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Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 
посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію 
за віком на пільгових умовах»

Атомпрофспілкою розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», направлений нам ФПУ на 
опрацювання, та прийнято рішення про неприпустимість її прийняття.

У проекті постанови повністю вилучено зі Списку № 1 розділ XXIV «Атомна 
енергетика та промисловість», зі Списку № 2 розділ XXXIV «Атомна енергетика та 
промисловість», що повністю виключає можливість гідно оцінити працю цілої галузі, 
працівники якої у процесі трудової діяльності знаходяться під впливом джерел іонізуючих 
випромінювань, що несприятливо впливає на стан їх здоров’я.

Із розділу XIII «Електростанції, енергопоїзди, паросилове господарство» Списку 
№ 2 вилучені позиції:
- 13а-13-6 слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті обслуговуванням, ремонтом 
та монтажем котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування 
подавання палива і пилоприготування, а також засобів вимірювання та автоматики, що 
забезпечують їх роботу;
- 136 інженери з керування турбіною атомної станції;
- 136 майстри, старші майстри з ремонту устаткування (котельного, турбінного 
(парогазотурбінного), паливоподавання та пилоприготування) у місцях його 
встановлення;
- 136 начальники змін котельних, турбінних (парогазотурбінних), котлотурбінних, 
пилоприготувальних цехів і цехів паливо подавання».

Зазначеним проектом постанови суттєво звужуються права працівників галузі і 
погіршуються умови їх пенсійного забезпечення.

Атомна енергетика сьогодні є основою паливно-енергетичного комплексу України 
і демонструє високий рівень стабільності і безпеки, що надає можливість нашій країні 
бути незалежною та сприяє її економічному зростанню. Технологічний процес з 
виробництва електроенергії не можна змінити так, щоб виключити вплив на працівників 
шкідливих та небезпечних умов праці, тому ненадання працівникам пільг та компенсацій 
призведе до неможливості повністю врегулювати відносини між адміністрацією, 
профспілкою та працівниками у галузі реалізації їх прав на пільгове пенсійне 
забезпечення та соціальну захищеність.

Злагоджена та сумлінна праця багатотисячних колективів АЕС у період 
експлуатації енергоблоків, планово -  попереджувальних та поточних ремонтів, 
спрямованих на підвищення рівня безпеки, реконструкцію та модернізацію енергоблоків - 
важлива складова зміцнення енергетичної та економічної безпеки України, тому 
неможливо без суттєвих негативних наслідків виключити із Списків цілу галузь, в якій 
технологічний процес та використовуване обладнання є потенційними джерелами 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
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В новій редакції постанови з розділу XXI «Роботи з радіоактивними речовинами та 
джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм» взагалі виключено позицію: 
«працівники, зайняті повний робочий день у зоні відчуження на підприємствах, в 
установах і організаціях...», і це, незважаючи на те, що особливий статус зони відчуження 
регламентується окремим Законом України «Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», який регулює 
питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови 
проживання та роботи населення, господарську, науково-дослідну та іншу діяльність в 
цих зонах, а також закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони 
вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров'я 
людини та на екологічні системи. На даній території працюють тисячі людей, яких 
проектом постанови Уряд передбачається позбавити гарантованих державою пільг і 
компенсацій.

Запропонований проект постанови також позбавить права на пільгове пенсійне 
забезпечення значну кількості працівників, які працюють на пунктах зберігання РАВ 
(ПЗРВ), станціях дезактивації, службах радіаційної безпеки і охорони навколишнього 
середовища та зайняті повний робочий день в технологічних процесах по поводженню з 
радіоактивними відходами, дезактивації 313 і обладнання, забрудненого радіоактивними 
речовинами, адже нею передбачено право на пенсію на пільгових умовах лише для тих 
працівників, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з активністю на 
робочому місці не менше як 0,1 або 10 міліюорі радію-226. Однак, навіть при незначних 
потужностях еквівалентної дози, що перевищують фонові значення, проявляються 
стохастичні ефекти радіаційного впливу.

Не обійшов негативною увагою проект і медичних працівників, які на сьогодні і 
так є однією з найменш захищених категорій працівників. З постанови виключено лікарів- 
рентгенологів, рентгенолаборантів у флюорографічних кабінетах, молодших медичних 
сестер (санітарки-прибиральниці) патологоапатомічних бюро, молодших спеціалістів з 
медичною освітою, молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за 
хворими які безпосередньо обслуговують хворих в інфекційних відділеннях, при 
зайнятості понад 80% робочого часу.

Звертаємо увагу, що на всіх підприємствах, де працівники мають право на пенсію 
за віком пільгових умовах, у встановленому порядку проведено атестацію робочих місць 
за умовами праці.

Ініціатива стосовно прийняття нової редакції постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, 
зайнятість в яких дас право на пенсію за віком на пільгових умовах» викликала 
надзвичайно гостру дискусію в суспільстві та профспілковому середовищі та негативне 
ставлення до неї, оскільки наслідком її ухвалення є загроза звуженню державних гарантій 
і компенсацій працюючим.

Вважаємо, що редакція діючих Списків, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.01.2003 №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, 
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 
умовах», повністю відповідає усім кри теріям.

З огляду на викладене вище, категорично вимагаємо від Спільного 
представницького органу об’єднань профспілок не погоджувати проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 
посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», 
як такий, що звужує обсяг конституційних гарантій та є антинародним.
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