
 

 

10 березня 2023 р. продовжується виїзне засідання Комітету  

з питань екологічної політики та природокористування 

до м. Харків і Харківської області 

 

 

Відповідно до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування на період дев’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання 9–10.03.2023 проходить виїзне 

засідання Комітету до м. Харків та Харківської області на тему: "Проблеми 

довкілля та шкода, нанесена повномасштабним вторгненням російських військ 

в Україну". 

 

 

10.03.2023 виїзне засідання продовжилося у приміщенні Національниого 

Університету ім. Каразіна. У його роботі взяли участь Голова Комітету 

Верховної Ради України, народний депутат України Бондаренко О.В., народні 

депутати України - члени Комітету, начальник Харківської обласної військової 

адміністрації Синєгубов О.В., Харківський міський голова Терехов І.О., 

керівники і представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

оранів місцевого самоврядування. 

У вступному слові Голова Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування, народний депутат України 

Бондаренко О.В. відзначив, що агресивні військові дії російської армії  є 

порушенням усіх існуючих норм міжнародного права, порушенням багатьох 

міжнародних угод, зокрема, Женевських конвенцій, Конвенції про захист 

Чорного моря від забруднення, Конвенції Європейської економічної комісії 
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ООН "Про охорону та використання міжнародних водотоків та міжнародних 

озер", Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя та багато інших, що 

завдає непоправної шкоди довкіллю в Україні і загрожує здоров’ю населення. 

Під час засідання було відзначено, що місто Харків та території 

Харківської області з перших днів російського вторгнення зазнали масштабних 

руйнувань, окупації значної частини області. Як прифронтова область, 

Харківщина і сьогодні потерпає від ворожих обстрілів з артилерії та мінометів 

особливо у прикордонних та розташованих на лінії зіткнення населених 

пунктах. 

 

 

Внаслідок війни страждають люди, інфраструктура і звичайно ж наше 

довкілля. Військова агресія не залишила вцілілим жоден компонент довкілля. 

Забруднюється повітря, водні ресурси, землі та ґрунти, лісові ресурси, 

знищується тваринний та рослинний світ, природні ландшафти. Зростають 

загрози на об’єктах атомної енергетики, хімічної, нафтохімічної та 

металургійної промисловості. Внаслідок цього спостерігається збільшення 

концентрації шкідливих речовин як у повітрі, так і у воді. Уламки від вибухів 

та пошкоджень знаходяться на сміттєзвалищах або просто залишаються 

покинутими на землі. Продовження російської агресії проти України не 

дозволяє сьогодні остаточно оцінити кількість забруднених територій та в 

цілому визначити заподіяну шкоду. 

За розрахунками державних інспекторів з охорони навколишнього 

природного середовища лише у Харківській області за рік війни російська 

агресія завдала колосальних збитків довкіллю Харківщини. З метою 

встановлення фактів екоциду та шкоди, заподіяної довкіллю бойовими діями, 

продовжується фіксація злочинних наслідків російської агресії на території 

Харківщини.  
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Деокуповані території, зокрема, об’єкти природно-заповідного фонду та 

лісові насадження потребують піротехнічного обстеження та подальшого  

встановлення розміру спричиненої шкоди. 

Отже, реаліями сьогодення вже є екологічні загрози та ризики для 

довкілля, життя та здоров’я людей всієї країни і вкрай важливо продовжувати 

аналізувати екологічні наслідки. Вже зараз необхідно думати про відновлення 

довкілля та вживати для цього необхідних заходів. 

За результатами виїзного засідання будуть прийняті відповідні рішення. 
 


