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Щодо захисту прав літніх українців, які проживають на територіях Донецької 
та Луганської областей 
 
Вельмишановний Пане Президенте Володимире Зеленський! 
 
Пишу вам від імені організації Human Rights Watch (HRW), аби закликати 
українську владу терміново активізувати зусилля задля захисту прав літніх 
українців, які живуть на непідконтрольних уряду територіях Донецької та 
Луганської областей. Зокрема необхідно покласти край дискримінаційній 
політиці та практиці щодо доступу пенсіонерів до пенсій. Human Rights Watch є 
неприбутковою неурядовою організацією, яка обстоює захист прав людини 
більш ніж у 90 країнах світу. Створена 1978 року, HRW розслідує (часто у 
співпраці з місцевими організаціями) випадки порушень прав людини та 
оприлюднює цю інформацію.  
 
Human Rights Watch цілком усвідомлює та зважає на ті проблеми, з якими 
стикається влада здійснюючи соціальні виплати українцям із підконтрольних 
проросійським збройним угрупованням територій, а також із розумінням 
ставиться до прагнення України запобігти потраплянню цих коштів до рук 
таких угруповань. Однак нинішня політика України не враховує належним 
чином прав (зокрема майнових) тих українців, які проживають на окупованих 
територіях і перешкоджає здійсненню цих прав методами, що не є достатньо 
обґрунтованими та пропорційними з огляду на обставини. Усе це має особливі 
наслідки для людей похилого віку. 
 
Поточна політика вимагає від українських пенсіонерів, які проживають на 
окупованій частині Донецької та Луганської областей, реєструватися на 
підконтрольних урядові територіях як внутрішньо переміщені особи (ВПО) й 
особисто виїжджати на ці території щонайменше один раз на 60 днів. Перетини 
лінії розмежування, надто в Луганській області, де контрольний пункт в’їзду-
виїзду (КПВВ) не пристосовано для автотранспорту, є важкими для літніх 
людей, багато з яких мають інвалідність і проблеми з пересуванням. Якщо ж 
людина не спроможна залишити свою домівку через стан здоров’я або 
обмежену мобільність, то їй годі взагалі отримати свою пенсію. Політика, через 
яку літні люди легко втрачають пенсії та наражають своє здоров’я на реальні 
загрози під час перетину лінії розмежування, є дискримінаційною, бо надмірно 
та необґрунтовано обтяжує цю категорію населення і створює для неї зайві та 
невиправдані труднощі. 
 
Організація Об'єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) та інші, зокрема Human Rights Watch, детально документували 
наслідки такої політики для літніх людей і раз у раз зверталися до уряду із 
вимогою активізувати зусилля на захист прав пенсіонерів. Хоча уряд і зробив 
певні кроки для поліпшення умов на КПВВ, ним не було прийнято 
законодавство та не вжито інших заходів, які б вирішили проблему з 
дискримінаційними нормами у питанні отримання пенсій. Відповідно до 
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українського законодавства та міжнародних стандартів українці мають право на отримання пенсій 
без дискримінації та надмірного або непропорційного навантаження. 
 
У травні 2019 року дослідниця Human Rights Watch опитала 17 пенсіонерів віком від 65 до 91 
року. Більшість із них проходили через КПВВ у Станиці Луганській, єдиному пункті перетину 
лінії розмежування в Луганській області. Ми обрали це місце для опитування, бо його 
чотирикілометровий перетин можливо подолати лише пішки, він є особливо небезпечним для 
літніх людей і 2018 року ми вже проводили там дослідження. Ми також зустрілися з 
представниками та представницями громадянського суспільства і гуманітарних організацій у 
Сєвєродонецьку, аби відкоригувати наше розуміння ситуації. 
 
У цьому листі підсумовано досвід тих літніх людей, з якими ми поговорили. Більшість із них, аби 
отримати свої пенсії, потерпає від важких, невиправдано частих подорожей через лінію зіткнення 
та різного штибу бюрократичної тяганини. У цьому листі також названо породжені згаданою вище 
політикою свавільні перепони, через які люди ризикують здоров’ям і безпекою. Лист також 
містить список рекомендованих заходів, до яких, маємо надію, уряд вдасться, аби вирішити ці 
проблеми. 
 
Підсумок: Зв'язок між важкими перетинами та недосконалими пенсійними правилами 
 
Щомісяця через КПВВ уздовж лінії зіткнення проходить майже мільйон людей і більш ніж 
половина з них – літні люди. Як свідчить нещодавнє дослідження, у квітні 2019 року понад 80% 
людей старше 60 років, які здійснювали такі перетини, робили це з пов'язаних із пенсіями чи 
іншими виплатами причин.  
 
Під час перетину лінії зіткнення, особливо у Станиці Луганській, пенсіонери стикаються з 
багатьма труднощами. Тоді як Донецька область має чотири КПВВ і всі вони придатні для проїзду 
транспортних засобів, «Станиця Луганська» лишається єдиним пунктом пропуску в Луганській 
області і до того ж виключно пішохідним. Урядові службовці не здатні оперативно або регулярно 
допомагати з засобами для пересування, хоча кількома інвалідними візками цей КПВВ обладнано. 
 
Перетин між пунктами пропуску у Станиці Луганській становить майже чотири кілометри в 
одному напрямку. Від першого КПВВ, підконтрольного проросійським озброєними угрупованням, 
люди мусять пішки йти до стрімких дерев'яних настилів, які з'єднують дві частини зруйнованого 
мосту. Після спуску і підйому по цих настилах, люди мають пройти ще 1,8 кілометрів до 
українського КПВВ. Часто люди вистоюють довгі черги до банкоматів, аби отримати пенсію, а 
потім тим самим шляхом подорожують у зворотному напрямку. 
 
Від таких мандрівок у людей можуть загостритися наявні хвороби. За даними Спеціальної 
моніторинґової місії ОБСЄ в Україні, на всіх КПВВ цього року було зареєстровано щонайменше 
19 смертельних випадків, здебільшого серед літніх людей, які померли від серцевих захворювань. 
Каретами швидкої допомоги обладнано не КПВВ, а центр первинної медичної допомоги, до якого 
два кілометри. Годі дивуватися, що через умови на КПВВ літні люди із хронічними 
захворюваннями набагато більше ризикують здоров'ям. 
 
Попри те, що ці поїздки є небезпечними для літніх людей, вони здійснюють їх регулярно через 
уже згадане правило про 60 днів, запроваджене 2016 року разом із заходами перевірки ВПО за 
місцем їх реєстрації. За оцінками ООН, після запровадження цих правил 2016 року 400 тисяч 
людей втратили пенсії. У грудні 2018 року Верховний суд підтримав постанову суду нижчої 
інстанції про те, що деякі з цих правил опосередковано дискримінують за ознакою місця 
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проживання та статусом ВПО, порушуючи конституційний принцип рівності та свободу 
пересування. 
 
Я хотів би розповісти про одну пенсіонерку, історія якої ілюструє вплив цієї політики на життя 
людей. У травні 2019 року у Станиці Луганській наша дослідниця проінтерв’ювала 78-річну 
Галину. Галина живе в Голубівці (колишній Кіровськ), яку, як вам відомо, досі регулярно 
обстрілюють обидві сторони конфлікту. Після смерті чоловіка 2014 року вона живе сама і як 
ніколи залежить від своєї пенсії у 2600 гривень. Аби отримати цю пенсію, раз на два місяці Галина 
вирушає у 10-годинну подорож, що включає поїздку двома автобусами на додачу до майже 
чотирикілометрового пішого перетину, про який уже йшлося. 
 
У листопаді 2018 року вона знепритомніла у черзі на перетин лінії зіткнення і тепер носить із 
собою палицю на випадок запаморочення. У січні 2019 року в Галини так змерзли ноги, коли вона 
стояла у черзі, що жінка не могла контролювати свій сечовий міхур. «Мені так соромно… Хвалити 
Бога, був сніг і дощ, так то я добре вдягнена і ніхто не бачив. Але ж все одно знала, що від мене 
смердить», – розповідала Галина. У травні 2019 року, здійснюючи перетин, Галина та її сусідка 
посковзнулися та впали на дерев'яному настилі. Травневого дня, коли ми розмовляли з нею, вона 
не могла повернутися додому, бо було вже занадто пізно: на перетин та отримання пенсії пішов 
цілий день і Галина вже не встигала на жоден із автобусів, аби доїхати додому. Тож їй довелося 
сплатити 150 гривень за ночівлю у Станиці Луганській. 
 
Галину, як і тисяч інших, кого в останні роки Пенсійний фонд викреслив зі своїх списків, на 16 
місяців (із квітня 2017 по серпень 2018 року) було позбавлено пенсії після рутинної перевірки її 
присутності за місцем фактичного проживання ВПО. Вона блукала бюрократичним лабіринтом у 
пошуках виходу і платила за вимушені поїздки, аби відновити пенсію. У ті місяці їй допомагали 
сусіди, але допомоги не вистачало на ліки та інші базові потреби. «Гроші як вода, – каже вона. – 
Назбирала тільки на харчі». 
 
До цього листа долучено додаток, в якому детальніше йдеться про інтерв’ю, записані Human 
Rights Watch у Станиці Луганській і Сєвєродонецьку. У додатку підсумовано проблеми 17 
пенсіонерів, яким, як і Галині, доводилося раз у раз перетинати лінію зіткнення або ж яких було 
позбавлено пенсії. Наприкінці додатку містяться наші докладніші рекомендації  органам 
державного управління, а  наразі ми просимо Вас зробити чотири важливих кроки, спрямованих на 
покращення життя літніх людей із зони конфлікту, а саме:  
 

• підтримати наявні законодавчі ініціативи, зокрема, Законопроект № 6692, а також будь-які 
інші заходи, спрямовані на відокремлення права на пенсію від статусу ВПО, скасувавши 
таким чином вимогу до пенсіонерів реєструватися за місцем проживання на 
підконтрольній державі території та приїжджати туди раз на 60 днів; 

• покращити умови на КПВВ, зокрема збільшивши кількість доступних туалетів, місць із 
питною водою, послуг людям із обмеженою мобільністю, а також удосконалити медичне 
обслуговування; 

• збільшити кількість КПВВ, особливо в Луганській області, зокрема пристосованих для 
проїзду автотранспорту; 

• виконати рішення суду, зокрема, сплатити заборгованість пенсіонерам, яких позбавили 
пенсій через уже згадані вище чи інші правила.  

 
 
Детальні висновки 
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Проблеми з перетином 
Загалом ми проінтерв’ювали 17 пенсіонерів, 15 із яких здійснювали перетин, аби отримати 
пенсійні виплати у Станиці Луганській. Як і Галина, більшість із цих 15 людей мусили згаяти 
цілий день на подорож: дістатися від своїх осель до перетину, здійснити перетин і отримати пенсії 
або ж вирішити інші, пов’язані з пенсіями, справи. Кілька людей розповідали, що виїхали з дому 
ще о 4-й або 5-й годині ранку, розраховуючи все зробити і повернутися додому за один день. 
 
Аби пройти майже 4 кілометри, дев’ятеро з цих 15 користувались інвалідними візками або 
ціпками. Для пенсіонерів із обмеженою мобільністю, які подорожують без родичів, що 
допомагають їм пересуватися, є кілька варіантів. На підконтрольній Києву стороні є п’ять 
інвалідних візків, але лише два співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС України) мають право перевозити ними людей від місця паспортного контролю і до 
останнього підконтрольного Україні КПВВ. Проте перевезення людей через лінію зіткнення не 
входить до їхніх обов’язків, тож більшість інвалідних візків під час нашого візиту стояли без діла 
біля модулю паспортного контролю. Зі слів опитаних пенсіонерів і представників організацій, які 
надають гуманітарну допомогу, щоб здійснити перетин люди змушені або йти пішки, або ж 
платити 100–200 гривень туди й назад, аби їх перевезли так звані «тачечники». Один 72-річний 
чоловік із ампутованою ногою, який користувався інвалідним візком, повідомив, що мусив 
заплатити 300 гривень за поїздку туди й назад людині, яка його перевозила. 70-річна жінка, яка 
ходить із палицею, на запитання чи платила вона «тачечнику» за допомогу, відповіла: «Це занадто 
дорого. Сама шкандибаю». 
 
Питання здоров’я також є проблемою. Одинадцятеро людей розповіли, що під час попередніх 
перетинів їм кілька разів ставало погано – втрачали свідомість або підвищувався кров’яний тиск. 
У більшості з них кров’яний тиск, який, з їх слів, фіксували лікарі невідкладної допомоги на місці, 
перевищував 180/120 (служба охорони здоров’я вважає, що цей рівень свідчить про гіпертонічний 
криз, а отже можливий серцевий напад або інсульт). Інші розповідали, що втрачали свідомість. 
Міжнародні гуманітарні організації надають базову невідкладну медичну допомогу на місці. 
Однак, попри те що тисячі літніх людей здійснюють перетини щодня і відповідно існує ризик 
виникнення у них проблем зі здоров’ям, найближча карета швидкої допомоги стоїть у центрі 
первинної медичної допомоги, до якого від української зони паспортного контролю два кілометри, 
тож прибути вона може хвилин за 10–20. Одна 62-річна жінка сказала: «Перетин забирає багато 
сил – після кожного мені треба два-три дні, аби отямитися». Інша 69-річна жінка казала: «Я 
починаю думати як мені йти ще за місяць – подумки готуюся». 
 
Працівники гуманітарних організацій розповіли Human Rights Watch, що на погіршення стану 
здоров’я впливає той факт, що більшість людей у день перетину нічого не їсть і не п’є, аби 
уникнути потреби в туалеті. Головне місце очікування в Станиці Луганській, де люди мусять 
стояти в довгих чергах, аби зняти гроші в одному з двох банкоматів або здійснити перетин на 
окуповану територію, обладнано підлоговими унітазами, доволі поширеними у сільській 
місцевості України, але складними для користування для деяких літніх людей. Працівники 
гуманітарних організацій повідомляють про обмежений доступ до питної води на КПВВ у Станиці 
Луганській. 
 
Навіть якщо нема проблем зі здоров’ям і мобільністю, які ускладнюють піший перетин, людям 
однаково доведеться терпіти довге стояння у чергах  під час цієї подорожі. Десятеро опитаних 
Human Rights Watch людей, розповіли, що їм вдалося здійснити перетин за три-чотири години, що 
є прогрес порівняно з попереднім часом очікування. Та пройшовши паспортний контроль і КПВВ, 
люди відразу потрапляють у нові черги: чергу на фізичну ідентифікацію в Ощадбанку 
(обов’язкова для отримання грошових виплат процедура, під час якої працівник банку 
підтверджує особу пенсіонера), і чергу до одного з двох ближніх банкоматів. Під час візиту Human 

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/hypertensive-crisis-when-you-should-call-911-for-high-blood-pressure


Rights Watch, в одному з банкоматів у першій половині дня скінчилися гроші, а другий із 
технічних причин працював повільно. Через це, зі слів кількох людей, вони не змогли зняти гроші 
у банкоматі і мусили або повертатися додому з порожніми руками, або лишатися на ніч у Станиці 
Луганській, аби наступного дня ще раз спробувати отримати гроші. Одна 74-річна жінка сказала: 
«Я пришкандибала сюди на ідентифікацію, а в банкоматі немає грошей, тому через тиждень мені 
доведеться знову шкандибати». 
 
Ті, хто пройшли через КПВВ і не встигли владнати свої справи з банком вчасно, щоби встигнути 
на зворотній автобус додому на окуповану територію, змушені залишатись у Станиці Луганській 
ночувати. Крім Галини, чию історію вже переказали, одна 74-річна жінка розповіла, що заплатила 
150 гривень за місце у кімнаті, в якій зазвичай ночує від п’яти до шести людей. 
 
Проблеми з пенсіями 
 
Тринадцятеро людей розповіли Human Rights Watch, що їм було відмовлено у виплаті пенсій на 
термін від двох до сімнадцяти місяців, бо вони не виїздили на підконтрольну Україні територію 
протягом 60 днів, або ж були відсутніми за адресами їхньої реєстрації як ВПО. Їхні пенсії 
становили приблизно від 1500 до 3000 гривень, а одна людина мала пенсію 5000 грн. 
 
Виживання багатьох пенсіонерів із окупованих територій залежить від цих пенсій, бо вони не 
мають інших джерел прибутку. Пенсіонери, з якими ми говорили, ледь зводили кінці з кінцями 
протягом тих місяців, коли їм було відмовлено у виплатах. Одна жінка розповіла, що, втративши 
пенсію, за рік схудла на 10 кілограмів, бо не могла собі дозволити достатньо їжі. Зі слів іншої, їй 
бракувало грошей навіть на такі дрібниці, як на цукерки для онука. Ще одна 69-річна жінка 
сказала: «Без свого городу я не вижила б». Ще одна жінка розповіла, що мусила жити з родичами 
поки не отримувала пенсію. 
 
Більшість людей висловлювали глибоке розчарування, наголошуючи, що вони є українцями, 
десятки років пропрацювали в Україні і мають право на українську пенсію, яку вони заробили. 
Одна 79-річна жінка підсумувала, сказавши: «Я вважаю себе українкою, я маю український 
паспорт, я прожила тут 60 років. Що я зробила не так? Нас справді дуже скривдили. Я 
відпрацювала 47 років». Інша 84-річна жінка сказала: «Це дуже боляче – 46 років я працювала для 
України». 
 
64-річний чоловік, який нині живе у Сєвєродонецьку, втрапив у велику халепу, через яку не зміг 
отримати пенсію. У березні 2017 року у місті Луганську його було затримано проросійським 
озброєним угрупованням за опір, коли бойовики попросили відкрити невеликий гараж, який він 
здавав в оренду кільком автомобілістам. Після цього бойовики відвезли його до колишньої будівлі 
СБУ, де протримали в підвалі майже 14 місяців, щонайменше шість із яких він провів у одиночній 
камері, де його катували електричним струмом і давали галюциногени. У травні 2018 року 
викрадачі привезли чоловіка на лінію зіткнення, звільнили і наказали ніколи не повертатися назад. 
Він втратив майно, автівку та всі свої гроші. 
 
Після ушпиталення у Сєвєродонецьку, де живе його донька, чоловік довідався, що йому, поки він 
був ув’язнений, призупинили виплату пенсії. І хоча пенсію поновили, уряд і досі не погасив 
заборгованості перед ним за час його перебування в ув’язнені, лишивши його фінансово 
вразливим і неспроможним платити за основні продукти харчування та житло. Адвокат із «Права 
на захист» (організації, яка надає правову допомогу й інші послуги внутрішньо переміщеним 
особам на сході України) веде його справу, яку у березні 2019 року було виграно, але після цього 
Пенсійний фонд звернувся до апеляційного суду і наразі справа перебуває у провадженні. 
 



У кількох гучних процесах українські суди винесли рішення на користь пенсіонерів, визнавши, що 
позбавлення пенсійних виплат було незаконним. У травні 2018 року Верховний суд ухвалив 
відновити жінці її пенсію, виплату якої було призупинено через недостовірну інформацію щодо 
місця її фактичного проживання ВПО. Суд встановив, що через вимоги державних органів на 
внутрішньо переміщених осіб покладається надмірний тягар у питанні отримання пенсій. Як уже 
було зазначено вище, рішенням від грудня 2018 року Верховний Суд підтвердив висновок суду 
нижчої інстанції про те, що перевірки місць фактичного проживання ВПО порушують 
конституційні права та свободи громадян. Хоча практику проведення позачергових перевірок 
місць фактичного проживання ВПО припинено, уряд і далі відмовляє пенсіонерам у виплатах з 
цілого ряду причин, зокрема через те, що вони не проживають за вказаною адресою їхньої 
реєстрації як ВПО або ж понад 60 днів поспіль безвиїзно перебували на окупованій території. До 
того ж, за нинішньої системи люди, які неспроможні залишати свої помешкання через проблеми зі 
здоров'ям або обмежену мобільність, взагалі не можуть отримувати пенсій. 
 
Україна виконала судові рішення про відновлення пенсійних прав для літніх людей, але не 
виплачує накопичену заборгованість із виплати пенсій. За даними ООН, оприлюднена у листопаді 
2018 року інформація свідчить, що заборгованість нарахованих сум пенсій перед особами з 
окупованих територій становить 53 млрд. гривень. Відтоді ця цифра, ймовірно, зросла, але 
Пенсійний фонд не відповів на наші неодноразові запити про надання інформації з цього питання. 
 
Висновки та детальні рекомендації 
 
Владою вжито певних заходів для поліпшення ситуації на пунктах пропуску. Пенсіонери та 
співробітники гуманітарних організацій у Станиці Луганській повідомили, що черги тепер значно 
скоротились і що загалом ситуація з туалетами та медичними закладами значно поліпшилася. За 
даними співробітників гуманітарних організацій, умови на інших КПВВ теж значно покращилися. 
 
Проте власне вимога про фізичну присутність на контрольованих урядом територіях кожні 60 
днів, штовхає людей у виснажливі подорожі за пенсіями і створює таким чином надмірні труднощі 
для літніх людей із окупованих територій. Уряд продемонстрував можливість гнучкості, 
вирішивши питання отримання пенсій за нестандартних обставин для інших категорій 
пенсіонерів. Приміром, пенсіонери, які живуть за кордоном, не втрачають право на пенсію і навіть 
можуть отримувати масові виплати наперед. Пенсіонери, що не належать до ВПО, можуть 
призначити представника, який отримуватиме їхні пенсії за довіреністю. Годі сумніватися, що 
через збройний конфлікт на сході України з’являються особливі проблеми і то не з вини 
української влади, та все ж влада спроможна вжити певні заходи аби покласти край дискримінації, 
з якою стикаються пенсіонери з окупованих територій. Ми закликаємо українську владу: 
 

• підтримати наявні законодавчі ініціативи, зокрема, Законопроект № 6692, а також будь-які 
інші заходи, спрямовані на відокремлення права на пенсію від статусу ВПО, скасувавши 
таким чином вимогу до пенсіонерів реєструватися за місцем проживання на 
підконтрольній державі території та приїжджати туди раз на 60 днів; 

• розглянути механізми, які б дозволили пенсіонерам мінімізувати подорожі через лінію 
зіткнення, зокрема виплачувати пенсію наперед (механізм, який існує для тих, хто живе за 
кордоном), або співпрацювати із представниками міжнародних організацій із метою 
полегшити поїздки для пенсіонерів із обмеженою мобільністю на підконтрольну уряду 
територію для відновлення їхніх пенсії; 

• покращити умови на КПВВ, зокрема збільшивши кількість доступних туалетів і місць 
їхнього розташування, баків із питною водою, а також послуг людям із обмеженою 
мобільністю і пунктів медичного обслуговування. Збільшити кількість КПВВ, особливо в 
Луганській області, зокрема пристосованих для проїзду автотранспорту. Виконати рішення 
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суду, зокрема, сплатити заборгованість пенсіонерам, яких позбавили пенсій через уже 
згадані чи інші правила. 
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