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КООРДИНАТОРКА ООН З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНІ 
ЗАКЛИКАЄ ЗБІЛЬШИТИ ДОПОМОГУ 

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ НА СХОДІ КРАЇНИ 
 
(Київ, 1 жовтня 2019 р.) Люди похилого віку відіграють ключову роль у зміцненні суспільства. Хоча 
залучення їх до суспільного життя може допомогти створити більш життєздатні громади, вони  все ще 
залишаються серед найбільш незахищених груп населення. У Міжнародний день людей похилого віку 
Координаторка з гуманітарних питань Організації Об'єднаних Націй в Україні Оснат Лубрані 
підкреслює важливість збільшення прав літніх людей із метою зменшення нерівності та закликає 
збільшити допомогу та посилити захист людей похилого віку в Україні та світі. 
 
На сході України через небезпеку та втрату працевлаштування багато молоді та людей працездатного 
віку виїхали з постраждалих унаслідок конфлікту районів. А люди похилого віку залишилися та несуть 
найважчий тягар конфлікту. Майже 30% із 3,5 мільйона людей, які потребують гуманітарної допомоги 
та захисту на сході України, старші 60 років. Це найбільша частка постраждалих унаслідок кризи 
літніх людей у світі. «Конфлікт на сході України все ще має непропорційно великий вплив на людей 
похилого віку. Сьогодні ООН закликає звернути увагу на їхні особливі потреби», — сказала пані 
Лубрані. Хоча людям похилого віку більше потрібна медична підтримка, вони часто живуть в районах, 
де медичні послуги не надаються.  Вони залежать від роботи громадського транспорту, але живуть у 
районах уздовж «лінії розмежування», де порушено транспортне сполучення. Їм потрібен зручний 
доступ до продуктів харчування та основних послуг, проте вони живуть в районах, ізольованих від 
ринків. 
 
Літні люди також значною мірою покладаються на пенсії. Але ті, хто проживає на територіях, які 
знаходяться поза урядовим контролем, змушені регулярно перетинати «лінію розмежування», яка 
розділяє постраждалі внаслідок конфлікту райони, щоби отримати пенсії. Водночас багато пенсіонерів 
фізично не в змозі подорожувати або не мають коштів на проїзд. «Понад 700 000 пенсіонерів втратили 
доступ до своїх зароблених важкою працею пенсій. Для багатьох — це єдине джерело доходів, — 
зауважує Оснат Лубрані. — Уряд України мусить зробити все від нього залежне для спрощення 
процедур, які ускладнюють доступ людей до пенсій, та відновити виплату пенсій усім громадянам 
України, незалежно від їхнього місця проживання». 
  
Ті, хто перетинає «лінію розмежування», стикаються зі значними складнощами під час перетину через 
один із п'яти контрольних пунктів. «Неприпустимо, щоби люди похилого віку змушені були стояти по 
кілька годин у черзі на перетин «лінії розмежування» тільки для того, щоби отримати доступ до своїх 
пенсій», — каже Оснат Лубрані, зазначаючи, що, незважаючи на деякі покращення, умови перетину 
залишаються складними, оскільки не вистачає базової медичної допомоги та транспортних послуг. 
«Ми повинні зробити більше для покращення умов перетину, особливо для найбільш незахищених 
людей». 
  
«Саме сьогодні ми маємо згадати про страждання цивільних громадян, зокрема літніх людей, яких 
вони зазнають унаслідок конфлікту, що продовжується на сході країни, — сказала пані Лубрані. — 
Хоча гуманітарна допомога змінює ситуацію на краще та дає надію, найбільше мешканцям сходу 
України потрібен мир». 
 


