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Резолюція  
акції на підтримку соціальних гарантій   

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи  
та спонукання Президента України до виконання своїх обов'язків 

 
15 червня 2016 року                                                                                м. Кіровоград 

Шановний Петро Олексійович! 
 

 Страшною ядерною катастрофою планетарного масштабу у квітні 1986 року 
увірвався «мирний атом» в домівки і долі людей! Щоб зупинити розбурханий атом, 
та зупинити радіаційне лихо, в зону радіації увійшли дійсно мужні люди, 
професіонали, які ціною свого життя і здоров’я, за півроку зробили здавалося 
неможливе, на що, при інших обставинах, потрібні були б роки? Кожен день роботи 
в страшній радіаційній обстановці, це самовіддача і самопожертва, які склалися в 
Подвиг, великий і здавалося б незабутній, подвиг людей наукової думки, прийнятих 
неординарних рішень, якими могла б пишатися будь-яка держава (на превеликий 
жаль, тільки не наша)?! 
  14 грудня 1986 року газета «Правда» писала: «завершення цього етапу, 
виконання в стислі строки великомасштабних задач по ліквідації наслідків, аварії на 
Чорнобильській АЕС, стало можливим завдяки самовідданої героїчної праці 
робітників, інженерів, техніків , вчених і фахівців, воїнів Радянської армії ....  ... Наш 
народ завжди буде пам’ятати, з глибокою вдячністю громадянський, трудовий подвиг 
... людей» ... Як швидко все це забулося ?! 
 Замість, очевидної, подяки, шани, поваги, співчуття, починаючи з березня 1993 
року, практично всі Уряди вели постійну боротьбу з інвалідами Чорнобиля, вдовами 
ліквідаторів, їх осиротілими дітьми, намагаючись позбавити цих нещасних, 
обездолених, тяжкохворих людей законної пенсії, одноразових та компенсаційних 
виплат, регресу за радіаційну  шкоду заподіяну здоров’ю, занижуючи ці виплати в 
десять і більше разів, що належить їм згідно Конституції і чинного законодавства 
України. В черзі на забезпечення пристосованим житлом сім'ї Героїв  перебувають 
ще 1996 року. 
 За останній час під гаслами економічних реформ і економічної доцільності, 
розпочата реалізація «заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення», які насправді виявляються, просто, звичайним 
скороченням Чорнобильських програм, в тому числі і скороченням соціального 
захисту постраждалого населення і учасників ЛНА на ЧАЕС – ліквідаторів? 
 Засобами масової інформації постійно нівелюється роль тих Героїв, які ціною 
власного життя та здоров'я приборкали цей “мирний” атом, поставили, так би 
мовити “пломбу” та “коронку” на зруйнованого зуба. Цим самим захистили від 
впливу радіації не лише населення України, а й ще 18 Європейських  країн.  
 На теперішній час ці Герої залишились наодинці зі своїми хворобами, не 
маючи можливості лікуватись, оздоровлюватись та, навіть, харчуватись за 
медичними нормами. Без справедливого та гідного пенсійного забезпечення вони 
просто вимирають, як соціальний прошарок в суспільстві. В бюджеті на 2016 рік 
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Держава взагалі переклала свої фінансові  зобов'язання перед Героями-ліквідаторами 
на місцеві бюджеті.  
 Чинний, поки що, Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і на сьогодні не в повній 
мірі слугує захисту прав та інтересів осіб, які брали участь у ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та не враховує змін, що сталися у вітчизняному 
пенсійному та податковому законодавстві, й інфляційних процесів, що зменшують 
рівень соціального захисту таких осіб. Переважна більшість учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визнаних інвалідами, щодо яких 
встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, отримують пенсію в 
мінімальному розмірі, оскільки розмір пенсії, обчислений із заробітної плати за 
роботу в зоні відчуження, є нижчим за мінімальний. Їх в Україні приблизно 40 тисяч 
осіб, з яких майже половина  брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи будучи військовослужбовцями строкової служби, в яких заробітна плата 
практично була відсутня. Дружини померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, мають право на отримання пенсії по втраті 
годувальника у розмірі 50 %. Цей розмір у переважної більшості вдів менший ніж 
розмір їх трудової пенсії.   
 Незважаючи на постанову Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року 
№793 «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС та заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», на Указ 
Президента України від 14 грудня 2015 року №702 «Про заходи у зв’язку з 30-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи», та на розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 02 березня 2016 року № 177 «Про затвердження плану заходів, 
пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» нинішній Уряд і 
парламент України намагаються і далі нищити залишки системи соціального захисту 
постраждалих громадян. Так, Кабінет Міністрів України ініціював прийняття 
законопроекту №4608, яким по суті скасовується основна змістовна частина 
чорнобильського Закону, а саме – статті про пенсійне забезпечення. Вони 
передаються Уряду України у ручне керування, що прямо протиречить статті 92 
Конституції України. Групою народних депутатів України, здебільшого з Блоку 
Петра Порошенка, внесено законопроект №4650, яким пропонується скасувати 
взагалі Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», що був прийнятий після всенародного 
обговорення, у тому самому складі Верховної Ради, який приймав Конституцію 
України. 

 В той же час, цілий ряд зареєстрованих законопроектів, поданих Народними 
депутатами України, якими пропонується відновити скасовані соціальні гарантії 
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (розміри мінімальних пенсій тим, у 
кого була відсутня або невелика заробітна плата, 10% надбавка 
військовослужбовцям, і т.д.) тривалий час не розглядаються. Зате відновлюються або 
встановлюються нові і підвищені соціальні гарантії за професійною ознакою. Це 
призводить до порушень як норм Конституції України так і Закону України “Про 
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засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.  

 Тому учасники акції звертаються до Вас, як до Гаранта конституційних прав і 
свобод людини та громадянина з вимогами:  

1. Почути волю громадян України, як єдиного носія влади в Україні, із числа 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на 
території Кіровоградської області, та які обрали Вас і наділили 
повноваженнями Гаранта їхніх конституційних прав, завдяки подвигу яких 
існує Україна і живе весь наш багатонаціональний народ. 

2. Невідкладно ініціювати відкликання з Верховної Ради України законопроектів 
№4650 «Про правонаступництво України», щодо скасування дії актів СРСР на 
території України» та №4608 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування 
пенсій». 

3. Вжити заходів щодо невідкладного розгляду у Верховній Раді України та 
прийняття законопроекту про поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-
чорнобильців, реєстраційний №4442 «Про внесення змін до Закону України 
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення», у підготовці 
якого взяли участь громадські чорнобильські організації. 

4. Вжити заходів щодо невідкладного розгляду у Верховній Раді України інших 
законопроектів направлених на відновлення соціальних гарантій  
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, не допускаючи при 
цьому порушення норм Конституції України та Закону України “Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні”.  

5. Виконати своє зобов’язання, надане публічно 26 квітня 2016 року під час 
покладання квітів до Меморіалу Героям-чорнобильцям, щодо проведення 
особистої зустрічі з лідерами всеукраїнських громадських чорнобильських 
організацій.  

6. Забезпечити особисто виконання міжнародних норм і зобов'язань, які взяла на 
себе Україна стосовно трудових та соціальних гарантій, норм Конституції 
України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади на території Кіровоградської області, 
так як місцева державна адміністрація не забезпечує їх виконання.   

7. Забезпечити виконання волі українського народу, висловленій під час 
Всеукраїнського референдуму у 2000 році. 

 
 За доручення учасників акції по захисту конституційних прав постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи:   

1. Голова Кіровоградської обласної громадської 
організації “Союз Чорнобиль України”                                                О.Неділько 

2. Заступник голови  Кіровоградської обласної 
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координаційної ради чорнобильських організацій                              О.Дубенський 
 


