
В Україні, доступ до пенсій прив’язаний до реєстрації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Спеціаль-
на процедура, що застосовується до таких осіб, створила «штучний статус ВПО». 

Наразі відсутній механізм для мешканців непідконтрольної Уряду України території (НПУТ) для  реа-
лізації права на пенсію, а тому вони змушені «імітувати» внутрішнє переміщення та перетинати лінію 
розмежування кожні 60 днів для того, щоб отримати пенсійні виплати – основне джерело доходу. 
Обмеження, пов’язані з Covid-19 зробили такі критично важливі подорожі неможливими для більшо-
сті пенсіонерів.

ДОСТУП ДО ПЕНСІЙ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 
ВНАСЛІДОК КОНФЛІТКУ, ТА ВПО В УКРАЇНІ: ФАКТИ ТА РІШЕННЯ

1,4 
мільйони

500,000

кількість офіційно зареєстрованих ВПО, що не відображає реальність як наслі-
док вищезазначеної політики. Визначення кількості ВПО є необхідним для 
планування та реалізації політики щодо довгострокових рішень.

Стаття 46 Конституції України гарантує право на пенсійне забезпечення для 
громадян незалежно від факту їх внутрішнього переміщення чи зареєстрова-
ного місця проживання. Право на пенсію є невід’ємним елементом соціаль-
ної захищенності та є майновим правом. 

Із моменту спалаху Covid-19 в Україні в березні свободу пересування через лінію розмежування було 
значно обмежено.

Навіть упродовж карантинних обмежень, доступ до пенсій залишається найбільш поширеною при-
чиною перетину лінії розмежування.

пенсіонери зобов’язані проходити самоізоляцію кожного разу, коли вони перетинають 
лінію розмежування для отримання пенсії. Це реальність для багатьох осіб похилого 
віку, які зараз мешкають на НПУТ.
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ ВІД РЕЄСТРАЦІЇ ВПО Є НЕОБХІДНИМ КРОКОМ, 
ЩОБ ПОЛЕГШИТИ ДОСТУП ЯК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ПЕНСІОНЕРІВ, 
ТАК І МЕШКАНЦІВ НПУТ ДО ПЕНСІЙ

• ВПО повинні мати рівний та недискримінаційний доступ до своїх пенсій у порівнянні з іншими 
пенсіонерами, які не є внутрішньо переміщеними. Жодні спеціальні процедури не повинні засто-
совуватися. 

• Потрібно запровадити недискримінаціний та ефективний механізм для мешканців НПУТ, що 
забезпечить доступ до конституційного права на пенсійне забезпечення.

Законопроєкт 2083-Д , що відокремлює право на пенсійне забезпечення від реєстрації ВПО було 
розроблено комітетом Верховної Ради України за підтримки експертів з національних та міжнарод-
них організацій. Згідно з цим Законопроєктом, пенсіонери матимуть доступ до пенсій без необхідно-
сті підтвердження факту внутрішнього переміщення та реєстрації ВПО. У лютому 2020 року 
Верховна Рада України не підтримала законопроєкт під час голосування та передала його на 
доопрацювання в Комітет. Оновлену редакцію законопроєкту 2083-Д ще не виносили на голосу-
вання Верховної Ради України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
НОРВЕЗЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ:

• Ми закликаємо Верховну Раду України прийняти законопроєкт 2083-Д, який розмежовує 
право на пенсію та реєстрацію особи як ВПО. 

• Ми закликаємо Кабінет Міністрів України скасувати всі спеціальні процедури щодо пенсій, що 
застосовуються до ВПО.

• Ми закликаємо міжнародну спільноту підіймати проблематику доступу до пенсійного забезпе-
чення ВПО та мешканців НПУТ в Україні на різних платформах. Ми закликаємо міжнародних 
партнерів посилити свої приватні та публічні адвокаційні заходи для прийняття законопроєкту 
2083-Д та інших необхідних нормативно-правових актів.

НОРВЕЗЬКА РАДА 
У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ

1,278,2002
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приблизне число пенсіонерів, які перетнуть КПВВ відразу 
після їх відкриття для отримання пенсій.

Пропоновану публікацію розроблено в рамках здійснення гуманітарної діяльності за фінансової підтримки Європейсько-
го Союзу та Міністерства закордонних справ Норвегії. Зміст цієї публікації жодною мірою не відображає офіційну точку 
зору Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Норвегії. Європейська Комісія та Міністерство закордон-
них справ Норвегії не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в цій публікації.

понад

– кількість перетинів через КПВВ на сході України з березня 
по серпень 2019 року.

– кількість перетинів через КПВВ на сході України з березня 
по серпень 2020 року.6

7,234,000 
718,000

1 За даними Міністерства соціальної політики України.
2 За даними Пенсійного Фонду України.
3 За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 
4 Огляд гуманітарних потреб Україна, видано в січні 2020 року.
5 Моніторинг КПВВ на Сході України. 
6 За даними Державної прикордонної служби України.
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В Україні, доступ до пенсій прив’язаний до реєстрації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Спеціаль-
на процедура, що застосовується до таких осіб, створила «штучний статус ВПО». 

Наразі відсутній механізм для мешканців непідконтрольної Уряду України території (НПУТ) для  реа-
лізації права на пенсію, а тому вони змушені «імітувати» внутрішнє переміщення та перетинати лінію 
розмежування кожні 60 днів для того, щоб отримати пенсійні виплати – основне джерело доходу. 
Обмеження, пов’язані з Covid-19 зробили такі критично важливі подорожі неможливими для більшо-
сті пенсіонерів.

272,000 
пенсіонерів

кількість офіційно зареєстрованих ВПО, що не відображає реальність як наслі-
док вищезазначеної політики. Визначення кількості ВПО є необхідним для 
планування та реалізації політики щодо довгострокових рішень.

Стаття 46 Конституції України гарантує право на пенсійне забезпечення для 
громадян незалежно від факту їх внутрішнього переміщення чи зареєстрова-
ного місця проживання. Право на пенсію є невід’ємним елементом соціаль-
ної захищенності та є майновим правом. 

Із моменту спалаху Covid-19 в Україні в березні свободу пересування через лінію розмежування було 
значно обмежено.

Навіть упродовж карантинних обмежень, доступ до пенсій залишається найбільш поширеною при-
чиною перетину лінії розмежування.

пенсіонери зобов’язані проходити самоізоляцію кожного разу, коли вони перетинають 
лінію розмежування для отримання пенсії. Це реальність для багатьох осіб похилого 
віку, які зараз мешкають на НПУТ.
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ ВІД РЕЄСТРАЦІЇ ВПО Є НЕОБХІДНИМ КРОКОМ, 
ЩОБ ПОЛЕГШИТИ ДОСТУП ЯК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ПЕНСІОНЕРІВ, 
ТАК І МЕШКАНЦІВ НПУТ ДО ПЕНСІЙ

• ВПО повинні мати рівний та недискримінаційний доступ до своїх пенсій у порівнянні з іншими 
пенсіонерами, які не є внутрішньо переміщеними. Жодні спеціальні процедури не повинні засто-
совуватися. 

• Потрібно запровадити недискримінаціний та ефективний механізм для мешканців НПУТ, що 
забезпечить доступ до конституційного права на пенсійне забезпечення.

Законопроєкт 2083-Д , що відокремлює право на пенсійне забезпечення від реєстрації ВПО було 
розроблено комітетом Верховної Ради України за підтримки експертів з національних та міжнарод-
них організацій. Згідно з цим Законопроєктом, пенсіонери матимуть доступ до пенсій без необхідно-
сті підтвердження факту внутрішнього переміщення та реєстрації ВПО. У лютому 2020 року 
Верховна Рада України не підтримала законопроєкт під час голосування та передала його на 
доопрацювання в Комітет. Оновлену редакцію законопроєкту 2083-Д ще не виносили на голосу-
вання Верховної Ради України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
НОРВЕЗЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ:

• Ми закликаємо Верховну Раду України прийняти законопроєкт 2083-Д, який розмежовує 
право на пенсію та реєстрацію особи як ВПО. 

• Ми закликаємо Кабінет Міністрів України скасувати всі спеціальні процедури щодо пенсій, що 
застосовуються до ВПО.

• Ми закликаємо міжнародну спільноту підіймати проблематику доступу до пенсійного забезпе-
чення ВПО та мешканців НПУТ в Україні на різних платформах. Ми закликаємо міжнародних 
партнерів посилити свої приватні та публічні адвокаційні заходи для прийняття законопроєкту 
2083-Д та інших необхідних нормативно-правових актів.

Фінансується в рамках 
цивільного захисту та 
гуманітарної допомоги
Європейського Союзу

14 
днів

приблизне число пенсіонерів, які перетнуть КПВВ відразу 
після їх відкриття для отримання пенсій.

Пропоновану публікацію розроблено в рамках здійснення гуманітарної діяльності за фінансової підтримки Європейсько-
го Союзу та Міністерства закордонних справ Норвегії. Зміст цієї публікації жодною мірою не відображає офіційну точку 
зору Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Норвегії. Європейська Комісія та Міністерство закордон-
них справ Норвегії не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в цій публікації.

7 За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

https://np.pl.ua/2020/09/ponad-500-tysiach-zareiestrovanykh-pereselentsiv-prozhyvaiut-v-ordlo-reznikov/

