
У липні поточного року Державною фінансовою інспекцією в Київській області 

було проведено перевірку усіх аспектів діяльності Управління пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян нашого Головного управління. 

В результаті здійснених заходів було виявлено низку випадків неправомірної видачі 

посвідчень постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 4 категорії 

колишнім військовослужбовцям, які не були причетні до ліквідаційних робіт та під час 

аварії і протягом довгого часу після неї знаходилися дуже далеко від Чорнобиля. 

Оформлення та видача зазначених посвідчень не відноситься до сфери діяльності 

органів Пенсійного фонду України, однак, їх наявність значно впливає на розмір пенсії. 

Постало питання: чи підпадають дії вказаних осіб під ознаки злочину, 

передбаченого ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (використання завідомо 

підробленого документа)? 

Зокрема, було направлено запит до Головного управління праці та соціального 

захисту населення Київської обласної державної адміністрації, яким були видавані 

посвідчення, та відповідні інформування надіслані до місцевих органів Міністерства 

внутрішніх справ України для подальшої перевірки наявних  даних. 

Отримані результати показали, що жоден з військових пенсіонерів не мав умислу 

на скоєння злочину. При опитуванні всі вони показали, що після розвалу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік повернулися в Україну для подальшого 

проходження служби і потрапили у військову частину, в якій усім офіцерам були видані 

посвідчення постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, так як у 1986 році майже весь 

особовий склад зазначеного підрозділу було відряджено на ліквідаційні роботи, а коли 

вирішили видавати посвідчення, керівництво не стало розбиратися, хто, дійсно був у зоні, 

а хто щойно переведений з інших військових округів. 

Своє підтвердження ця інформація отримала й з Головного управління праці та 

соціального захисту населення. Там повідомили, що на початку 90-х років посвідчення 

видавалися масово і без необхідного контролю та аналізу наданих документів. 

Однак,  відсутність інших підтверджуючих документів не дає право нашим 

військовим пенсіонерам на отримання додаткової пенсії, яку вони  не заслужили. 

Як наслідок, видані посвідчення визнані недійсними, виплату підвищених пенсій 

зупинено, кошти, які нараховувалися їм як учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

протягом кількох років, тепер повертатимуться ними з власних кишень.  

 


