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Шановний ВОЛОДИМИРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ! 

 
 Українські Чорнобильці надзвичайно схвильовані повідомленням 

про те, що по ініціативі Офісу Президента почала працювати онлайн- 
платформа «Чорнобиль. Подорож». Люди вражені Вашими словами про 
мужність і самопожертву ліквідаторів, про важкі випробування мешканців 
забруднених регіонів, про необхідність поваги до подвигу учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС і пам’ятати його ціну… 

Ми вдячні Вам за такі проникливі слова. Це особливо важливо 
напередодні 14 грудня – Дня вшанування ліквідаторів, який для них є 
своєрідним Днем перемоги над атомною стихією. 

За пропозицією Центральної Ради ВГОІ «Союз Чорнобиль України» 
обласними державними адміністраціями в комітет нагород та геральдики 
при Президентові України надіслані Подання  про нагородження 
державними нагородами України заслужених чорнобильців.  

Але герої-ліквідатори і потерпілі чекають від влади, окрім слів 
вдячності, передусім конкретних рішень, спрямованих на поновлення їхніх 
порушених прав – на належний соціальний захист та належне пенсійне 
забезпечення. 

Те, що зазначені права порушені, засвідчено у тисячах рішень 
національних судів, рішенні Європейського суду з прав людини «Бурмич 
та інші проти України» (прийнятого ще у жовтні 2017 року), рішеннях 
Конституційного суду України №6-р від 17 липня 2018 року та №1-р від 07 
квітня 2021 року. Згідно з Конституцією України і Європейською 
конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод ці рішення є  
обов’язковими до виконання. 

То коли, нарешті, це станеться?! 
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На виконання останнього рішення Конституційного суду України  
№1-р від 07 квітня 2021 року, яким було визнано неконституційними 
норми  Закону № 76-VIII від 28 грудня 2014 року, що обмежували права 
чорнобильців на належне пенсійне забезпечення, прийнятий Закон України 
№ 1584-IХ від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», щодо підвищення рівня пенсійного 
забезпечення окремих категорій осіб», яким, зокрема, доручено Кабінету 
Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з 
цим Законом. 

На виконання цього доручення Міністерством соціальної політики 
України підготовлено проект постанови про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України №1210 від 23 листопада 2011 року «Про 
підвищення рівня соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок 
чорнобильської катастрофи». Цією постановою протягом десяти років 
застосовувався для перерахунку пенсій Чорнобильцям показник середньої 
заробітної плати за 2006 рік. Такий підхід є відверто дискримінаційним. 

Змінами до постанови пропонується застосувати цей показник за 2014-
2015-2016 роки, тобто, дискримінація Чорнобильців триватиме і далі?! 

ВГОІ «Союз Чорнобиль України» надавав Міністерству відповідні 
пропозиції, що скасовують таку дискримінацію. Ми наполягаємо, щоб 
вони були враховані.  

Міністр соціальної політики України в одному з останніх своїх 
інтерв’ю повідомила про якийсь окремий (таємний?) порядок підвищення 
пенсії ліквідаторам. Невже це все, що влада може сказати своїм 
громадянам, які 35 років тому врятували Україну, Європу і Світ?! 

Погодьтесь, Шановний Володимир Олександрович, що говорити 
про шанування ліквідаторів, дякувати їм за подвиг в ім’я життя, співчувати 
потерпілим і дітям Чорнобиля, і водночас – зневажати цих людей, 
ігноруючи їхні законні права – це відвертий цинізм, неприховане знущання 
над ними. 

Зважаючи на викладене, чекаємо від Вас, як Гаранта конституційних 
прав громадян, невідкладних конкретних заходів щодо безумовного й 
повного виконання зазначених судових рішень і поновлення у такий спосіб 
порушених прав Українських Чорнобильців. 

Сподіваємось, що Ви знайдете час для зустрічі з ліквідаторами аварії 
на ЧАЕС, представниками громадських Чорнобильських організацій,  до 35 
річниці закінчення будівництва об’єкту «Укриття» 14 грудня - Дня  
вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.   

 
 

З повагою, 
Президент ВГОІ 
«Союз Чорнобиль України»                                    Михайло Хрущенко 
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