені.  

Зростає кілька  

невеликих лісових  

масивів, на берегах  

річок є гранітні скелі,  

заплави порослі  

вологолюбною  

рослинністю, серед яких 

трапляються рідкісні  

види. 

Рішення  

обласної ради 

від 11.06.2010 р. 

№ 1138 

 Разом 1 274,0  
 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Гідрологічні заказники 

1. «Лозанове» Гідрологічний 

заказник  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

14,6 Об'єкт  

природно-заповідного фонду  

Житомирської області,  

Коростенський район 

неподалік  

від села Васьковичі 

Державне  

підприємство  

«Коростенське ЛМГ» 

(Бехівське  

лісництво). 

Дуже обводнене  

відкрите мезотрофне  

болото.  

Зустрічаються  

Червонокнижні та  

рідкісні види рослин: 

ситник бульбастий,  

ситник  

розчепирений, росичка 

проміжна, верба  

лапландська, пухирник 

малий. 

Рішення  

обласної ради 

від 14.11.2008 р. 

№ 665 

2. «Хвощове Болото» Гідрологічний 

заказник  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

11,6 Об'єкт  

природно-заповідного фонду  

Житомирської області, 

Коростенський район 

 розташований на північ від 

міста Коростень 

Державне  

підприємство  

«Коростенське ЛМГ» 

(Бехівське лісництво). 

Обводнене відкрите  

мезотрофне  

болото. 

Зростають види  

занесені до «Зеленої 

книги України»: 

їжача голівка 

мала, пухирник  

проміжний, пухирник 

малий та сфагнуми.  

Зустрічаються популяції 

диких  

Рішення  

обласної ради 

від 14.11.2008 р. 

№ 665 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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копитних звірів. 

Регіонально рідкісні  

види та занесені до 

 «Червоної книги  

України»: 

росичка 

проміжна, осока  

тонкокорневищна, осока 

вілюйська та ситник  

розчепірений. 

 Разом 2 26,2    

Ландшафтні заказники 

1. «Полігон» Ландшафтний 

заказник  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

2293,3 Об'єкт  

природно-заповідного фонду 

Житомирської області, 

Коростенський район 

розташований на північ від 

 міста Коростень  

(землі колишнього  

Ігнатпільського полігону) 

Державне  

підприємство  

«Коростенське ЛМГ» 

(Бехівське лісництво). 

Найбільшу цінність в 

заказнику мають ділянки 

незначних за площею і 

низинних  

осоково-сфагнових  

боліт.  

Рішення  

обласної ради 

від 08.09.2010 р. 

№ 1163 

2. «Михайловичі» Ландшафтний 

заказник  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

139,6 Об'єкт  

природно-заповідного фонду 

Житомирської області, 

Коростенський район 

розташований на північ  

від  міста Коростень 

Державне  

підприємство  

«Коростенське ЛМГ» 

(Бехівське лісництво). 

Статус надано для 

 збереження частини  

лісового масиву з  

високопродуктивними 

насадженнями  

сосни, берези.  

Зростають види рослин, 

занесені до Червоної 

Рішення обласної 

ради 

від 14.11.2008 р. 

№ 665 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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книги України:  

лілія лісова, гніздівка 

звичайна, любка  

дволиста інші.  

Є відкрите 

 евтрофне болото. 

 Разом 2 2432,9    

Дендрологічний  парк 

1. «Еліта» Дендро-

логічний парк  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

4,8 Об'єкт  

природно-заповідного фонду 

Житомирської області, 

 Коростенський район 

розташований с. Грозине 

Дослідне господарство 

«Грозинське». 

Статус надано для  

збереження  

дендрологічного парку, 

закладеного 1984 року 

на місці колишньої  

панської садиби.  

Особливу цінність  

становлять насадження 

липи серцелистої, серед 

яких 15 екземплярів  

належать до  

старовікових 100 - 180 

років з обхватами  

143 - 260 см. 

Рішення  

облвиконкому  

від 01.02.1988 р. 

№ 27 

 Разом 1 4,8    

Геологічні пам’ятки природи 

1. «Баранячі лоби» Геологічна  

пам'ятка  

природи  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

0,1 Розташована в межах міста 

Коростеня   

(у межах  

міського парку культури та 

відпочинку 

«Древлянський»)  

 

Виконавчий  

комітет міської ради. 

Створена з метою  

охорони групи  

мальовничих валунів і 

скель у річищі й на  

березі річки Уж.  

Скелі складаються  

Рішення 

облвиконкому 

від 20.11.1967 р. 

№ 610 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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з червоного граніту 

 ранньо протерозойської 

ери. 

2. «Велетенські  

котли» 

Геологічна  

пам'ятка  

природи  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

0,1 Розташована в межах міста 

Коростеня 

(у межах  

міського парку культури та 

відпочинку 

«Древлянський»)  

 

Виконавчий  

комітет міської ради. 

Створена з метою  

охорони групи  

мальовничих скель на 

березі річки Уж.  

Скелі складаються з  

червоного граніту 

ранньо протерозойської 

ери. 

Рішення 

облвиконкому 

від 20.11.1967 р. 

№ 611 

3. «Ольжині  

купальні» 

Геологічна  

пам'ятка  

природи  

місцевого  

значення в Ук-

раїні 

0,2 Розташована в межах міста 

Коростеня 

(у межах  

міського парку культури та 

відпочинку 

«Древлянський»)  

 

Виконавчий  

комітет міської ради. 

Під охороною  

мальовничі скелі та  

валуни на березі  

річки Уж.  

Являє собою 2 великі 

брили рожевого граніту 

з овальними  

заглибленнями,  

напівприкритими водою.  

Пам'ятка має історичну, 

культурна та естетичну 

цінність. 

Рішення 

облвиконкому 

від 20.11.1967 р. 

№ 612 

 Разом 3 0,4    

 Разом  9 2738,3    

 

Заступник начальника відділу з питань  

цивільного захисту  виконавчого комітету міської ради                                                                    Ольга ТКАЧ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%96)

