
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята   сесія VІ скликання 
 

від  28.08.2013 р. №1152 
 
Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання до 
Житомирської обласної ради стосовно експертного висновку про 
радіологічний стан населених пунктів Житомирської області від 
26.12.2012 № 3, наданий експертною групою Національної комісії з 
радіоактивного захисту населення України щодо зміни статусу 
м.Коростеня   

 
За результатами громадських слухань з обговорення питання зміни 

статусу м.Коростеня за експертним висновком, наданим експертною 
групою Національної комісії з радіоактивного захисту населення України, 
враховуючи рекомендації постійних комісій Коростенської міської ради, 
керуючись ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI  скликання до 
Житомирської обласної ради стосовно експертного висновку про 
радіологічний стан населених пунктів Житомирської області від 26.12.2012 
№ 3, наданий експертною групою Національної комісії з радіоактивного 
захисту населення України щодо зміни статусу м.Коростеня. (Звернення 
додається.) 

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                 
 

 
 



ЗВЕРНЕННЯ 
 депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

 
Шановний Йосипе Антоновичу! 
Шановні депутати Житомирської обласної ради! 
 
Коростенська міська рада, розглянувши спільний лист обласної ради та 

обласної державної адміністрації, що містить експертний висновок  
Національної Комісії  з радіаційного  захисту населення України  про 
радіологічний стан населених пунктів Житомирщини, та провівши 
громадське обговорення зазначеного висновку, просить Вас не виносити це 
питання на розгляд обласної ради, оскільки рішення про зміну статусу міста 
Коростеня, визначеного Законами України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та 
Законом «Про правовий режим  території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» прямо суперечить 
статті 22 Конституції України. 

Громада міста Коростеня обурена тим, що Експертна група надала свої 
рекомендації, не беручи до уваги статистичних даних про стан 
захворювання населення, в тому числі зростання онкологічних захворювань 
та провівши дослідження на щільність забруднення ґрунту тільки ізотопами 
цезію.  Також вищеназваний Експертний висновок не містить науково 
обґрунтованих висновків про вплив виявлених доз ізотопів цезію на 
організм людини. Крім того, Національна Комісія  з радіаційного  захисту 
населення України не взяла до уваги Постанову Верховної Ради України від 
13 липня 2000 року № 1915-ІП «Про зміну меж міста Коростеня 
Житомирської області», а це свідчить про те, що дослідження проводились 
формально, оскільки с.Мирний, с.Житомирське, с.Чолівка, с.Чигирі 
включені в межі міста Коростеня. Таким чином територія м.Коростеня буде 
належати до трьох різних зон, що створюватиме додаткове соціальне 
напруження в громаді та сприятиме виникненню значних правових колізій. 

Місто Коростень – найбільше місто в Україні, яке постраждало від 
наслідків аварії на ЧАЕС, в якому проживає понад 50 тисяч потерпілого 
населення. А тому коростенська громада на громадських слуханнях 
висловила наміри відстоювати свої конституційні права та залучити до 
цього процесу жителів північних регіонів області, які теж опинились у 
подібній ситуації. 

Сподіваючись на Ваші досвід і професіоналізм, депутати 
Коростенської міської ради вірять, що Ви не допустите прийняття рішень, 
які суперечать інтересам громади Житомирщини. 

 


