

Державна цільова екологічна програма розвитку Криму ("Екологічно
безпечний Крим") на 2011 – 2015 роки
2008 - 2017
Державний замовник: Міністерство екології та природних ресурсів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 539
Мета
Стратегічна мета розвитку Криму на 2011-2015 роки полягає у
розв'язанні першочергових екологічних та соціально-економічних проблем, забезпеченні
створення інтегрованої системи з управління
природними ресурсами, стабілізації та поліпшенні екологічного стану території Криму шляхом
впровадження і дотримання нормативів
екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи природокористування.
Завдання і заходи

Завдання і заходи: технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження інноваційних
проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно
безпечних технологічних процесів; впровадження найкращих доступних технологій, технічне
переоснащення та/або реконструкцію застарілого обладнання та доведення ефективності очищення до
проектних показників для підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря;
оптимізацію дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського
електротранспорту; підтримку використання автотранспортних засобів, що відповідають європейським
стандартам; забезпечення належного очищення стічних вод відповідно до установлених нормативів і
стандартів з метою поліпшення екологічного стану Чорного та Азовського морів шляхом підвищення
ефективності технологій очищення стічних вод та утилізації їх осадів; забезпечення екологічно безпечного
зберігання небезпечних відходів, їх утилізації за рахунок прямого повторного чи альтернативного
використання їх ресурсно-цінної складової та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, та
знешкодження у повному обсязі (видалення) непридатних або заборонених до використання хімічних
засобів захисту рослин, накопичених на території Криму; створення потужностей з перероблення твердих
побутових відходів, а також побудову та реконструкцію полігонів твердих побутових відходів; відновлення
та збереження лісових ресурсів; збереження та розвиток природно-заповідного фонду; формування
регіональної екологічної мережі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; впровадження
екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих технологій ведення сільського господарства; збереження
земельних ресурсів та встановлення меж прибережно-захисної смуги вздовж Чорного та Азовського морів;
забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища Криму;
удосконалення системи водовідведення та покращення якості очищення зворотних вод у населених пунктах
шляхом підвищення ефективності функціонування водопровідно-каналізаційних господарств та
комунальних очисних споруд; поліпшення стану навколишнього природного середовища в міських
населених пунктах.

