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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 травня 2020 року № 29/3

Про проект Постанови про заслуховування 
інформації про стан і наслідки ліквідації пожежі 
у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС 
(реєстр. № 3345 від 16.04.2020р.)

Розглянувши проект Постанови про заслуховування інформації про стан і 
наслідки ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС (реєстр. № 3345 від 16.04.2020р.), 
поданий народними депутатами України Поляковим А.Е., Чорним Д.С. та Бородіним 
В.В., Комітет відмічає наступне.

Автори проекту постанови в пояснювальній записці зазначають, що через 
пожежі у Чорнобильській зоні відчуження є небезпека розповсюдження потенційно 
забруднених повітряних мас на території України та Республіки Білорусь. Вважається 
за необхідне заслухати на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради 
України інформацію керівників відповідних центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДП «НАЕК «Енергоатом», 
залучених до ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС, про вжиті заходи, наслідки та 
масштаби завданих збитків від зазначеної пожежі. Пропонується заслухати виступи 
11 посадових осіб, у тому числі Прем’єр-міністра України.

Комітет зазначає, що вся достовірна інформація щодо актуального стану 
ситуації з ліквідації пожежі у зоні відчуження оперативно надається представниками 
Державного агентства України з управління зоною відчуження на офіційному сайті 
та офіційній сторінці у Facebook кожного дня об 11:30 та о 18:00. Представники 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно інформують про 
вжиті заходи у ході ліквідації пожежі у зоні відчуження на офіційному сайті, 
офіційній сторінці у Facebook та в новинах основних українських телеканалів.

В зазначених повідомленнях відмічено, що підвищення радіаційного фону в 
зоні відчуження відсутнє, загрози об’єктам технічного направлення, дорогам, лініям 



електропередачі відсутні, контрольно-пропускний режим з метою унеможливлення 
навмисних підпалів посилено. На подолання даної ситуації було виділено додаткове 
фінансування з резервного фонду державного бюджету у розмірі 34,8 мільйонів 
гривен, на які вже придбано паливно-мастильні матеріали та почали проводити 
тендери по закупівлі протипожежної техніки для швидкого реагування для уникнення 
подібних пожеж у майбутньому. 

Станом на 06 травня 2020 року на територіях зони відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення лісових пожеж не було зафіксовано протягом останніх 
п’ятьох днів. Працівники лісової охорони ДСП «Північна Пуща» проводять 
постійний моніторинг і патрулювання територій зони відчуження та зони 
безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісової пожежі, та 
обстеження і проливання місць залягання торфу, який тліє в межах пройдених вогнем 
лісових кварталів – зокрема, на територіях Луб’янського, Денисовицького, 
Паришівського та Дитятківського лісництв. 

Комітет звертає увагу на те, що у зв’язку із новими призначеннями потребує 
уточнення список кандидатур для виступу, які пропонуються проектом постанови, та 
вважається за доцільне скоротити кількість виступаючих.

За підсумками розгляду проекту постанови Комітет в и р і ш и в:

1. Взяти до відома інформацію заступника Міністра енергетики та захисту 
довкілля України Абрамовського Р.Р., Голови Державного агентства України з 
управління зоною відчуження Калашника С.В. та Першого заступника Голови 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцького О.Г. щодо 
поточного стану ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС.

2. Враховуючи відсутність небезпеки розповсюдження потенційно 
забруднених повітряних мас внаслідок пожеж у зоні відчуження, ефективність 
заходів, вжитих для її локалізації, ліквідації та запобігання виникненню нових 
осередків, рекомендувати авторам проекту Постанови Верховної Ради України про 
заслуховування інформації про стан і наслідки ліквідації пожежі у зоні відчуження та 
безумовного (обов’язкового) відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС (реєстр. 
№ 3345 від 16.04.2020р.) уточнити перелік посадових осіб, які пропонуються для 
виступу, та визначитись щодо актуальності розгляду зазначеного проекту постанови 
на засіданні Верховної Ради України. 

3. Рішення направити суб’єктам права законодавчої ініціативи – народним 
депутатам України  Полякову А.Е., Чорному Д.С. та Бородіну В.В.
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