
Сьогодні захисників Вітчизни 
цікавить питання, як захищені 
їхні трудові й соціальні права. Чи 
зобов’язані їм зберігати робоче 
місце у разі призову, хто пови-
нен платити їм зарплату і що на 
них чекає після того, як усе це 
закінчиться. Проблему коментує 
керівник юридичного департа-
менту Міжнародного кадрового 
порталу HeadHunter України Анна 
Воєводіна. 

До 1 квітня 2014 року мобілізо-
ваних співробітників ніщо не за-
хищало — результатом призову на 
військову службу було звільнення 
на підставі ч. 3 ст. 36 КЗпП. Воно, 
звісно, передбачало виплату такому 
співробітнику вихідної допомоги в 
розмірі одного місячного заробітку. 
Але подібну «гарантію» навряд чи 
можна було назвати суттєвою і зна-
чущою. 

З прийняттям і набуттям чин-
ності Законом від 27.03.2014 № 1169- 
VII мобілізованих працівників 
звільняти заборонено. Віднині пра-
ва таких співробітників захищені 
ст. 119 КЗпП України, згідно з якою 
працівникам, призваним на військо-
ву службу в зв’язку з мобілізацією, 
на особливий період, але не більше 

одного року, гарантується збережен-
ня місця роботи, посади і середнього 
заробітку. 

Спочатку ця норма стосувала-
ся лише тих, кого призвали на вій-
ськову службу з 1 квітня. У зв’язку 
з набранням сили 08.06.2014 року 
Законом щодо вдосконалення обо-
ронно-мобілізаційних питань під 
час проведення мобілізації Держав-
на інспекція України з питань праці 
роз’яснила: всі працівники, звільне-
ні з роботи у зв’язку з призовом на 
військову службу за мобілізацією, 
повинні бути відновлені роботодав-
цем на посаді шляхом відміни наказу 
про звільнення та внесення відпо-
відних записів до трудової книжки 
й особової справи (особової картки) 
працівника. Про факт відміни на-
казу про звільнення роботодавець 
зобов’язаний повідомити працівни-
кові шляхом направлення йому за 
місцем реєстрації (фактичного про-
живання) листа з доданою копією 
наказу. 

Отже, на сьогодні роботодавець 
не має права звільнити співробітни-
ка, призваного виконувати свій вій-
ськовий обов’язок. 

Утім, є один нюанс — робоче 
місце, посада і середній заробіток 
гарантується тільки протягом одно-

го року. А що буде потім — поки не-
відомо… 

Та і сама гарантія не викликає 
особливого захвату. В Україні сьо-
годні дві третини співробітників 
отримують у ліпшому разі «сірі» 
зарплати, а компенсувати робото-
давець зобов’язаний тільки «білу» 
частину, з якої попередньо утрима-
ють податок із доходів фізичних осіб, 
єдиний соціальний внесок у повному 
обсязі, а починаючи з 1 серпня, ще й 
військовий збір на потреби армії. 

Слід віддати належне законодав-
цям і відзначити, що не можна звіль-
нити не лише безпосередніх учасни-
ків бойових дій, але й працівників, 
котрі не виходять на роботу в зв’язку 
з переміщенням із районів проведен-
ня АТО, або тих, хто лишається в та-
ких районах і не має змоги виходити 
на роботу в зв’язку з небезпекою для 
життя і здоров’я. На це в своєму лис-
ті від 08.07.2014 № 7302/3/14-14/13 
звернуло увагу Міністерство соці-
альної політики України. Тільки в 
листі сказано, що таких співробітни-
ків не можна звільнити за «прогул». 
Але для роботодавця немає пере-
шкод, щоб звільнити такого праців-
ника на іншій підставі, наприклад 
«за власним бажанням». 
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Норвегія виділить на 
реформи в Україні $30 млн 
Таку заяву зробив міністр закордонних справ 
Норвегії Борге Бренде у Києві. «Мені було при-
ємно повідомити міністру закордонних справ 
України, що норвезький уряд одноголосно 
затвердив програму про збільшення учетверо 
допомоги Україні», — сказав він на брифінгу піс-
ля переговорів із главою МЗС України Павлом 
Клімкіним у понеділок, 1 вересня. Відповідаючи 
на запитання про суму виділеної допомоги, 
Бренде повідомив, що це $30 млн. 

Австралія ввела проти Росії нові 
санкції 
Австралія розширила санкції проти Росії в сфері оборони, 
фінансів і нафтогазової промисловості. Про це 1 вересня 
повідомила австралійська телерадіокорпорація ABC, 
посилаючись на заяву прем’єр-міністра Австралії Тоні 
Еббота. Зокрема, повідомляється, що санкції передбача-
ють заборону на експорт до Росії озброєння, обладнання 
для нафтогазової сфери, обмеження доступу державних 
банків РФ на австралійський ринок капіталу, а також за-
борону на інвестиції в анексований Крим чи на торгівлю з 
півостровом. 

Батько сам завіз свого сина на війну 
Лучанин Ярослав Мудрик — вій-
ськовий із досвідом, у Збройних 
силах відслужив 30 років. Починав 
службу в Польщі, потім — Узбекис-
тан, Росія, в Україні поміняв чотири 
місця, а остання його посада — 
заступник обласного військового 
комісара. Його син зараз на війні на 
Сході, й він усіма силами допомагає 
йому, підтримує, працює разом із 
іншими батьками для того, щоб 
полегшити ситуацію своїм дітям. 
Однак щоразу стикається з нерозу-
мінням, чиновницькою байдужістю 
і недалекоглядністю. Терпець у 
батьків увірвався, і вони волають 
про ту несправедливість у державі 
та бездіяльність, що призводить 
кожного дня до смертей. 

— Створюється таке враження, 
що нас усіх хочуть удруге поши-
ти в дурні, — каже у відчаї Ярос-
лав Михайлович. — Спочатку наші 
герої забезпечили своїм життям і 
здоров’ям проведення позачергових 
президентських виборів у першому 
турі, свято вірячи, що Президент 
України Петро Порошенко дійсно 
має план і певні домовленості щодо 
розв’язання конфлікту протягом 
двох тижнів. Скажіть мені, де цей 
мир? Із цього часу ситуація не лише 
погіршувалась, а стала критичною. 

Ярослав Мудрик розповів, що 
батьки військовослужбовців із Во-
лині вже колективно зверталися до 
Президента і пропонували підви-
щити відповідальність посадових 
осіб штабу АТО за їхні рішення щодо 
проведення військової операції, 
звільнити з посади голову Державної 
прикордонної служби Миколу Лит-
вина. Проте, каже він, створюється 
враження, що вище керівництво дер-
жави взагалі на це не звертає уваги. 

— Спочатку нам говорили, що 
головною причиною невдач є зрад-
ники, які засіли в штабі АТО, жод-
ного прізвища цих зрадників ми досі 
не почули, — каже батько. — Хоча й 
було проведено заміну керівництва 
АТО, ситуація на Сході не змінилася. 
Микола Литвин десь зник. А лише 
згадайте одіозну операцію та заяву 
новопризначеного міністра оборони 
Гелетея з приводу того, що кордон 
уже під нашим контролем, коли без-
глуздо кинули вздовж рубежу кілька 
бригад Збройних сил, не забезпе-
чивши їм маневру та надійного тилу. 

Цим вони знищили велику кількість 
військової техніки, а найголовніше, 
це призвело до оточення наших сил 
і загибелі особового складу. Жод-
ного розслідування з цього при-
воду не проведено, так само, як і у 
випадку знищення транспортного 
літака під час спроби приземлення 
в Луганському аеропорту. Замість 
притягнення до відповідальності та-
ких горе-полководців на День Неза-
лежності їм надали чергові військові 
звання. Запитання: «За які заслуги, 
за звільнення якого міста чи села?». 

— Від військових багато чуємо 
про те, що їх зраджують свої ж і 
підставляють, це так? 

— Офіцери здають, на передовій 
немає жодного офіцера вище звання 
майора, — коментує Ярослав Михай-
лович. — Якщо вони з’являються, то 
на півгодини, а потім їдуть. Про ге-
нералів я взагалі не кажу. Генерал, 
котрий відповідає за спецопера-
цію, керує повітряно-десантними 
військами, має рідного брата, який 
служить у ДНР, то що далі говори-
ти? Скільки ще можна шукати якусь 
зраду?.. Я маю на увазі генерала На-
заркіна. 

Проведено другу хвилю мобілі-
зації. І що? Який підсумок? — продо-
вжує батько. — У нас немає резервів, 
ось у чому річ. Цю часткову мобілі-
зацію провели для того, щоб тільки 
замінити втрати. Проте нічого не 
робиться для перемоги, оборони. 

Ярослав Мудрик не задоволений 
ставленням обласного керівництва 
до батьків військовослужбовців. 
Він пропонував увести у громадську 

раду при голові облдержадміністра-
ції двох-трьох батьків для того, щоб 
консолідувати волонтерський рух. 

— Йому (Володимиру Гунчику. 
— Авт.) ніхто не потрібен, він хоче 
вирішувати все сам, — каже Ярослав 
Михайлович. — Був випадок, коли 
ми звернулися за поміччю розшука-
ти загиблого Артема Карабана. Зна-
єте, як нам допомогли? Зорганізува-
ли для батька Олександра Карабана 
«гарячу лінію» до Президента. І там 
від чиновників прозвучала відпо-
відь: «Президент не буде займатися 
пошуками загиблого солдата». 

Також Ярослав Мудрик нагадав 
про випадок, коли губернатор Во-
лині виштовхав із кабінету жінок, 
які прийшли до нього 26-го числа — 
тоді, коли солдати дзвонили додому, 
що в оточенні, вже навіть прощали-
ся з рідними. 

— Треба було вислухати їх, за-
спокоїти, — не стримує емоцій пан 
Ярослав. — У мене також 150 дзвін-
ків, але я кожну матір слухаю. Про-
те не можу допомогти з тієї простої 
причини, що коли керівництво 51-ї 
бригади бачить мій телефон, то вже 
попросту не бере слухавки. Не хо-
чуть зі мною спілкуватися, тому що 
я до них висуваю постійно вимоги, я 
заставляю їх працювати. Можливо, 
у них тяжка обстановка, немає коли 
і як займатися моїми питаннями, не 
можу їх звинувачувати, бо вони во-
юють. Але тут, і цього я не збагну, які 

такі державні справи можуть бути 
важливіші, коли до тебе приходять 
батьки, — не батьки, а матері, — щоб 
попросити допомогу?! 

— На вашу думку як військово-
го, можна було АТО завершити у 
перші тижні? 

— Моя власна думка така, що ві-
йна була спеціально розпалена для 
того, щоб вимоги Майдану відійшли 
у сторону; для того, щоб створити 
ситуацію, коли рух люстрації, який 
мав набрати сили, відвести на задній 
план, — пояснює чоловік. — Крім 
того, Луганськ і Донецьк можна було 
зачистити в перші дні, тобто навести 
там порядок. Для цього було достат-
ньо сил, навіть самі міліціонери, які 
перейшли на бік сепаратистів, ка-
зали: «Ми чекали місяць, коли нам 
хтось дасть команду, а нам, навпаки, 
наказували не втручатися, стояти 
осторонь». Тобто все це було штучно 
розпалене за допомогою, безумовно, 
Росії. Зараз подивитися, хто йтиме 
у списках на вибори, то нема сумні-
ву, що всі патріоти, які воювали на 
Майдані, на Сході, — їх там не буде. 
Там можуть помінятися прізвища, 
але розклад сил не зміниться, і пред-
ставництва там народного не буде. 

— Ви мали зв’язки у військко-
маті й, пробачте, могли замовити 
за свого сина слівце, щоб на війну 
він не потрапив... 

— Я буду відвертим і чесним: ді-
знався, що мій син отримав повістку, 

коли він уже пройшов медичну комі-
сію. Повістку не вручили поштою чи 
в руки — її вручили о пів на дванад-
цяту ночі. Представники міліції по-
дзвонили сину на телефон: «Андрію 
Ярославовичу, добрий вечір, тут 
проблема виникла з вашими друзя-
ми, будь ласка, підійдіть до під’їзду». 
Наступного дня, як я приїхав, він 
уже був у військкоматі на збірному 
пункті. Мій син сказав: якщо ти зду-
маєш домовлятися про те, як мене 
забрати, я з тобою не буду говорити 
все життя. Потім промовив: «Тату, 
хтось повинен захищати Батьківщи-
ну. Подивись, ідуть мої друзі, йду і 
я». Перед святами приїжджав у від-
пустку, і коли я спитав його 22 серп-
ня,  чи  хоче  назад  на  Схід,  він  
відповів:  «Так,  я  поїду  знову, хоча 
мене нудить від цієї війни, від цього 
безглуздого командування, від того, 
що тут іде мирне життя, а там ми во-
юємо, але я мушу повернутися, бо ті 
хлопці, які разом зі мною вийшли з 
оточення, не будуть мати змоги за-
раз поїхати у відпустки». 

Ми (Ярослав Михайлович і ще 
одна мама. — Авт.) везли своїх дітей 
на війну. Я казав: які ми дурники, що 
веземо їх туди. Те саме нам повторю-
вав замкомандира танкового баталь-
йону. Вперше, каже, бачу батьків, які 
привезли своїх дітей сюди. А як було 
зробити інакше: якби вони не повер-
нулися, два чоловіки не пішло би у 
відпустку, а їх також чекають такі ж 
самі батьки, вони хочуть хоч 10 днів 
побачити своїх дітей. 

Сину Ярослава Михайловича 
Андрію 25 років. Він мав продовжи-
ти династію військових, адже його 
прадід, дід і батько — військові. 

— Я міг влаштувати і в акаде-
мію СБУ, і в прикордонники, а він 
категорично відмовився, сказав, що 
хоче бути цивільним, — розпові-
дає батько. — Бачив, як дід служив, 
як я півжиття у роз’їздах по різних 
гарнізонах... Тому вибрав професію 
програміста, закінчив універси-
тет і працював. Я більше скажу: він 
службу строкову проходив у проку-
ратурі, хоча рахувався танкістом, в 
армії того танка й не бачив, тільки на 
картинках. Але, видно, доля така, бо 
вона нами розпоряджається, що до-
велося йти воювати. 

Людмила ШИШКО 

40%
стільки опитаних «Левада-
Центром» росіян схвалюють 
політику керівництва країни 
щодо «приєднання» півострова 
Крим. В березні такий крок вла-
ди позитивно оцінювали 47%. 
Задоволених стає менше.
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Ярослав Михайлович та Андрій Мудрики

ПАТ «Волиньгаз» відновлює реалізацію 
скрапленого газу 

Постачання скрапленого газу 
для потреб мешканців Волин-

ської області розпочалося з 1 ве-
ресня. Його вартість становитиме 
170 гривень із ПДВ за один балон 
місткістю 21 кілограм. 

ПАТ «Волиньгаз» закупило 
175 тонн скрапленого вуглеводне-
вого газу на спеціалізованому аук-
ціоні. Підприємство і надалі буде 
брати участь в аукціонах, щоб за-

безпечити безперебійне постачан-
ня енергоносія. 

«Реалізаційна вартість скра-
пленого газу зросла на 18,05% у 
зв’язку з підвищенням закупі-
вельної вартості однієї тонни на 
50,19% та збільшенням тарифів на 
транспортування», — повідомляє 
заступник голови правління — го-
ловний інженер ПАТ «Волиньгаз» 
Сергій Галянт. 

Актуально

Війна була спеціально 
розпалена для того, щоб 
вимоги Майдану відійшли 
у сторону; для того, щоб 
створити ситуацію, коли 
рух люстрації, який мав 
набрати сили, відвести 
на задній план. Крім того, 
Луганськ і Донецьк можна 
було зачистити в перші 
дні... 

Трудові права тих, хто перебуває у зоні 
АТО 

У західних областях 4 верес-
ня змінна хмарність, сухо. Вночі 
+13...+14 °C, вдень +16...+20 °C. 
5 вересня сонячно, без дощу. Вно-
чі +11...+12 °C, вдень +15…+20 °C. 
6  вересня ясно, сухо. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +14...+21 °C. 

У північних регіонах 4  ве-
ресня сонячно, сухо. Вночі 
+11...+14 °C, вдень +15...+20 °C. 
5  вересня ясно, без дощу. Вно-
чі +9...+13 °C, вдень +15...+21 °C. 
6  вересня змінна хмарність, 
сухо. Температура повітря вночі 
+8...+14 °C, вдень +15...+22 °C. 

У Києві 4  вересня безхмар-
но, опади не прогнозують. Вночі 
+14…+15 °C, вдень +17...+22 °C. 
5  вересня сонячно, без опа-
дів. Температура повітря вночі 

+12...+14 °C, вдень +15...+21 °C. 
6  вересня ясно, сухо. Вночі  
+11…+15 °C, вдень +16...+22 °C. 

У східних регіонах 4  верес-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +18...+20 °C, вдень 
+21...+28 °C. 5  вересня сонячно, 
сухо. Вночі +14...+17 °C, вдень 
+18...+25 °C. 6  вересня ясно, без 
дощу. Температура повітря вночі 
+13...+19 °C, вдень +20...+28 °C. 

У південних областях 
4  вересня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +22...+23 °C, вдень 
+25...+30 °C. 5  вересня соняч-
но, без опадів. Температура по-
вітря вночі +20...+21 °C, вдень 
+23...+28 °C. 6 вересня ясно, сухо. 
Нічна температура +18...+21 °C, 
денна +24...+30 °C. 
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