
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята   сесія VІ скликання 
 

від  28.08.2013 р. №1161 
 
Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання до  
Президента України Януковича В.Ф., Голови Верховної Ради України 
Рибака В.В., Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. щодо необхідності 
розробки нової Державної програми подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи  
 

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.ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI  скликання до  
Президента України Януковича В.Ф., Голови Верховної Ради України 
Рибака В.В., Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. щодо необхідності 
розробки нової Державної програми подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи. (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                 
 

 
 



Президенту України  
Януковичу В.Ф.  
 
Голові Верховної Ради України  
Рибаку В.В. 
 
Прем'єр-міністру України  
Азарову М.Я. 
 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

  
Коростенська міська рада, громада Коростеня – найбільшого 

постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС міста – звертається до Вас з 
проханням захистити конституційні права громадян, які проживають на 
забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях. 

На виконання п.3 Указу Президента України від 11 жовтня 2010 
року №937/2010 «Про заходи, пов'язані з 25-ю річницею Чорнобильської 
катастрофи» Національна Комісія  з радіаційного  захисту населення 
України  підготувала Експертний висновок про радіологічний стан 
населених пунктів Житомирської області від 26.12.2012 № 3, яким 
рекомендовано  змінити статус населених пунктів Житомирської області, 
віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Однак вищеназваний експертний висновок про радіологічний 
стан населених пунктів був підготовлений формально, без всебічного 
вивчення питання та без врахування усіх критеріїв зонування, щільності 
забруднення ґрунту, спостереження за дозами опромінення жителів 
населених пунктів, суцільного радіологічного моніторингу харчових 
продуктів, відповідного інформування населення. Тому громада міста 
Коростеня заявляє, що такий механізм перегляду зон радіаційного 
забруднення не прийнятний і веде до прямого порушення статті 22 
Конституції України, якою конституційні права і свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані та при прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод. На жаль, за останні роки це вже не перша спроба в той чи інший 
спосіб порушити права постраждалого населення. 

Незважаючи на те, що в державі впроваджено комплекс заходів по 
захисту постраждалого населення, стан його здоров’я має стійку тенденцію 
до погіршення, про що свідчить зростання показників захворюваності, 
хворобливості, смертності та виходу на інвалідність. 

Постраждале від наслідків аварії на ЧАЕС населення опинилось в 
ситуації, коли держава не спроможна виконувати свої зобов’язання по 
чорнобильських законах, а реалізація чорнобильської програми 



завершилась у 2010 році. Тому, з метою попередження в майбутньому будь-
яких спроб маніпулювання чорнобильським проблемами, громада міста 
Коростеня просить: 

1.Забезпечити розроблення Державної програми подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014–2024 рр., визначивши 
основною її метою соціально-економічну та радіаційно-екологічну 
реабілітацію радіоактивно забруднених територій, створення належних 
умов для зниження ризику для здоров’я. 

2.При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 
наступні роки забезпечити фінансування вищезгаданих заходів в обсягах, 
визначених саме Законом України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  та 
Державної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 
2014–2024 рр. 

 
 

Звернення прийняте на 25 сесії Коростенської міської ради VI 
скликання 28 серпня 2013 року. 

 
 
За дорученням депутатів міської ради 
 
Міський голова                                                                   В.Москаленко 
 
 
 
 


