
Чорнобильці, як і рік тому, знову 
виходять на вулиці українських 
міст. Вони кажуть, що уряд укотре 
не виконує своїх обіцянок і затягує 
перерахунок пенсій. Що ж насправ-
ді відбувається з перерахунком 
чорнобильських пенсій, дізнавали-
ся «Відомості». 

ПІЛЬГИ ПОТРІБНО 
ПЕРЕГЛЯНУТИ

Насамперед треба зазначити, 
що чорнобилець чорнобильцю — не 
рівня. Тут виокремлюють ліквідато-
рів, переселенців та осіб, які прожи-
вають на забруднених територіях. А 
отже, й пільги та пенсії вони мають 
різні. 

Зазначимо, що на Волині по-
страждалими від наслідків аварії на 
ЧАЕС визнано майже 150 тисяч гро-
мадян, в тому числі 2390 — учасники 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 
із них 536 є інвалідами. На виплату 
всіх пільг і компенсацій із державно-

го бюджету в 2012 році передбачено 
120 мільйонів гривень. 

— «Чорнобильське» питання 
надзвичайно складне. Стільки пільг, 
як мають українці, не мають жителі 
жодної країни колишнього СРСР, — 
зазначив у коментарі «Відомостям» 
заступник голови Волинської орга-
нізації Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз Чорно-
биль України» Ростислав Кухтей. — 
На думку членів нашої організації, 
їх потрібно впорядкувати. Тому ми й 
шукаємо компромісів із урядом. Ми 
пропонували встановити пенсії усім 
евакуйованим із зони обов’язкового 
відселення громадянам на рівні ін-
валідів 3 групи, залишити безко-
штовне медичне обстеження, без-
платний відпуск ліків за рецептами 
й оплату дорогих операцій. Решту 
пільг зняти. Зокрема, компенсацію 
за харчування, за роботу на забруд-
неній території. Для кожної окремої 
людини ці гроші нічого не вирішу-
ють: щомісяця 2 гривні 10 копійок на 
харчування і 10 гривень 50 копійок 

за роботу. Всього 12 гривень 60 копі-
йок. Однак у масштабах області «на-
бігає» сума до 10 мільйонів гривень. 
Їх можна було б «перекинути» на ті 
ж дорогі операції. На жаль, на рівні 
Кабміну ці наші пропозиції поки не 
приймають. Зате готові розглянути 
іншу, що стосується виділення жит-
ла. Сьогодні існує єдина черга, в якій 
стоять і ліквідатори, і переселенці. 
На нашу думку, тут потрібно відно-
вити справедливість. Передусім за-
безпечити житлом багатодітні сім’ї 
померлих ліквідаторів, які мають 
на утриманні дітей-інвалідів. Потім 
ліквідаторів з числа інвалідів. І тіль-
ки після того — переселенців із Ка-
мінь-Каширського, Любешівського 
та Маневицького районів. Тому що 
ці люди, як правило, не хочуть ви-
їжджати зі своїх хат. За прикладом 
далеко ходити не треба. В Горохів-
ському районі дали чорнобильцям 
до 50 квартир. Жити залишилася 
тільки одна сім’я. Решта свої квар-
тири попродавали і живуть у тих 
самих хатах. Ми домовилися про-
вести перевірку використання жит-
ла, адже повинні чесно сказати, хто 
і як вчинив. У громадській організа-
ції маємо право про це говорити. Що 
стосується пенсій, то сьогодні дер-
жава подбала лише про ліквідаторів-
інвалідів. Але ж є багато людей, які 
були евакуйовані з Прип’яті. Вони 
виїхали голі-босі, хапнули радіацій-
ну дозу на рівні ліквідаторів, а їхня 
пенсія залишається 1000-1200 гри-
вень. Те ж саме стосується ліквідато-
рів, які не стали інвалідами, солдатів 
строкової служби. Цю несправедли-
вість треба усунути. Вважаємо, що 
вони мають отримувати як мінімум 
три тисячі гривень. 

СЕРЕДНЯ ПЕНСІЯ ІНВАЛІДА-
ЛІКВІДАТОРА — ПОНАД 3,5 
ТИСЯЧІ

Як повідомила «Відомостям» 
заступник начальника Головного 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни у Волинській області Марія Ко-
валюк, після перерахунку середній 
розмір пенсії інваліда-ліквідатора 
аварії у 1986 році становить 3619 
гривень, а інваліда-ліквідатора ава-
рії у 1987-1990 роках — 3530 гри-

вень. Проблема лише у тому, що пе-
рерахували пенсії не всім. Адже для 
цього в органи Пенсійного фонду 
потрібно було подати уточнені до-
кументи про заробітну плату в зоні 
відчуження. 

— На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 року №1210 «Про 
підвищення рівня соціального за-
хисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи» насамперед підвищено розміри 
пенсій інвалідів-учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС шляхом за-
провадження формульного обчис-
лення заробітної плати за роботу в 
зоні відчуження, встановлено нові 
мінімальні розміри пенсій, нові міні-
мальні пенсійні виплати та додаткові 
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, 
— зазначила Марія Ковалюк. — У де-
яких інвалідів-ліквідаторів виникли 
проблеми — вони не змогли надати 
необхідну довідку про заробітну 
плату в зв’язку з тим, що видавати 
її уже немає кому — підприємство 
ліквідоване. На розв’язання цього 
питання уряд прийняв постанову 
від 16 липня 2012 року №685 «Про 
комісії з визначення даних про заро-
бітну плату (грошове забезпечення), 
одержану особою за роботу (служ-
бу) в зоні відчуження в 1986-1990 
роках». Зараз проводиться робота зі 
створення таких комісій і розробля-
ються необхідні документи щодо їх 
функціонування. 

«Відомості» також поцікавили-
ся, чи були виявлені на Волині псев-
дочорнобильці.

— Після перевірки контролюю-
чих органів було позбавлено статусу 
чорнобильців трьох чоловік. Ще по 
80 справах проводяться перевірки, 
— повідомила Марія Ковалюк.

Зазначимо, що в органах Пен-
сійного фонду області перебуває на 
обліку майже 43 тисячі пенсіонерів, 
віднесених до осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, що складає 15% від загальної 
кількості пенсіонерів області. З них 
до 1-ї категорії належить 3,4 тисячі, 
до 2-ї — 1,2 тисячі, до 3-ї — 38 тисяч, 
до 4-ї категорії — 118 осіб. 

Наталка СЛЮСАР
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Події
Вузи можуть 
підвищити 
прохідний бал 
абітурієнта 

Центри кар’єри наближають студента до роботодавця 

Найближчими днями Мі-
носвіти прийме нові пра-

вила вступу до вузів. «Зараз їх 
розробляє робоча група, у неї 
є купа побажань від вузів, сту-
дентських організацій тощо. Як 
тільки зведений текст буде під-
готовлений, ми винесемо його 
на публічне обговорення на сай-
ті відомства», — повідомив мі-
ністр освіти Дмитро Табачник. 

Планується дозволити по-
давати документи в дослідниць-
кі вузи (КНУ, КПІ, НАУ) на два 
тижні раніше, ніж в інші вузи. 
«Абітурієнти зможуть перевіри-
ти свої сили, спочатку подавши 
документи до провідних вузів», 
— пояснив перший проректор 
Київської політехніки Юрій 
Якименко.

Також планується підняти 
для вступників прохідний бал, 
який ставлять за підсумками 
тестування з профільного пред-
мета, до 150. «Цього року бал 
був піднятий із 124,5 до 140. І 
практика показала користь цьо-
го нововведення. Так, близько 
100 тисяч абітурієнтів не змогли 
вступити до вузів і змушені були 
йти до коледжів. Одначе рівень 
знань тих, хто вступив, вищий, 
аніж був у попередні роки. Тож 
хотілося б залишити цю норму», 
— зазначив Якименко.

Також у 2013 році у вступ-
ників, найімовірніше, не будуть 
відразу приймати оригінали 
документів. Багато суперечок 
викликала ідея скоротити кіль-
кість ВНЗ, куди можна буде по-
давати документи. Керівники 
вишів наполягають на скорочен-
ні вузів хоча б до трьох. 

Як знайти роботу, де застосувати 
здобуті знання і вміння, як заро-
бити гроші — головні питання, які 
хвилюють сьогодні майбутніх ви-
пускників. Звичайно, у навчальних 
закладах зі студентами проводять 
профорієнтаційну роботу, також 
вони проходять практику, де вже 
знайомляться з азами майбутніх 
професій, однак цього замало для 
працевлаштування. Допомогти 
молоді знайти місце під сонцем 
узялася Волинська обласна служба 
зайнятості. Вона першою в Україні 
зініціювала створення в нашій 
області Центрів кар’єри. Тепер цей 
досвід переймають колеги з інших 
областей. Як працюють ці центри, 
мали змогу побачити журналісти. 

Першим відвідали Студентський 
центр зообізнесу Рожищенського 
коледжу Львівського національного 
університету ветеринарної медици-
ни, який діє тут уже півтора року. Як 
зауважив директор коледжу Віктор 
Свистак, напрямки роботи Центру 
зообізнесу та його мета збігаються 
з профорієнтаційною роботою на-
вчального закладу. 

— Однак при пошуку роботи ви-
никають певні психологічні трудно-
щі, — наголошує пан директор, — і 
саме тут, у центрі, на семінарах сту-
дентів вчать, як їх подолати. Тобто 

як себе презентувати роботодавцю, 
як пройти співбесіду, правильно на-
писати резюме, навіть як одягнутися 
і так далі. Крім того, тепер ярмар-
ки кар’єри, економічні екскурсії на 
підприємства почастішали. Кожної 
середи працівники центру зайня-
тості зустрічаються з випускниками, 
розказують їм про умови праці, про 
роботодавців. У центрі можна озна-
йомитися з інформацією про най-
свіжіші вакансії на ринку праці. Як 
результат — процент працевлашту-
вання студентів зріс: було до 80%, а за 
півтора року вже маємо 85%. 

Заступник директора Рожищен-
ського районного центру зайнятості 
Наталія Стащук також зауважила, 
що тепер звернень від безробітних 
молодих людей поменшало. 

Центр технобізнесу при Ковель-
ському промислово-економічному 
коледжі є порівняно молодим — ство-
рений тільки у березні цього року. 

— Життя спонукало до того, 
щоб обов’язково такий центр був у 
нашому коледжі, — каже заступник 
директора з виховної роботи Олена 
Шульган. — Бо працевлаштування 
— одне з найбільш важливих питань 
сьогодення. Налаштування на по-
шук майбутньої роботи,  вакантного 
місця — все це проблемні питання, 
які вирішуються за допомогою Цен-
тру технобізнесу. Та передусім він 

дозволяє спілкуватися, співпрацю-
вати з центром зайнятості, з робо-
тодавцями. 

Студентка третього курсу спе-
ціальності «бухгалтерський облік» 
Тетяна Невелич користується по-
слугами Центру технобізнесу й ін-
формацією, яка тут розміщена. 

— На тренінгах, — ділиться 
враженнями Тетяна, — нам розпо-
відали, як правильно подати себе як 
майбутнього кваліфікованого спеці-
аліста, як сформувати позитивний 
імідж студента з високим рівнем 
знань. Трапляється, людина розча-
ровується, якщо відмовляють, коли 
шукає роботу, але, як тут розповіда-

ли, потрібно просто активніше ді-
яти, бути наполегливим, не боятися 
спілкуватися. 

Потужно працює Центр ділово-
го студента Луцького національного 
технічного університету. Вся най-
свіжіша інформація, що стосується 
ринку праці, розміщена на стендах. 
Описи професій, вакансій, приклади 
працевлаштування успішних людей, 
крупних бізнесменів — з чого почи-
нали, куди рухалися. Дуже цікавим 
є інформаційний стенд про можли-
вості участі студентів у громадсько-
му житті, у різного роду проектах, 
де реально виграти грант і отримати 
грошову виплату. Навіть проводять-

ся семінари з започаткування влас-
ної справи.

— Такі центри наближають сту-
дента до роботодавця, — розпові-
дає про їхні особливості директор 
Луцького міського центру зайнятос-
ті Едуард Неймарк. — Зазвичай на-
вчальні заклади мають значно мен-
ший доступ до підприємств, аніж 
служба зайнятості. І ось завдання 
центрів кар’єри — звести покупця 
з продавцем, де покупець — робо-
тодавець, який шукає працівника, 
продавець — це людина, яка продає 
свої уміння, навички.

Роботодавець, якщо потребує 
працівників, підбиратиме їх уже 
з 2-го, 3-го курсу університету, і в 
рамках впровадження нового за-
кону про зайнятість, де передбачені 
преференції при працевлаштуванні 
на перше робоче місце, якраз Центр 
ділового студента є першим поміч-
ником. 

Загалом на Волині уже діє шість 
центрів кар’єри. До кінця цього 
року, як розповіла начальник відділу 
організації профорієнтації ОЦЗ На-
талія Балакіна, такі будуть створені 
у Нововолинську, Торчині та пед-
коледжі міста Луцька. В останньо-
му, зокрема, пропозиція відкриття 
такого центру надійшла від самих 
студентів.

Людмила ШИШКО 

З храму вкрали дев’ять 
ікон
До Ковельського міського відділу міліції надій-
шла заява настоятеля церкви села Погіньки про 
те, що невідомі викрали з храму дев’ять ікон. 
Правоохоронці встановили, що зловмисники 
потрапили у церкву вночі через вікно. Наразі 
триває активний пошук злочинців, які посяг-
нули на святе. Правоохоронці звертаються до 
громадян: якщо хтось володіє інформацією про 
вчинений злочин, телефонуйте за номером 102.

Дешева автоцивілка 
незабаром зникне 
Малі страхові компанії, а разом із ними і дешева 
автоцивілка, найближчим часом можуть зникнути. 
Це стане наслідком змін до Порядку моніторингу та 
оцінки фінансового стану страховиків. У разі визна-
ння ненадійності страхових компаній у них будуть 
забирати ліцензію, пишуть «Контракти». Така норма 
дозволить прибрати з галузі компанії-одноденки з 
«роздутими» активами, які продають поліси за за-
ниженими цінами, а потім у разі ДТП не мають грошей 
на ремонт транспорту.

3,5
стільки мільйонів одиниць не-
легальної зброї обертається в 
Україні. Про це в ефірі телеканалу 
ТВі повідомив голова наглядової 
ради Української асоціації влас-
ників зброї Георгій Учайкін.

Пенсії перераховують не всім 
«чорнобильцям»
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