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         17     грудня      2020 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Маріковський О.В., Криворучкіна О.В., Кривошеєв 

І.С., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Бакунець П.А., Нестеренко К.О., 

Василенко Л.В., Задорожний А.В., Матусевич О.Б., Якименко П.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Фельдман О.Б., Шахов С.В., Лабунська 

А.В., Яценко А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Воловенко О.П., Гуцало І.В., Хоренжая 

І.В., Приліпко І.С., Тарасюк М.В. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Прощука Е.П. – Турик М.В.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Краснолуцький Олександр Васильович - заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Хорєв Михайло Юрійович - заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 
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Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України, 

Тріпайло Руслана Федорівна - заступник Голови Державної інспекції ядерного 

регулювання України, заступник Головного державного інспектора з ядерної та 

радіаційної безпеки 

Наврата Артем Ігорович - директор Департаменту видатків виробничої сфери 

Міністерства фінансів України; 

Прудніков Павло Вікторович - заступник Голови Атомпрофспілки; 

Тетерін Микола Васильович - представник Атомпрофспілки; 

Орлов Максим Іванович - голова Первинної профспілкової організації 

Чорнобильської АЕС; 

Боруховський Богдан Валентинович - Перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Шуст Олександр Іванович - директор Департаменту з питань надрокористування 

та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України; 

Вєрьовкіна Наталя Сергіївна - начальник відділу формування політики у сфері 

управління радіоактивними відходами Департаменту з питань 

надрокористування та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Моцик Олександр Федорович - головний консультант Президента Компанії ДП 

«НАЕК «Енергоатом»; 

Шумкова Наталя Юріївна - директор з ядерної та радіаційної безпеки ДП «НАЕК 

«Енергоатом»; 

Костенко Валентин Володимирович - директор департаменту поводження з РАВ 

та радіаційної безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом»; 

Мітічкіна Ірина Миколаївна - заступник генерального директора ВП 

«Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом»; 

Дубовенко Марія Михайлівна - начальник відділу забезпечення реалізації 

проектів ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом»; 

Суржко Володимир Анатолійович - начальник відділу поводження з РАВ ДП 

«НАЕК «Енергоатом»;  

Калашник Сергій Васильович - Голова Державного агентства України з 

управління зоною відчуження; 

Пляцко Андрій Валерійович - перший заступник Голови  Державного агентства 

України з управління зоною відчуження; 

Шевчук Максим Костянтинович - заступник Голови  Державного агентства 

України з управління зоною відчуження; 

Ковальчук Олександр Леонідович - начальник відділу Державного агентства 

України з управління зоною відчуження; 

Копиленко Олександр Любимович - Голова НКРЗУ, академік Національної 

академії наук України, професор, народний депутат України; 
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Скалецький Юрій Миколайович - член НКРЗУ, завідувач лабораторії безпекових 

стратегій в охороні здоров’я Державної установи «Інститут  

громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук 

України», доктор медичних наук, професор; 

Чехун Василь Федорович - заступник Голови НКРЗУ, академік Національної 

академії наук України, директор Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук 

України; 

Базика Димитрій Анатолійович - заступник Голови НКРЗУ, академік 

Національної академії медичних наук України, генеральний директор Державної 

установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної 

академії медичних наук України»; 

Носовський Анатолій Володимирович - член НКРЗУ, член-кореспондент 

Національної академії наук України, директор Інституту проблем безпеки АЕС 

Національної академії наук України; 

Шибецький Юрій Олександрович - член НКРЗУ, кандидат геологічних наук, 

старший науковий співробітник Державної установи «Науковий центр 

радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук 

України»; 

Сушко Віктор Олександрович - член НКРЗУ, доктор медичних наук, професор, 

перший заступник генерального директора Державної установи «Національний 

науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук 

України»; 

Тронько Микола Дмитрович - член НКРЗУ, член-кореспондент Національної 

академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, 

віце-президент Національної академії медичних наук України, директор 

Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. 

Комісаренка Національної академії медичних наук України»; 

Якимчук Руслан Андрійович - член НКРЗУ, кандидат біологічних наук, 

науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики Національної 

академії наук України; 

Липська Алла Іванівна - член НКРЗУ, доктор біологічних наук, завідувач відділу 

радіобіології і радіоекології Інституту ядерних досліджень Національної 

академії наук України; 

Сапожников Юрій Анатолійович - директор Департаменту ядерної енергетики та 

атомної промисловості Міністерства енергетики України; 

Рибалка Наталія Володимирівна - заступник Директора Департаменту ядерної 

енергетики та атомної промисловості – начальник відділу з виробничої 

діяльності урановидобувної галузі та поводження з радіоактивними відходами та 

відпрацьованим ядерним паливом Міністерства енергетики України; 

Левченко Іван Олександрович - заступник начальника відділу міжнародної 

технічної допомоги та співробітництва з міжнародними організаціями та 

країнами ЄС Управління міжнародних зв’язків Міністерства енергетики 

України; 
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Тарасенко Олександр Володимирович - керівник експертної групи європейської 

та євроатлантичної інтеграції Директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції Міністерства енергетики України; 

Кошарна Ольга Петрівна - керівник робочої групи Експертної ради з проблем 

атомно-промислового комплексу при Міністерстві енергетики України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у 

режимі відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – заступник 

Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували - 3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок денний 

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 
 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували - 3. 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: звіт Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження.  

 

За інформацією Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження робота цієї Служби проводилася за такими напрямами. 

1.  Проведення заходів щодо запобігання пожежам в зоні відчуження, 

зокрема: створення та оновлення в лісових масивах мінералізованих смуг, 

  

Питання для розгляду 
 

 

1. 
 

Про звіт Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження. 
 

Допов.: Голова ДАЗВ Калашник Сергій Васильович 

Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
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очищення лісових масивів від захаращень, оновлення зелених насаджень в 

лісових масивах, підтримання в робочому стані спостережних веж, під’їздів і 

доріг протипожежного значення. 

2.  Залучення коштів для проведення заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та покращення 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів, що здійснюють гасіння пожеж 

у зоні відчуження. 

3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення в частині 

посилення пожежної безпеки в зоні відчуження, розроблення законопроектів, 

Комплексного плану заходів зі створення системи пожежної безпеки на території 

зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення на 2020-2024 

роки, Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 

радіоактивними відходами, Стратегії розвитку територій зони відчуження і зони 

безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2030 роки. 

4. Участь у реалізації заходів для належного забезпечення пожежної 

безпеки лісових масивів і екосистем зони відчуження, оновлення експертних 

висновків загальнодержавної дозиметричної паспортизації населених пунктів, 

що зазнали радіоактивного забруднення. 

5.  Виконання заходів в рамках проектів «Будівництво НБК об’єкта 

«Укриття» Чорнобильської АЕС» та «Будівництво сховища відпрацьованого 

ядерного палива» (СВЯП-2). 

6. Осучаснення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного 

заповідника та розвиток туризму на території зони відчуження. 

7. Здійснення заходів щодо відзначення 35-роковин Чорнобильської 

катастрофи. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Калашник С.В., Пляцко А.В., 

Кривошеєв І.С., Прощук Е.П., Краснолуцький О.В., Орлов М.І., Шумкова Н.Ю., 

Рибалка Н.В. 

 

Під час обговорення звіту Голова ДАЗВ відповів на запитання народних 

депутатів України, профільних органів влади, представників державних 

підприємств та профспілкових організацій, зокрема: 

про збитки, нанесені пожежами лісовому фонду, санітарні рубки та їх 

обсяги, вартість реалізації цієї деревини; 

про здійснення оцінки впливу на довкілля; 

про питання, що порушувались у ЗМІ щодо функціонування полігону 

твердих побутових відходів «Лелів» ДСП «Об’єднання «Радон»; 

про заходи на виконання звіту Рахункової палати України стосовно 

результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 

виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкту «Укриття» та 

заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС; 
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про забезпечення фінансування заробітних плат працівникам об'єкту 

«Укриття» та Чорнобильської АЕС; 

про здійснення Адміністрацією морських портів ремонтних робіт з 

відновлення проектних глибин фарватеру р. Прип’ять; 

про плановий початок робіт з приймання на захоронення РАВ у зоні 

відчуження; 

про розробку пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині 

виокремлення об’єктів будівництва СВЯП із комплексу Чорнобильської АЕС; 

 

Бондаренко О.В. запропонував у лютому 2021 року заслухати Голову ДАЗВ 

стосовно виконання Указу Президента України № 556/2020 від 9 грудня 2020 

року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та 

підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт Голови Державного агентства України з управління зоною 

відчуження взяти до відома. 

2. Звернутися до Державного агентства України з управління зоною 

відчуження щодо надання Комітету в установленому порядку повного звіту про 

проведену роботу та шляхи оптимізації подальшої діяльності. 

3. Доручити голові підкомітету з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи Кривошеєву І.С. разом із секретаріатом узагальнити 

рекомендації народних депутатів України - членів Комітету щодо роботи 

Державного агентства України з управління зоною відчуження, висловлених під 

час обговорення, та винести їх на затвердження Комітету. 

4. Надати повноваження Голові Комітету Бондаренку О.В. визначити 

дату заслуховування Голови ДАЗВ стосовно виконання Указу Президента 

України № 556/2020 від 9 грудня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи» на лютий 2021 року. 

 

Рішення прийнято: за – 12. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

Голова Комітету Бондаренко О.В. подякував учасникам і закрив засідання. 

 

 

 

    Голова Комітету                  О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


