
Стан природного середовища 
На території Ємільчинської громади немає великих забруднювачів 

довкілля, а отже майже не утворюються відходи І–ІІІ класів небезпеки.Обсяг 
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря за стаціонарними 
(підприємства) та пересувними джерелами не перевищує встановлених 
нормативів. Водночас дослідження що проводяться лабораторіями епізодичні, 
тому про розгорнуті в часі та просторі систематичні дані говорити не 
доводиться.  

Радіаційний фон є нормальним та становить в межах коливання 8,0 – 12,0 
мкР/год та визначається на метеостанції в містах Коростень та Новоград-
Волинський.  

На території громади існує низка традиційних екологічних проблем: 
поширення карантинних та адвентивних (чужуроідних) рослин (місцями 
амброзія полинолиста) та пожежі в природни екосистемах, зумовлені 
господарською діяльністю людини. До традиційних проблем належить також 
падіння рівня грунтових вод та обміління річок, струмків, ставків, замулення 
їхніх русел.  

Стан поводження із тердими побутовими відходами у громаді традиційний 
для більшості сільських населених пунктів України. Організовано тверді 
побутові відход збираються лише в Ємільчиному та прилеглому селі Руденька 
та вивозяться на місцевий полігон для твердих побутових відходів. Діяльність 
проводить КП «Благоустрій» селищної ради шляхом контейнерного збору та по 
вуличного обїзду. В інших населених пунктах діють санкціоновані 
сміттєзвалища (по одному–два на старостинський округ) – загалом 11 
сміттєзвалищ паспортизовано, на інші 12 виготовляються паспорти. Їх стан 
задовільний. Сортування твердих побутових відходів масово не проводиться. 

Проблему поводження з ТПВкраще розв`язувати спільно з сусідніми 
громадами шляхом міжмуніципального співробітництва. Ініціатором цього має 
виступити регіональні влада, розробивши Стратегію поводження з відходами 
на період до 2030 р. 

На території громади є вісім місць зберігання неопізнаних та непридатних 
до використання хімічних засобів захисту рослин (всього близько 7,5 тон). 

Навіть за наявності зазначених негараздів, Ємільчинська громада належть 
до відносно благополучних громад України в сенсі чистоти навколишнього 
середовища. 

Серед проблем, що потребують розв`язання: налагодження систематичного 
моніторингу за станом довкілля, очищення водойм, контроль за якістю питної 
води, перехід від спалення органічних відходів до компостування, поширення 
системи збору, сортування ТПВ на територію всієї громади, організація його 
утилізації, а також утилізації неопізнаних та непридатних до використання 
хімічних засобів захисту рослин. 
 




