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Звернення депутатів Кіровоградської міської ради  

 
Шановний Володимире Борисовичу! 

 
Вже багато років в нашому регіоні склалася напружена ситуація з онкологічними 

захворюваннями та захворюваннями серцево-судинної системи. Кіровоградщина є 
лідером за показниками смертності від кількох видів онкологічних захворювань, які 
спеціалісти прямо пов’язують з наслідками видобутку урану, який здійснюється лише у 
нашій області. Підтвердження цієї тенденції чітко відображені у сумних щорічних 
статистичних звітах Міністерства охорони здоров’я України. 

Обласний центр Кіровоградської області місто Кропивницький безпосередньо 
знаходиться біля Інгульської шахти, а кілька мікрорайонів міста розташовані прямо над 
урановими штольнями. Наше місто не має великих промислових об’єктів, проте  
спеціалісти фіксують рівень онкозахворюванності серед містян навіть більший ніж в 
промисловому Дніпрі чи Запоріжжі. Переконані що видобуток урану має стратегічне 
значення для енергонезалежності країни, але немає нічого важливішого ніж життя та 
здоров’я громадян України.  

Так, в сусідніх з нами Жовтих водах, куди на збагачення вивозиться уранова руда з 
наших шахт вже багато років реалізується та фінансується урядом «Програма 
радіаційного та соціального захисту мешканців м. Жовті води». Жителі нашого обласного 
центру такі ж громадяни, як і мешканці міста Жовті води і також потребують додаткової 
уваги від держави. Тому ми просимо Вас підтримати ініціативу народного депутата 
України Костянтина Яриніча про створення та реалізацію державної «Програми 
радіаційного та соціального захисту мешканців м. Кропивницький», яка передбачатиме в 
тому числі: 

 
* створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та 
радіаційного моніторингу; 
* поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану в місті, створення безпечних 
умов для життя і здоров’я людини; 
* забезпечення ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-
судинної системи, органів дихання та травлення; 
* поліпшення соціального захисту та оздоровлення жителів міста, надання додаткової 
медичної допомоги дітям, вагітним жінкам і породіллям, громадянам, котрі мають пільги, 
визначені законодавством;  
* розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів, установ соціального призначення 
та забезпечення їхнього функціонування; 
* проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на розбудову 
соціальної інфраструктури міста та поліпшення житлових умов мешканців міста. 
 
 

З повагою 
 
депутати міської ради 

 


