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Адвокація, захист та правова допомога ВПО

Передмова
Ми зібрали історії судових справ, які супроводжували чи супроводжують
нині правозахисники БФ «Право на захист».
Ці історії – про пенсіонерів Донбасу: про людей, які вирішили почати
життя на новому місці, про тимчасових переселенців, про людей, які, не
витримавши життєвої скрути, повернулися додому, а також про тих, хто
через безпорадність не зміг залишити свого дому на неконтрольованій
Урядом України території.
Усі ці історії об’єднує одне: люди, що продовжують страждати від
наслідків збройного протистояння, на старість були позбавлені
єдиного джерела існування – пенсії.
Однак вони знайшли в собі сили боротися за право, гарантоване їм
Конституцією України.
Ми пропонуємо Вам ознайомитись як з позитивними, так і з
негативними судовими рішеннями та спробувати розгледіти за їх
сухими формулюваннями людські ДОЛІ…
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КПВВ «Станиця Луганська»

Зневажливий термін «пенсійний туризм» з легкої
руки чиновників надійно увійшов в суспільний
вжиток з 2015 року – з продовженням конфлікту
на сході України, прийняттям Кабінетом Міністрів
України наприкінці 2014 року низки нормативноправових актів, що були покликані врегулювати
суспільні відносини, пов’язані з внутрішнім
переміщенням сотень тисяч жителів Донецької та
Луганської областей.
Ще на початку листопада 2014 року постанова Уряду
№595 фактично поставила отримувачів соціальних та
пенсійних виплат з Донецької та Луганської областей
перед вибором: переміщуватися з неконтрольованої
Урядом України території (НКУУТ), ставати на облік
внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) й у
такий спосіб мати можливість отримувати пенсії
та соціальні виплати, або ж залишитися на НКУУТ
без жодної гарантованої державою підтримки на
невизначений час.
У зв’язку з цим в особливо важкому становищі,
зумовленому
необхідністю
такого
вибору,
опинилися пенсіонери, для яких пенсія – єдине
джерело існування: після переміщення на
контрольовану Урядом України територію (КУУТ)
держава не допомагає з житлом, а мізерні пенсії не
дають можливості людям літнього віку одночасно
й орендувати помешкання, і забезпечувати себе
продуктами, лікуванням, медикаментами тощо.

Славнозвісна постанова Уряду №595 у частині
блокування виплати пенсій і соціальної допомоги
навіть була визнана незаконною та нечинною
в судовому порядку навесні 2015 року, однак
технічними змінами до неї Кабінет Міністрів створив
видимість, що виконав рішення суду, нічого не
змінивши по суті.
Отже з кінця 2014 року повсякденною практикою для
сотень тисяч людей, переважно пенсіонерів, і єдиною
можливістю отримання належних їм та гарантованих
державою пенсій, стала поїздка на контрольовану
територію та реєстрація як ВПО.
Водночас за три з половиною роки державою не було
вжито жодних заходів задля вироблення механізму
забезпечення виплат пенсій громадянам України, які
проживають на НКУУТ, тобто можливості реалізації
права, гарантованого статтею 46 Конституції
України. Такий механізм дав би змогу виокремити
три категорії отримувачів пенсій: жителів КУУТ,
переселенців та жителів неконтрольованої терторії,
а отже, відповідним чином вести облік цих громадян
і формувати належну державну політику щодо
соціального захисту кожної з цих груп пенсіонерів.
Натомість у лютому 2016 року під приводом боротьби
з так званим пенсійним туризмом розпочалась
урядова кампанія із призупинення соціальних виплат
і пенсій переселенцям, яка мала своє продовження
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КПВВ «Новотороїцьке»

2017 року. В рамках цієї кампанії понад 700 тис.
жителів Донецької і Луганської областей (500 тис.
осіб 2016 року і 200 тис. осіб 2017 року) одночасно
втратили кошти для прожиття.
Замість того, щоб негайно відновити виплати всім
постраждалим ВПО, у червні 2016 року постановою
№365 Уряд затвердив процедури, які не просто не
полегшили відновлення соціальних виплат і пенсій
переселенцям, а встановили нові обтяжливі та
дискримінаційні процедури щодо їх призначення,
відновлення та порядку їх контролю.
Так, постановою №365 передбачено проведення
перевірок фактичного місця проживання ВПО,
створення комісій, які на підставі результатів таких
перевірок можуть приймати рішення про призупинення
соціальних виплат, зокрема і пенсій.
Окрім
прямого
порушення
гарантованого
Конституцією права на пенсійне забезпечення,
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новели постанови №365 стали підґрунтям для
подальшого поширення «місцевого тіньового
бізнесу», пов’язаного з вирішенням фінансових
питань переселенців та людей, що проживають
на НКУУТ. Однак користування послугами
«посередників» здебільшого жодним чином не
впливає на кінцевий результат – прийняття рішення
про призупинення виплати пенсії у зв’язку з тим, що
ВПО не мешкає за місцем тимчасового проживання.
Зневіра у справедливості, брак фінансових ресурсів,
а також усвідомлення певної власної утягнутості
в протиправну діяльність під час використання
послуг переселенських посередників, були двома
основними чинниками, що зумовлювали вкрай
низький рівень звернення до суду по захист своїх
прав.
Разом з цим 2017 рік став переломним у свідомості
багатьох пенсіонерів, які почали масово звертатися
до юристів та правозахисників за захистом своїх прав.
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Розділ 1
З червня – серпня 2014 року пенсіонери, що залишилися на НКУУТ,
перестали отримувати пенсійні виплати. Остаточне унормування
припинення виплат відбулось у листопаді 2014 року із прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року
№595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення
соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також
інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства».
У зв’язку з цим літні люди, особливо самотні, маломобільні та не
мобільні, залишилися без пенсійних виплат, адже отримати їх вони
мали можливість лише перемістившись на КУУТ та зареєструвавшись
як внутрішньо переміщені особи.
Разом з цим переселенці, які 2014 року масово переміщувалися на КУУТ,
уже наприкінці 2015 року – на початку 2016 року почали повертатися
додому, адже розмір пенсій не давав змоги орендувати навіть
дуже скромних помешкань. Адресна допомога розміром 884 гривні
також була не тією сумою, що дійсно здатна фінансово підтримати
переселенців.
Водночас завдяки нормам постанови Кабінету Міністрів України від
8 червня 2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам» таким пенсіонерам часто
не залишено шансів відновити своїх пенсійних виплат інакше, окрім
як у судовому порядку. Однак навіть ті, на чию користь були винесені
рішення суду, не мають можливості отримати належні та часто навіть
уже перераховані їм виплати.
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акумуляторний завод. Робота, що віднімає здоров’я,
але вселяє надію, що діти житимуть краще, адже
все це заради їхнього майбутнього… А дітей у Надії
Іванівни двоє. Вже й самі пенсіонери. Чоловік, теж
шахтар, помер 10 років тому.
Минуле дається взнаки. Довгих шість років жінка
прикута до ліжка. Інсульт.

1

Коли 2014 року став вибір, виїжджати чи ні,
донька покинула роботу, оформила собі пенсію
та залишилася з матір’ю. Спершу пенсію матері їй
вдалося переоформити на контрольованій Урядом
України території, але потім виплати припинили.
Через суд пенсію поновлено, кошти перераховано,
проте отримати їх може лише Надія Іванівна,
з’явившись особисто до «Ощадбанку».

Надія

– Я її не довезу. Нащо мені ці гроші такою ціною?
Вона не витримає дороги, – говорить донька.

– Лягай поруч, доню, нас ніхто не троне, – під час
кожного обстрілу повторювала Надія Іванівна.

Надія Іванівна при пам’яті, все розуміє, мову не
відняло. Але рухатися не може… Як їй пояснити, що
рішення суду – це ще не запорука, що виконати його
можливо? Як розтлумачити, чому донька не може
зробити цього замість неї, що довіреність неможливо
оформити? Чому??? Це ж її рідна дитина, вона ж про
неї дбає…

2014 рік. Місто Краснодон Луганської області. Поруч
вибухають снаряди, влучили у сусідні будинки,
а паралізована жінка як мантру повторює своїй
дорослій доньці: «Не бійся, все буде гаразд. Ми
виживемо».
Надії Надія Іванівна ніколи не втрачала. Життя
навчило, що без неї та віри не можна жити на білому
світі. Вірила в людей, справедливість, а надіялася
тільки на власні сили.
У свої 14 років уже працювала на шахті. Сьогодні
звучить дико, але тоді, 1945 року, під лозунгами
«Всі сили на відновлення Донбасу!» та «Дівчата,
опановуйте гірняцькі професії!», замінивши
чоловіків, працювати на шахти йшли жінки та
дівчата. Йшли в забій: носили каміння, розбирали
и бетонні брили, вантажили залізничні платформи,
розчищали завали, а потім опановували гірняцькі
професії.

І лежить старенька в своїй рідній оселі, не маючи
можливості лікуватися, не маючи гідних умов, без
коштів для життя… Але маючи надію, що скоро все
зміниться… Не даремно ж вона пережила ту страшну
війну ще дитиною, переживе й тепер. «Не бійся,
доню, ми виживемо»…
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонерки
задоволено.
За касаційною скаргою управління ПФУ справа
перебуває на розгляді у Вищому адміністративному
суді України.

Підземний стаж має і Надія Іванівна. Коли йшла
працювати на тяжкі роботи, про пенсію не думала.
Тоді треба було піднімати з руїн Батьківщину…

Рішення суду «юридично» виконано – заборгованість
перераховано
на
рахунок
пенсіонерки
в
«Ощадбанку», проте карту заблоковано, отримати
пенсію без особистої присутності неможливо.

Надія Іванівна має 43 роки стажу. Шахта та

Справа № 428/6025/17

8

2

vpl.com.ua

81-річна пенсіонерка з міста Донецька.
Через поважний вік, перенесені хвороби та нервові
стреси від бойових дій, що просто за вікном –
майже не пересувається, тільки по своїй квартирі.
Залишилася на старість самотня, сусіди купують для
неї продукти. Пенсійні виплати отримувала до липня
2014 року, адже через стан здоров’я виїхати на КУУТ
та зареєструватися як ВПО не змогла. Далекі родичі
переїхали, допомагають як можуть, та літній жінці
незручно потіснити їх – самим важко на новому місці.
З липня 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Судом апеляційної інстанції скасовано рішення
першої інстанції. Проголошуючи вирок постанову,
судді апеляції поспішають, уникають дивитись
адвокату пенсіонерки в очі.
Літня жінка не отримує пенсії більше трьох з
половиною років.
Правозахисниками подано касаційну скаргу; розгляд
справи триває.
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Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Однак управління Пенсійного фонду подає касаційну
скаргу.
Вищим адміністративним судом України відмовлено
у відкритті провадження за касаційною скаргою
управління Пенсійного фонду, оскільки вона
«необгрунсованою, а викладені в ній доводи не
потребують перевірки матеріалів справи, оскільки
заявник не наводить підстав, які б дозволили
вважати, що суди неправильно застосували норми
матеріального або процесуального права».
Рішення суду вступило в законну силу у серпні 2017
року. Вже впродовж місяця пенсіонерка отримала
заборгованість за весь період. Окрилена вірою в
справедливість жінка не раз телефонувала юристам,
що забезпечували ведення справи. Однак під час
наступного дзвінка в голосі літньої жінки вже не було
радості. Знову зневіра. Чергова виплата за вересень
так і не надійшла.
Справа № 425/1233/17

Справа № 227/2158/17

68-річна пенсіонерка
Луганської області.

З травня 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
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67-річна пенсіонерка з міста Донецька.
з

міста

Первомайська

У 2014 році Первомайськ був однією з «найгарячіших
точок» на карті бойових дій. Жінка перемістилась
спершу до Слов’янська Донецької області. Через
дорожнечу орендованого житла змушена була
у вересні 2016 року переїхати до міста Попасної
Луганської області.
Але за орендою житла навіть у невеличкому місті
пенсії на елементарні потреби вже не вистачало, тож
повернулася додому до Первомайська.

На початку 2015 року через активні бойові дії
перемістилася до Павлограду Дніпропетровської
області. Квартиру в Донецьку так просто не полишиш
– її можуть пограбувати чи «націоналізувати» – про
це постійно пишуть у ЗМІ, обговорюють знайомі.
Крім того, якщо не сплачувати за комунальні послуги
– така перспектива здається літній жінці більш ніж
реальною.
Пенсіонерка самотня. А отже якщо занедужала, то
вже нікому допомогти повернутися до Павлограду,
щоб вкластись у 60 діб, передбачених законом про
переселенців.

З жовтня 2016 року жінці припинено виплату пенсії.
Саме з цієї причини з листопада 2016 року виплату
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пенсії було припинено. Літня людина, маючи близько
42 років загального стажу, отримувала мізерну
пенсію; та й пенсія у зв’язку з втратою годувальника,
що вона її оформила після смерті чоловіка, – не
набагато більша.
У грудні 2016 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Однак управління Пенсійного фонду подає касаційну
скаргу, розгляд якої наразі триває.
Рішення суду виконано, заборгованість з пенсії
виплачено.
Справа № 185/9994/16-а
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48-річний пенсіонер з міста Тореза.
До 2014 року отримував пенсію по інвалідності;
чоловік є особою з інвалідністю ІІ групи. Після початку
проведення антитерористичної операції у грудні 2014
року перемістився до Торецька Донецької області.
Однак для поневірянь без житла та грошей у
чоловіка немає сили попри досить молодий вік. Отже
для отримання пенсії він був змушений вдатися до
єдиного запропонованого державою варіанту –
зареєструватися внутрішньо переміщеною особою.
Однак регулярні поїздки та «відмічання» не вберегли
єдиного доходу пенсіонера – у березні 2016 року
припинено виплату пенсії, а довідку ВПО скасовано.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Справа №225/3367/17
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54-річний пенсіонер з Луганська.
Інвалід ІІІ групи, але для прожиття постійно шукає
роботу – тимчасову, сезонну. Однак через стан
здоров’я це йому не дуже вдається. Вже третій
рік розривається між Харковом, де проживає
син, і Луганськом, де проживає його мати, яка
потребує догляду через тяжкий перебіг хвороби та
поважний вік. Коли матері стає особливо важко, не
може залишити її на сусідів чи знайомих, подовгу
залишається в Луганську та приглядає за старенькою.
Але є ще і закони, постанови. І не завжди хвороба
матері може чітко обмежитися передбаченими
законом 60 добами.
У квітні 2017 року чоловікові припинено виплату
пенсії.
У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
звернувся до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, яке залишене без
змін судом апеляційної інстанції, у позові відмовлено.
На рішення суду подано касаційну скаргу.
Пенсіонер живе без пенсії вісім місяців; його мати –
більше трьох років.
Справа № 646/5819/17
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62-річний пенсіонер з Донецька.
У вересні 2014 року у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції на Сході України
перемістився до Павлограду Дніпропетровської
області.
Оскільки у Донецьку залишив квартиру та майно,
чоловік періодично виїжджав на непідконтрольну
територію. Через тривалу відсутність його довідку
ВПО було скасовано, а в січні 2017 року місцеве
управління ПФУ припинило виплату пенсії на півроку.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
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Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Справа № 185/5575/17
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53-річний пенсіонер з міста Горлівки Донецької
області.
У 2014 році через бойові дії був змушений
переміститися до Бахмута Донецької області.
Чоловік є інвалідом ІІІ групи та, відповідно, отримує
пенсійні виплати по інвалідності. Як і більшість ВПО,
доволі часто переміщується через лінію зіткнення та
відвідує своє рідне місто, оскільки там залишається
його майно та мешкає родина.
У березні 2017 року, перебуваючи на лікуванні у місті
Дніпро, пенсіонер через електронний особистий
кабінет Пенсійного фонду України виявив, що йому
не виплачено чергової пенсії.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся по захист своїх прав до суду.

через
енцефалопатію,
стороннього догляду.

потребує

постійного

З березня 2016 року жінці припинено виплату пенсії.
Літня людина не може осягнути, чому вона, – що
працювала в надтяжких умовах, у шахтах на дільниці
шахтного транспорту, потім на вентиляційному
стовбурі оператором повітряного насосу, що має
багато років трудового стажу (зокрема пільгового
(підземного), не отримує заробленого важкою
працею.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонерка очікує на добровільне виконання
управлінням ПФУ рішення суду та виплати
заборгованості з пенсії за рік і вісім місяців.
Справа №237/2051/17
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Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.

59-річна пенсіонерка з міста Донецька.

Нині справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції, проте управлінням ПФУ, не чекаючи
рішення суду апеляційної інстанції, виплачено всю
заборгованість та поновлено чергові виплати.

Із літа 2014 року перестала отримувати пенсію, однак
на переїзд довго не наважувалась, адже всі родичі
проживають на непідконтрольній території – ніде
було пожити навіть перші кілька днів.

Справа №219/4626/17

У жовтні 2016 року перемістилась до села
Піщане Покровського району Донецької області,
зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа та
звернулася до управління Пенсійного фонду України
для отримання пенсії.

9

89-річна пенсіонерка з міста Донецька.
Разом з далекими родичами 2014 року переїхала на
підконтрольну територію та зареєструвалась як ВПО.
Однак оренда житла – непідйомний тягар для літньої
людини з невеличкою пенсією. Окрім цього жінка
страждає важкою формою гіпертонії, перенесла
інфаркт мозку. Зараз самостійно не пересувається

Попри чутки про труднощі з отриманням пенсії
переселенка отримала всі виплати, заборговані з
2014 року.
Через високі ціни на оренду житла повернулася
додому у Донецьк.
З квітня 2017 року жінці припинено виплату пенсії.
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Наприкінці літа з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції у задоволені позову
відмовлено.
Рішенням суду апеляційної інстанції рішення
суду першої інстанції скасовано, позовні вимоги
задоволено.
Пенсіонерка вже вісім місяців не отримує пенсії,
зараз очікує на добровільне виконання рішення суду
та нарахування і виплату заборгованості з пенсії
Справа № 235/3870/17
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71-річна пенсіонерка з міста Луганська.
Не отримуючи пенсії, жінка була змушена вдатися
до єдиного запропонованого державою варіанту
і зареєструватись як ВПО. Спершу цей спосіб
видавався дієвим. Але коли почались «списки»,
перевірки... Регулярно перетинати КПВВ – нелегко
і молодій людині, а що вже літній? Спускатися та
підніматися хиткими тимчасовими сходами на місці
зруйнованого мосту. Та ще й за постійної загрози
обстрілу. А пенсіонерка знає, що це таке – й коли
чути постріли, серце кожного разу шалено калатає в
грудях.
З листопада 2016 року припинено виплату пенсії.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
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53-річний пенсіонер з міста Донецька.
У грудні 2015 року чоловік, отримавши право на
пенсію та продовжуючи працювати на Донецькому
металургійному заводі, через активізацію бойових
дій переїхав у Павлоград Дніпропетровської області
до своєї тітки, де зареєструвався як ВПО та став на
облік до управління Пенсійного фонду України.
Пенсіонер самотній, не має підтримки, і тому, коли
активна фаза протистояння минула, повернувся у
Донецьк.
Із самої юності чоловік був людиною праці – загальний
стаж роботи 35 років, безперервно пропрацював
понад 11 років на Донецькому металургійному
заводі.
У 2016 році чоловік, уже перебуваючи на пенсії, ще
працював на Донецькому металургійному заводі,
який, до речі, перебував у правовому полі України, із
заробітної плати працівників сплачувалися збори до
державного бюджету України.
У листопаді 2016 року через тривалу відсутністю
(понад 60 діб) пенсіонера за місцем реєстрації було
скасовано довідку ВПО та припинено виплату пенсії.
У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду
першої інстанції та у позові відмовлено. Відкрито
касаційне провадження.
Вже рік пенсіонер не отримує пенсії.

Рішенням суду першої інстанції позов залишено без
задоволення.
Рішення суду першої інстанції скасовано судом
апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонерка очікує на виплату заборгованості з пенсії
за рік.
Справа № 428/6617/17
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От і виходить так, що працюючий пенсіонер, із
податків якого сплачуються пенсії іншим громадянам
України, – сам був позбавлений конституційного
права на пенсійне забезпечення.
Справа № 185/3103/17
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Розділ 2
Праця значної частини жителів Донбасу пов’язана із шахтарською
справою, роботою на заводах із тяжкими, шкідливими умовами.
Працівники, що мають відповідний стаж роботи за таких умов, мають
право на «пільгову пенсію», що, зокрема, передбачено Законом України
«Про пенсійне забезпечення» та постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах».
Разом з цим, на відміну від інших категорій пенсіонерів, такі особи мають
надати до органів Пенсійного фонду України цілу низку додаткових
документів, що підтверджують факт роботи з такими особливими
умовами.
Із початком збройного конфлікту частина підприємств залишилась на
НКУУТ, інша – перереєструвала юридичну адресу на контрольованій
території, однак виробничі потужності залишились на НКУУТ.
У зв’язку з цим особи, що вперше оформлюють пенсію, зокрема пенсію
за віком на пільгових умовах, отримують відмови управлінь Пенсійного
фонду України з посиланням на неможливість здійснення перевірки
поданих довідок, оскільки підприємство зареєстроване на території, де
органи державної влади не здійснюють своїх повноважень.
Пенсіонери Донбасу стикаються і з іншими проблемами щодо пенсій
у зв’язку з відсутністю додаткових документів, які залишились в не
евакуйованих архівах на НКУУТ.
Окрім того, останнім часом навіть у переселенців, які переїхали на нове
місце для постійного проживання, виникли проблеми з отриманням
пенсій саме у зв’язку з відсутністю документів. Самі пенсіонери,
або найчастіше – їхні діти, переїхали до інших регіонів та купили
житло, в якому «прописались». Люди стали частиною нової громади,
намагаються в неї інтегруватись, але місцеві управління Пенсійного
фонду вимагають довідки ВПО, оскільки не можуть виплачувати пенсію
у зв’язку з відсутністю паперової пенсійної справи.

13

Адвокація, захист та правова допомога ВПО

для проживання: там і хліб пекли собі, і закрутки
доробляли…
Микола Олександрович прекрасно розумів, що
залишатися небезпечно. Але все так невчасно! Вже
за рік – омріяна пенсія. Можна пожити для себе:
хочеш – відпочиваєш, хочеш – знаходиш собі заняття
до душі… Ох, мрії…
А тут таке почалося… Танки містом їздять, будинки
неподалік зруйновано. Як воно буде? Жінки плачуть,
хочуть виїхати. Куди? А як же будинок, майно? Що
на новому місці? За що жити? На жодне запитання
відповіді не було. Їхати з дому Микола Олександрович
не поспішав…
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Чи ж не заробив?
– Я все життя – то під землю, то під воду, – сміється
чоловік.
Микола Олександрович 22 роки працював підземним
гірничим робітником, служив у ВМФ, підводник.
Уперше спустився у забій в 19 років.
– Коли вперше спустився під землю, сиджу і думаю:
«Господи, це що – так щодня? До самої пенсії?
Та ну!». Я не мріяв про таку професію, але треба
було якось жити. Сім’я не мала достатку. А шахтарі
і зарплатню мали гарну, і в пошані були. – згадує
Микола Олександрович.
Якось воно так склалося, що не покинув забою, і
таки допрацював до пенсії. Щодня спускався до
шахт Торецька та Шахтарська. Неодноразово був
заохочуваний керівництвом, працював сумлінно.
Умови шкідливі, тож у 51 рік Микола Олександрович
має і спину хвору, і легені запилені… І неможливість
підтвердити свій зароблений пільговий стаж.
Шахти розташовані на непідконтрольній території,
Микола Іванович – на підконтрольній…
У 2014 році Шахтарськ палав від вибухів.
– Ми сиділи у підвалі власного будинку. Я не хотів
залишати свого дому, тож швидко обладнав підвал
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Насправді, тоді можливості виїхати і не було.
Траси щедро поливалися свинцем. Як тільки
було організовано «зелений коридор», Микола
Олександрович із сім’єю залишили своє подвір’я.
Було страшно і моторошно – на їхніх очах розстріляно
автобус, що їхав по людей. Паніка і страх снували в
повітрі…
– У підвалі було безпечніше, йому вже 100 років, він
і не таке бачив, – сміється Микола Олександрович.
– Моя бабця ще в роки Великої Вітчизняної війни
в ньому ховалася. Аж смішно – мені теж довелося.
Бойовий у нас підвал!
У селі Велика Новосілка, куди родина перебралася,
роботи не знайдеш. Садиба, город – ото і всі заняття.
– Я думаю, що час відпочити вже. Шахта забрала
здоров’я. От тільки б пенсію оформити… Ну чесно
ж заробив! Ох, не в той час народився – якби хоч на
кілька років раніше, тоді б точно встиг на пенсію, –
жартує Микола Олександрович…
У серпні 2017 року по допомогу правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справу розглядають у суді апеляційної
інстанції.
Справа № 220/1294/17
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52-річний чоловік протягом своєї трудової діяльності
набув права на призначення пільгової пенсії.
Коли переїхав на підконтрольну територію до міста
Слов’янська Донецької області 2016 року, звернувся
до місцевого управління ПФУ із заявою про
призначення йому пенсії на пільгових умовах разом
з відповідними додатками. Однак управлінням ПФУ
було відмовлено.
Чоловік тривалий час доводив правомірність своєї
позиції – спочатку встановив факт належності йому
трудової книжки в судовому порядку (причому
управління ПФУ в цьому процесі виступало як
зацікавлена особа). Однак і повторне звернення до
Пенсійного фонду суттєвих результатів не дало.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Управлінням Пенсійного фонду подано касаційну
скаргу.
Вищим
адміністративним
судом
України
відмовлено у відкритті провадження за касаційною
скаргою управління Пенсійного фонду у зв’язку з
необґрунтованістю порушення норм матеріального
та процесуального права.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонеру
призначили пенсію за віком на пільгових умовах

vpl.com.ua

відмовило чоловікові, посилаючись на незаконність
поданих довідок – оскільки їх видано підприємством,
що перебуває на непідконтрольній території. А отже
такі довідки не було враховано під час розрахунку
стажу. Проробивши багато років, з яких більше 10 –
на шахті, пенсіонер отримав пенсію трохи більшу за
мінімальну.
У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Управлінням Пенсійного фонду подано касаційну
скаргу, розгляд якої триває.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонеру
призначили пенсію за віком на пільгових умовах.
Справа № 235/2008/17
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Подружжя пенсіонерів з міста Горлівки.

66-річний чоловік з 65-річною дружиною переїхали
до міста Костянтинівка Донецької області 2014 року
та зареєструвались у сестри. Саме зареєструвались,
тобто отримали «прописку» на підконтрольній
території. Адже з кожним днем ставало дедалі
очевиднішим, що статус переселенця приносить
більше труднощів, аніж вигоди.

57-річний чоловік за час своєї трудової діяльності
набув права на призначення пільгової пенсії.

Після цього звернулись із заявою про переведення
пенсійної справи за адресою реєстрації та почали
отримувати пенсію з січня 2015 року як місцеві
мешканці Костянтинівки. За час проживання ніколи
не зверталися по довідки ВПО, а отже не мали
цього статусу, не отримували адресної допомоги, не
користувалися жодними перевагами, які гіпотетично
могли б мати як переселенці.

Коли переїхав на підконтрольну територію до міста
Покровська, у вересні 2016 року, звернувся із заявою
про призначення йому пенсії до місцевого управління
ПФУ та надав довідки, що підтверджують право на
призначення пільгової пенсії. Однак управління ПФУ

Однак у серпні 2017 року місцеве управління ПФУ
припиняє виплату пенсії, посилаючись на відсутність
довідки ВПО та подання недостовірних відомостей
на підставі поданої довідки про взяття на облік як
ВПО (хоча вони ніколи її не отримували).

Справа: 243/5160/17
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У жовтні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Обом рішеннями судів першої інстанції позови
задоволено.
Пенсіонери чекають – чи буде подано апеляцію? Чи
визнають їх право на інтеграцію до нової громади?
Чи їхня доля – назавжди бути переселенцями?
Справа № 233/4883/17
Справа № 233/4886/17
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52-річний чоловік за час своєї трудової діяльності
набув права на призначення пільгової пенсії.
Переселенець із Макіївки майже все своє життя
пропрацював на місцевому металургійному
комбінаті. Переселившись до міста Слов’янська
Донецької області, став на облік у місцевому
управлінні ПФУ.
У 2016 році чоловік звернувся до управління
Пенсійного фонду із заявою про призначення
йому пенсії за віком на пільгових умовах, але йому
було відмовлено, посилаючись на неможливість
здійснення перевірки поданих довідок, оскільки
підприємство зареєстроване у Макіївці, тобто на
території, де органи державної влади не здійснюють
своїх повноважень.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Управлінням Пенсійного фонду подано касаційну
скаргу.
Вищим
адміністративним
судом
України
відмовлено у відкритті провадження за касаційною
скаргою управління Пенсійного фонду у зв’язку з
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необґрунтованістю порушення норм матеріального
та процесуального права.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонеру
призначили пенсію за віком на пільгових умовах
Справа: 243/5198/17
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53-річний пенсіонер з міста Донецька.
Тривалий час працював на гірничих підприємствах
з важкими умовами. Отримував пенсію за віком на
пільгових умовах.
Після початку бойових дій переїхав до Маріуполя,
де живуть родичі. Надивившись на досвід інших
переселенців і ті кола пекла, що вони проходять,
змінив місце реєстрації («прописку») та відмовився
від довідки ВПО. Отже, став отримувати пенсію на
загальних підставах – без перевірок, верифікацій,
ідентифікацій.
У серпні 2017 року виплату пенсії було припинено.
У місцевому управлінні ПФУ відмову пояснюють
відсутністю паперової пенсійної справи – і це в часи
тотального впровадження інформаційних технологій
у всі сфери життя!
У вересні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Рішення суду наразі не набрало законної сили.
Справа № 263/12642/17
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розумів, що виш без матеріально-технічної бази – то
зовсім інша історія.
Усе
своє
життя
Валерій
Степанович
присвятив
освіті.
Щоправда,
у
«лихі
90-ті» змушений був ще й на ринок вийти, «бо ж треба
було виживати у часи, коли освітянам зарплатню
роками не платили».
Виживати – це не скиглити і проклинати все на світі.
Для Валерія Степановича виживати – це вперто і
тяжко працювати для досягнення мети.

Закони людські
непідвладні
розумінню
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Із затишної квартири в Донецьку, де роками
все облаштовувалося власними руками, людині
довелося переселитися до дачного будинку в селі
Богородичне. За короткий час вдалося облаштуватися
і на новому місці – ванна, туалет, вода тече з крану, а
не приноситься відрами…
– Якось аж сам здивувався, як воно мені так швидко
все вдалося, – говорить Валерій Степанович, – роки,
знаєте, вже не ті. Та онуки з радістю тут проводять
канікули. Повний спектр цивілізації – аж до
швидкісного Інтернету.

– Дивлюся на природу, і скрізь бачу закони фізики.
Шкода тільки, що на соціальні процеси вони не
впливають, – ділиться своїми спостереженнями
Валерій Степанович.

Валерій Степанович щиро дивується, як швидко
розвиваються технології. Ще 2011 року він технічно
не міг у Донецьку підключитися до волоконної лінії
Інтернет, а зараз у Богородичному – будь ласка.

А соціальні процеси сьогодні, на жаль, зовсім не
тішать…

– От сьогодні сплатив за світло, замовив ліки – це все
через Інтернет. Дуже зручно…

– Бюрократія – то така штука, коли доводиш, що ти не
верблюд, – сміється чоловік. – От з вашою допомогою
вдалося довести, що я не шахрай.

У зв’язку з переїздом з великого міста до села, само
собою, доведеться і новий досвід роботи отримувати.

Свою підприємницьку діяльність Валерій Степанович
закінчив ще 2004 року, але в управлінні Пенсійного
фонду були інші відомості. Довести чоловіку
самотужки, що жодних зловживань або подання
недостовірних даних не було, стало непросто.
Валерій Степанович – викладач кафедри загальної
фізики одного з Донецьких вишів. У 2014 році
навчальний заклад евакуювався до Покровська.
Чоловік прийняв рішення припинити викладацьку
діяльність і йти на пенсію. Загального стажу вже 53
роки, але працювати ще міг би й далі, та прекрасно

За раціонального ведення сільського господарства
Україна дійсно може прогодувати весь світ! Ви
уявляєте, я всього лише сотку землі перекопав, а
вона нас прогодувала рік! – в голосі і захоплення, і
здивування. Сільськогосподарський досвід у чоловіка
вперше.
– Не було б щастя, якби нещастя не допомогло, –
сміється Валерій Степанович.
Йому сьогодні 72 роки. Чоловік сповнений енергії та
оптимізму.
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Якщо й без усмішки, то обов’язково без суму треба
дивитися на те, що відбувається. І вірити – все погане
скоро закінчиться, – наостанок повчає Валерій
Степанович. Насправді це його девіз, його спосіб
мислення, його принцип життя.
У червні 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Управлінням Пенсійного фонду подано касаційну
скаргу.
Вищим
адміністративним
судом
України
відмовлено у відкритті провадження за касаційною
скаргою управління Пенсійного фонду у зв’язку з
необґрунтованістю порушення норм матеріального
та процесуального права.

Отже чоловік, маючи ІІІ групу інвалідності, отримавши
каліцтва під час здійснення трудової діяльності на
підприємстві, вимушений з 2015 року доводити своє
право на пільгову пенсію.
У березні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій обох управлінь ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Судом апеляційної інстанції рішення суду першої
інстанції скасовано та у позові відмовлено.
Готується
касаційна
скарга
адміністративного суду України.

до

Вищого

Справа: 234/5121/17
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Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонеру
здійснили перерахунок та повернули утриману з
пенсії суму.

50-річний чоловік із міста Хрустального (колишній
Красний Луч) Луганської області перемістився до
Харкова 2014 року, де і проживає на цей момент.

Справа: 243/5522/17

Пенсіонер. За час своєї трудової діяльності отримав
право на призначення пільгової пенсії.
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52-річний пенсіонер 2014 року переїхав з міста
Горлівки до міста Краматорська Донецької області,
де і проживає тепер. Деякий час перебував у місті
Житомирі, до 2015 року. Наразі перебуває на обліку
як ВПО та в місцевому управлінні ПФУ як одержувач
пенсії в Краматорську.
З лютого 2014 року управління ПФУ в Горлівці
призначило чоловіку пенсію по інвалідності (ще
до початку збройного протистояння). У 2015 році,
перебуваючи у Житомирі, він звертався з заявою про
переведення пенсії по інвалідності на пенсію за віком
при наявності пільгового стажу. Однак пенсіонеру
було відмовлено. Переїхавши до Краматорська,
вдруге подав заяву до управління Пенсійного
фонду. Управлінням ПФУ в Краматорську здійснено
переведення та перерахування розміру пенсії, але з
квітня 2016 року, не беручи до уваги того, що чоловік
уперше звернувся 2015 року.
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Право отримувати пенсію на пільгових умовах мають
ті, хто пропрацював на роботах з особливо шкідливими
й особливо важкими або шкідливими умовами праці.
Що, до речі, у шахтарському краї швидше звичайне
явище, аніж дивина – пенсіонеру 50 років.
У квітні 2017 року чоловік звернувся до управління
Пенсійного фонду із заявою про призначення
йому пенсії за віком на пільгових умовах, але йому
було відмовлено, посилаючись на неможливість
здійснення перевірки поданих довідок, оскільки
підприємство зареєстровано на території, де органи
державної влади не здійснюють своїх повноважень.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Однак місцеве управління ПФУ, незважаючи на

пропущений строк для апеляційного оскарження,
звернулося до апеляційного адміністративного суду.
У справі відкрито апеляційне провадження.
Справа №638/10558/17
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51-річна жінка за час своєї трудової діяльності набула
права на призначення пільгової пенсії. Майже 12
років пропрацювала на шахті.
Переселенка із Донецька, що з листопада 2016 року
проживає у місті Запоріжжі.
У березні 2017 року жінка звернулася до управління
Пенсійного фонду із заявою про призначення
їй пенсії за віком на пільгових умовах, але їй
було відмовлено, посилаючись на неможливість
здійснення перевірки поданих довідок, оскільки
підприємство зареєстровано на території, де органи
державної влади не здійснюють своїх повноважень.
У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонерці
призначено пенсію за віком на пільгових умовах.
Справа №335/5089/17
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68-річна пенсіонерка з міста Харцизька Донецької
області.
У 2014 році перемістилась до Димитрова (нині –
Мирноград) Донецької області, а згодом до міста
Бердянськ Запорізької області, де зареєструвала
своє місце проживання. Пенсіонерка вирішила саме
зареєструватись, тобто отримати місцеву «прописку»,
адже вона тут живе і їхати нікуди не збирається. Від
довідки переселенця відмовилась, оскільки та з року
в рік завдає дедалі більше клопотів.
Із серпня 2017 року припинено виплату пенсії
на підставі того, що в місцевому управлінні ПФУ
немає паперової пенсійної справи. Жінці порадили
отримувати нову довідку ВПО – тільки так вона
зможе відновити пенсійні виплати.
Але ж якщо, наприклад, в управлінні ПФУ станеться
пожежа, і паперові справи буде знищено, то
всі пенсіонери в цьому регіоні мають стати
переселенцями – дивується жінка.
У серпні з допомогою правозахисників жінка
звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов пенсіонерки
задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді у суді апеляційної
інстанції.
До речі, чоловік пенсіонерки – теж «колишній
переселенець» і не отримує пенсії.
Справа №310/6430/17.
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55-річний пенсіонер з міста Донецька.
З літа 2014 року перестав отримувати пенсію.
Важко уявити, як людині вижити без грошей –
допомагали родичі, знайомі. Але тої допомоги
не вистачило надовго.
У серпні 2014 року перемістився до Курахового
Донецької області та отримав довідку ВПО.

А вже в червні 2017 року вирішив переїхати до
родичів жити постійно. Вони ж і запропонували
зареєструвати пенсіонерові постійне місце
проживання за їх адресою – в місті Мар’їнці
Донецької області. Чоловік вирішив, що нарешті
поневіряння чиновницькими кабінетами, в
окремих переселенських чергах, – закінчені.
Однак у вересні 2017 року управлінням
Пенсійного фонду прийнято рішення про
відмову в подовжені виплати пенсії та
зобов’язано надати до ПФУ довідку внутрішньо
переміщеної особи. Але ж звідки та довідка у
– тепер уже – місцевого жителя? Та й хто ж її
видасть?
У жовтні з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дії управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов
задоволено, однак рішення не набуло чинності.
Пенсіонер вже п’ять місяців не отримує пенсії.
Справа №237/4448/17
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Розділ 3
Стаття 46 Конституції України. Громадяни мають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом.
8 червня 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам» – усупереч нормам і гарантіям, встановленим
Конституцією та законами України.
Постановами Кабінету Міністрів України № 365 та 595 фактично
встановлено спеціальний порядок здійснення виплати пенсії
внутрішньо переміщеним особам. Вказані нормативні акти підзаконні,
тобто не мають суперечити законам, однак фактично вони змінюють у
бік звуження права громадян, встановлені Законами.
Так, постановою № 365 передбачено проведення перевірок фактичного
місця проживання ВПО, створення комісій, які на підставі результатів
таких перевірок можуть приймати рішення про призупинення
соціальних виплат, зокрема й пенсій.
Отже, пенсіонери-переселенці виявилися «прив’язаними» до своєї
нової домівки – повинні сидіти вдома та чекати перевірок, окрім
того, мають змогу отримувати пенсію лише в одному банку, пильно
відслідковуючи момент для своєчасного проходження ідентифікації.
Відсутність вдома на момент перевірки, пропущений строк для
проходження ідентифікації, навіть помилкові відомості під час передачі
інформації між органами влади, мають наслідком втрату пенсії, єдиного
джерела існування, мінімум на 6 місяців.
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і справді було важко. Економити доводилося на
всьому. Людмила Максимівна мала лише пенсію
1137 грн та допомогу від людей. Адресну допомогу
на внука, яким вона опікувалася, тоді не призначали
на бабусю, тільки на батьків. Добре, що принаймні
батьки онучки до неї долучилися, вони вже самі
дбають про дитину. Батьки внука залишилися з
Іваном Андрійовичем у рідній і такій далекій тепер
Горлівці.

І в горі і в радості…

26
27

У автобусі, вщент заповненому переляканими,
зацькованими людьми, Людмила Максимівна
гарячково намагалася впоратися з думками.
Підсвідомість шматувала серце, мозок вперто
карбував одну-єдину тезу: «Я – зрадниця!»...

Ще декілька тижнів тому Людмила Максимівна та
Іван Андрійович готувалися відсвяткувати своє золоте
весілля. Натомість вона сиділа в автобусі, який віз її
подалі від вибухів, а коханий чоловік залишився там –
у пеклі… На сімейній раді вирішили – треба рятувати
внуків. Ця розлука недовга. Ну не може ж це тривати
роками! За декілька днів знову вся сім’я буде разом…
Тоді Людмила Максимівна і уявити не могла, що це
лише початок… Автобус віз кудись далеко, їхали без
речей, без харчів. Просто їхали, куди везли…
Місто Герца у Чернівецькій області зустріло втікачів
гостинно. Тут вони знайшли притулок, підтримку
і безпеку. Але думка про «зраду» чоловіка не
полишала Людмилу Максимівну. Як же так – вона
50 років тому клялася бути з ним і в радості, і в горі…
Вже півроку вона живе без нього, в неї є відносний
добробут, в неї є їжа, а Іван Андрійович там – у
рідній домівці, у Горлівці, без грошей, без їжі, без
неї… Він старший за неї на 10 років. Йому вже 79,
це він так вирішив – врятуватися мають онуки, адже
без грошей усі прожити на чужині не зможуть… Це
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Майже рік Людмила Максимівна жила в стресі. Від
гучних звуків падала на землю, боялася залишитися
сама, боялася їздити автобусами… Перед очима
стояли ті страшні вибухи. З нею працювали
психологи, але думка про «зраду» чоловіка міцно
закарбувалася в голові… Вона знаходила способи
передавати йому гроші, ліки, вона постійно думала
про нього. А він там стрімко перетворювався з
чоловіка-красеня на згорбленого старого. Коли
батьки онука до неї долучилися, вона твердо
вирішила повернутися. Повернутися по нього.
Вдома чекало сіре напівмертве місто і чоловік,
що перетворився на інваліда. Він радів, що діти й
онуки в безпеці, вірив, що вони облаштуються на
новому місці. А вони з Людмилою Максимівною
дадуть собі раду – ось тільки вирішать проблеми з
пенсіями… Вони знайдуть вихід. Надія ж є! Чоловік
все життя ґрунтовно та детально все планував. Ну
не можна просто так зриватися у білий світ…
Людмила Максимівна отримує пенсію, оформили
й Івану Андрійовичу. Родина підшукує місце для
переїзду. Фінансова стабільність, хоча і примарна, та
все ж є. Вже скоро все буде добре, вони зустрінуть
разом чергову річницю весілля у колі своїх рідних…
Син приїхав до батьків. Не надовго – так думали… У
Горлівці його жорстоко побили. Кома, дві трепанації
черепа…
Все життя Іван Андрійович працював на Горлівському
хімічному заводі. Шкідливе виробництво залишило
відбиток у легенях. Пережиті жахіття підірвали
серце…
Надія на переїзд в одну мить була зруйнована. Всі
кошти пішли на лікування сина. Тепер у Людмили
Максимівни в інвалідних візках два найдорожчих
чоловіки. Пенсійні виплати призупинено і їй, і
чоловікові… Вона напружено шукає виходу з ситуації,
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але без коштів вона ніяк не може їх транспортувати
туди, де є бодай найменша надія на виживання.
Людмила Максимівна теж працювала майже 30
років на Горлівському хімічному заводі. Сьогодні
їй 72 роки. Найбільше вона боїться, що з нею щось
трапиться недобре, що вона втратить можливість
піклуватися про сина та чоловіка, що не зможе їх
вивезти з Горлівки… І це буде остання «зрада» своїх
рідних… Про зраду державою таких як вона Людмила
Максимівна думки не допускає.
Пенсіонерові було припинено виплати в березні
2016 року, дружині – в лютому 2017 року.
Сім’я втратила всі кошти для існування.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
подружжя звертається по захист своїх прав до суду.
Рішеннями судів першої інстанції, що залишені без
змін судом апеляційної інстанції, позови пенсіонерів
задоволено.
Обидва рішення набули чинності ще у вересні 2017
року.

Переселенець вирішив захистити не тільки своє
порушене право, але і права ще сотень тисяч
пенсіонерів-ВПО.
З допомогою правозахисників у серпні 2016 року ним
було подано позов до Кабінету Міністрів України про
визнання Постанови № 365 незаконною і не чинною.
Засідання суду неодноразово
упродовж більш ніж року.

переносилися

У жовтні 2017 року засідання суду вчергове не
відбулося. Причиною цьому – рішення зборів
суддів Окружного адміністративного суду міста
Києва, згідно з яким усі справи, які надійшли до
розгляду 2015 – 2016 року, будуть знову автоматично
перерозподілені «з метою пришвидшення їхнього
розгляду».
Це означає тільки одне: слухання справи
розпочинається з самого початку. Тож 14 місяців,
протягом яких за допомогою оскаржуваної постанови
Уряд дискримінує ВПО, втрачені.
Справа перебуває на розгляді.
Справа № 826/12402/16

Та до сьогодні пенсіонери очікують на виконання
рішень суду – нарахування і виплату заборгованості
по пенсії. Запити про причини невиконання рішень
суду місцеві управління ПФУ ігнорують.
Справа № 219/5932/17
Справа № 236/1871/17
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У жовтні 2014 року у зв’язку з посиленням збройного
протистояння пенсіонер з Донецька перемістився до
Харкова.
У липні 2016 року чоловік одним із перших відчув
на собі дію на той момент нової «ініціативи»
Уряду – постанови Кабінету Міністрів України від 8
червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення
соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам».
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71-річна пенсіонерка із селища міського типу
Гольмівський, що територіально належить до міста
Горлівки.
З літа 2014 року їй, як і всім пенсіонерам, що
залишились на непідконтрольній території, виплати
пенсії припинено. Не отримуючи пенсії, була змушена
вдатися до єдиного запропонованого державою
варіанту і зареєструватись як ВПО. Поневірялася
літня жінка, або, як її називають чиновники,
«псевдопереселенка», управліннями соціального
захисту та пенсійного фонду у Дружківці, Бахмуті
(Донецька область). Звернутися до управління,
надати документи, звернутися до іншого, надавши
документи із попереднього – замкнене коло. А ще –
зима, літо, сніг, дощ, спека – під сімома вітрами на
КПВВ відстояти багатогодинні черги.
З лютого 2017 року жінці припинено виплату пенсії.
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У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Рішення суду вступило в законну силу, адже
управління ПФУ апеляційної скарги не подало. Однак
– і не виконує рішення суду.
Заборгованість з пенсії за дев’ять місяців не
виплачено.
Справа №219/8040/17
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65-річна пенсіонерка з міста Донецька.
У 2014 році зареєструвалась як ВПО. Зареєструвалась
лише для того, щоб отримати пенсію, адже іншого
варіанту держава так і не запропонувала. Проблем із
поновленням і виплатою пенсії упродовж понад двох
років не виникало.
Переселитися на підконтрольну територію та
проживати постійно жінка не має змоги, адже на
її утриманні 87-річна матір, – тяжко хвора, за нею
потрібен постійний догляд. Переїзду мати може не
витримати.
З березня 2017 року жінці припинено виплату пенсії.

Літнє подружжя пенсіонерів з міста Стаханова.

У серпні з допомогою правозахисників пенсіонерка
звернулася до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.

78-річна дружина та 79-річний чоловік мають схожу
долю, що вже понад 50 років тому стала спільною.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги
задоволені.

Обоє – діти війни. Обоє – ветерани праці. Обоє – не
отримуючи пенсії, були змушені вдатись до єдиного
варіанту – зареєструватись як ВПО в місті Лисичанську
Луганської області.

Наразі справа перебуває на розгляді в суді
апеляційної інстанції.

Коли бойові дії трохи вщухли – стали дедалі частіше
навідуватися додому, до Стаханова, хоча син, що
проживає в Харкові, досі наполягає на остаточному
переїзді. Не ті вже роки – важко прижитися на
новому місці.
Обом у квітні 2017 року припинено виплату пенсії.
Обоє у липні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Обом рішеннями судів першої інстанції, що залишені
без змін судом апеляційної інстанції, позови
задоволено.
Подружжя чекає на виконання рішення суду.
Справа № 415/4313/17
Справа № 415/4312/17
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Пенсіонерка не отримує пенсії вже дев’ять місяців.
Її 87-річна матір пенсії не отримує майже три з
половиною роки.
Справа № 237/3207/17
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63-річний пенсіонерка з селища міського типу
Старомихайлівка Мар’їнського району Донецької
області.
З серпня 2014 року, у зв’язку з активними бойовими
діями, жінка не змогла отримати нарахованих
пенсійних виплат у поштовому відділені в місті
Кураховому (Донецька область), де раніше була
отримувачем пенсії.
У 2016 році перемістилась до Курахового та отримала
довідку ВПО. Тоді жінка й звернулася до управління
ПФУ, котрим виплачено пенсію за шість місяців, яка
раніше була переведена на поштове відділення,
та здійснено поновлення виплати пенсії з моменту
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звернення. Однак за період з 1 лютого 2015 року по
31 січня 2016 року (тобто за один рік) у нарахуванні
та виплаті пенсії відмовлено. З питання стягнення
недоотриманої пенсії за рік жінка з допомогою
правозахисників була вимушена звернутися до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишено без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонерки
задоволено.
Наразі жінка отримала виконавчий лист і планує
звернутися до Державної виконавчої служби для
примусового виконання рішення суду.

Рішення суду у справі чоловіка вступило в законну
силу, не погодившись з чим місцеве управління ПФУ
подало касаційну скаргу (відкрито провадження). А
от виконувати рішення суду – управління не поспішає.
Подружжя пенсіонерів не отримує пенсії вже рік і
дев’ять місяців.
Справа №233/2678/17
Справа №233/3024/17
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Справа №237/2733/17

64-річна пенсіонерка з міста Донецька, особа з
інвалідністю ІІ групи, отримує пенсію за віком.

Подружжя пенсіонерів з міста Донецька.

На початку листопада 2014 року в розпал збройного
конфлікту були змушені залишити місце свого
постійного проживання і переміститися до
Костянтинівки Донецької області.

Пенсіонери вже з перших днів зрозуміли закони
ринку нерухомості – ще рік тому в таких містах
як Костянтинівка здавали житло у рахунок сплати
комунальних послуг, а 2014 року воно вже вартувало
тисячі.

У зв’язку з проведенням антитерористичної
операції 2014 року перемістилася до Маріуполя,
зареєструвалась переселенкою і звернулася до
управління Пенсійного фонду для отримання пенсії.
З наступного місяця почала отримувати пенсію – як
раніше.
Пошук житла – ось тоді була найбільша проблема.
Але хто шукає – той знаходить. Та з кожним днем
ставало дедалі зрозумілішим – орендоване житло
«з’їдає» всю пенсію, на їжу людині вже не вистачає.
З березня 2016 року припинено виплату пенсії.

Не маючи коштів на оренду житла, подружжя було
вимушене повернутися до міста Донецька, де вони
принаймні мали житло.

Довго мучилась питанням – як же так можна
вибрати: маєш житло, але не маєш чого поїсти… Або
ж навпаки.

У березні 2016 року припинено виплату пенсії.
У травні 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонери звернулися до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.

У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.

Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов чоловіка
задоволено.

Наразі справу направлено до апеляційного суду.
Пенсіонерка не отримує пенсії вже рік і вісім місяців

А от розгляд справи дружини ще триває – рішенням
суду першої інстанції позов задоволено; справа
перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

Справа №263/10888/17
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59-річна пенсіонерка з міста Луганська.

змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.

У 2014 році перемістилася до Рубіжного. Спочатку
доводилося мешкати у друзів, родичів, згодом
орендувала житло. Однак усі отримані кошти
необхідно було віддавати за орендовану квартиру
та комунальні послуги. Пенсіонерка періодично
виїжджала додому, потім поверталася до
Рубіжного.

Рішення суду «юридично» виконано – заборгованість
перераховано на рахунок пенсіонерки в Ощадбанку,
проте карту заблоковано, отримати пенсію без
особистої присутності неможливо.

У квітні 2017 року припинено виплату пенсії.

Справа № 415/4368/17

У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.

Пенсіонерка не отримує пенсії вже рік і дев’ять
місяців.
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Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.

Подружжя з Горлівки Донецької області, обоє
пенсіонери. Дружині – 76 років, чоловікові – 81.

За касаційною скаргою управління ПФУ справа
перебуває на розгляді у Вищому адміністративному
суді України.

Переїхати у «невідомість» сім’я не може – ні
фінансово, ні фізично. Але вони намагалися. З літа
2014 року до листопада 2016 року пожили в кількох
чужих містах. А потім переїхали до Святогірська
Донецької області.

Пенсіонерка отримала заборгованість з пенсії.
Справа 425/1619/17

38
78-річна пенсіонерка
Луганської області.

з
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Держава надала лише єдину можливість отримувати
зароблену пенсію – «подорожувати» у пошуках
житла, на яке б принаймні вистачало пенсії. Та навіть
коли ти і справді перемістився – маєш сидіти вдома і
чекати перевірки, комісії, рішення, ідентифікації.

Слов’яносербська

У листопаді 2016 року пенсіонерам було припинено
пенсійні виплати.

У жовтні 2014 року була змушена залишити місце
свого постійного проживання та перемістилася
до Лисичанська Луганської області. Пенсіонерка –
людина поважного віку, інвалід І групи, потребує
стороннього догляду, не має змоги самостійно
пересуватися. У зв’язку з тим, що її донька перебуває
у смт Слов’яносербську, а пенсіонерці необхідна
постійна стороння допомога, донька забрала матір
до свого власного житла.

У липні 2017 року з допомогою правозахисників
подружжя звертається по захист своїх прав до суду.

З березня 2016 припинено виплати пенсії.
У липні 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
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Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонерки
задоволено.
У справі чоловіка рішенням суду першої інстанції
позов задоволено частково, рішенням апеляційної
інстанції рішення суду першої інстанції змінено і
позов задоволено повністю.
Обидва рішення набули чинності ще у вересні 2017
року.
Та до сьогодні пенсіонери очікують на виконання
рішення суду – нарахування і виплати заборгованості

42
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з пенсії. Запити про причини невиконання рішень
суду місцеві управління ПФУ ігнорують.

73-річна пенсіонерка з міста Харцизька Донецької
області.

Справа № 243/6293/17

Із початком бойових дій 2014 року перемістилася
до Гуляйполя Запорізької області, де і проживає до
сьогодні. Незважаючи на скруту, у невеличкому,
досить
провінційному
містечку
намагалась
прижитися.

Справа № 243/6457/17
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З березня 2016 припинено виплати пенсії.

79-річний пенсіонер із міста Ясинуватої Донецької
області. Залишився на старості самотнім. Дружина
померла.

Якби не допомагали родичі, то тепер би вже не було
грошей на життя взагалі.

Із початком бойових дій у 2014 році перемістився
до Бердянська Запорізької області, де і проживає до
сьогодні.

У липні 2017 року за допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.

З березня 2016 припинено виплати пенсії. Адже на
зимовий період виїжджав додому, до Ясинуватої,
щоб приглянути за рідною домівкою.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.

У листопаді 2016 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.

Пенсіонерка не отримує пенсії вже впродовж року і
дев’яти місяців.

Літній чоловік відвідував усі судові засідання. Не тому,
що не довіряв адвокатові, а мав сподівання донести
до свідомості суддів, як воно ,– бути «вимушеним
безхатченком при рідній домівці».
Рішенням суду першої інстанції – у задоволенні
позову відмовлено.
Апеляційною інстанцією рішення скасоване та
прийняте нове рішення, яким позов задоволено у
повному обсязі.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді касаційної
інстанції за скаргою місцевого управління ПФУ.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонер,
що жив без копійки понад півтора року, отримав
заборгованість і продовжує отримувати пенсію.
Справа №310/8366/16-а

Наразі справу направлено до апеляційного суду.

Справа № 315/797/17
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63-річна пенсіонерка з міста Макіївки Донецької
області.
У зв’язку з посиленням збройного протистояння
2014 року перемістилася до Кривого Рогу
Дніпропетровської області, де проживає і до сьогодні.
Пенсіонерка вдова, отримувала пенсію у зв’язку з
втратою годувальника. До виходу на пенсію понад 25
років пропрацювала вихователем у школі-інтернаті
для дітей з особливими потребами.
Восени 2016 року виїхала додому – сплатити за
комунальні послуги, побачити сусідів – чи всі живі.
Через хворобу затрималася в Макіївці; не думалося,
що затримка вдома на кілька днів спричинить
катастрофічні наслідки.
Із жовтня 2016 року виплати пенсії припинено. У квітні
2017 року поточні виплати пенсії було поновлено,
проте заборгованість виплачена не була.
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У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції у позові було
відмовлено.
Проте суд апеляційної інстанції скасував рішення суду
першої інстанції, задовольнив позов пенсіонерки.
Управлінням Пенсійного фонду подано касаційну
скаргу.
Вищим адміністративним судом України відмовлено
у відкритті провадження за касаційною скаргою
управління Пенсійного фонду.
Рішення суду виконано, заборгованість по пенсії
виплачено.
Справа № 212/2160/17
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67-річна пенсіонерка з міста Донецька.
У 2014 році з початком активної фази збройного
протистояння перемістилася до Харкова. На той
момент проблема з отриманням пенсії навіть
не стояла на порядку денному. За один день
зареєструйся переселенцем, звернися до управління
Пенсійного фонду, – і вже наступного місяця отримуй
пенсію.
Але пенсія така маленька, плата ж за орендоване
житло – така велика. Треба було вибирати – або мати
житло, але не мати грошей навіть на їжу; або спати
просто неба, щоб поїсти і купити ліків.
У квітні 2017 року припинено виплату пенсії.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулася до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції у позові відмовлено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.

83-річний пенсіонер з міста Донецька.
У 2014 році перемістився до Запоріжжя. По-перше
– там живуть родичі, по-друге, – не така дорожнеча
на орендоване житло, як у Маріуполі, Краматорську,
Слов’янську. Пенсії мало вистачити на скромне
життя.
З березня 2016 припинено виплати пенсії. Причина?
– пенсіонер і сам не може пояснити. Штампи
Міграційної служби, списки СБУ – чоловік за все своє
життя і назв таких не чув.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонера
задоволено.

Пенсіонерка живе без пенсії сім місяців.
Справа № 643/9258/17
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65-річний пенсіонер з міста Красний Луч Луганської
області.
Улітку 2014 року, коли бойові дії на Сході були в
самому розпалі, на такі буденні речі як пенсія не
звертали уваги. Адже все скоро повернеться на круги
своя. Та минали дні і місяці.
У грудні 2015 року пенсіонер перемістився спочатку
до Покровська Донецької області, а згодом – у
зв’язку із неможливістю знайти прийнятне за ціною
житло, у червні 2016 року – до Слов’янського району
Донецької області.

Пенсіонер не отримує пенсії впродовж року і дев’яти
місяців та чекає на виконання рішення суду.

З липня 2016 припинено виплату пенсії.

Справа №336/3808/17

У травні 2017 року з допомогою правозахисників
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пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.

У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонери звертаються по захист своїх прав до суду.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.

Однак доля посміхнулася лише чоловікові, оскільки
його позов рішенням суду першої інстанції, яке було
залишено без змін судом апеляційної інстанції,
було задоволено. Наразі рішення суду управлінням
Пенсійного фонду виконано.

Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Пенсіонер не отримує пенсії вже рік і п’ять місяців.
Справа № 243/8338/17
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У жінки ситуація діаметрально протилежна – її позов
було задоволено судом першої інстанції. Однак
судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції
скасовано та у задоволенні позову відмовлено.

Подружжя пенсіонерів з міста Красногорівки
Мар’їнського району Донецької області.

Вищий адміністративний суд України відмовив
у відкритті касаційного провадження за скаргою
правозахисників на судове рішення суду апеляційної
інстанції.

Чоловіку 81 рік, його дружині 79 років. Усе життя
пропрацювали в тресті «Артемгеологія».

Літня жінка з допомогою правозахисників направила
скаргу до Європейського суду з прав людини.

Живуть з постійним ризиком, оскільки Красногорівка
(хоча і підконтрольна українському Урядові)
фактично на передовій. І для того щоб пенсіонерам
кудись поїхати – по продукти, в лікарню тощо – їм все
одно потрібно проїжджати через блок-пости ЗСУ та
відмічатися у прикордонників, і така ситуація була до
початку 2017 року.

Справа №187/613/17
Справа № 187/608/17

З літа 2014 року управління ПФУ у місті не працювало,
пенсію їм не виплачували.
Через це у грудні 2014 року подружжя було
вимушене переміститися до Петриківського району
Дніпропетровської області, де мешкає племінник
дружини, і стати на облік ВПО. Але через неможливість
проживати у родича з огляду на дуже складні побутові
умови, повернулися до міста Красногорівки, час від
часу приїжджали до Дніпропетровської області, щоб
пройти необхідну фізичну ідентифікацію в органі
соціального захисту та Ощадбанку.
Через те, що за адресою реєстрації місця перебування
проживали не постійно, місцеве УСЗН, отримавши
інформацію від прикордонників, скасувало довідки
ВПО, управління ж ПФУ припинило виплату пенсій.
Через це подружжя не отримувало пенсійних виплат
з листопада 2016 року по травень 2017 року.
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питання вирішувати, і частенько самій брати участь
у завантаженні-розвантаженні вугілля… «Такі часи
були», – говорить жінка. Найтепліші спогади у Лідії
Михайлівни про роботу в Держстраху. Вона завжди
любила спілкування. І людям подобалося говорити
з проникливою, доброю і напрочуд вдумливою
жінкою…

Одне життя.
Дві війни
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Лежачи вдома, Лідія Михайлівна у свої 82 роки
часто згадує події Великої Вітчизняної війни. Тоді
вона була ще зовсім дитиною, однак швидко
дорослішала, дуже швидко стала маленькою
бабусею. У свої 7 років для виживання їй
доводилося продавати простенькі пожитки на
залізничному вокзалі…

Події в Шахтарську 2014 року Лідія Михайлівна
переживала стійко. Тоді 79-річна жінка з переломом
шийки стегна пересувалася важко. Сім років тому
лікарі поставили однополюсний протез, який
руйнував кістку. Рухливість обмежена. Навкруги
вибухи, життя в небезпеці. Дорога з дому важка, як
фізично, так і морально. Але життя одне, його треба
рятувати. Сім’я доньки разом з Лідією Михайлівною
вирушили у небезпечну подорож до знайомих, які
погодилися їх прихистити.

Донька передпенсійного віку. Лідія Михайлівна
наскрізь пронизана хворобами, потребує особливого
догляду. Варикоз нестерпно мучить. У свої 15
років вона вже стояла за прилавком продуктового
магазину, де довгі роки була і продавчинею, і
вантажником. Після народження двох доньок
вийшла на не менше фізично важку роботу.
Паливний склад. Тоді доводилося й організаційні

30

Через певний час стало питання повернення додому
в Шахтарськ. Довго зловживати гостинністю знайомих
неможливо. Пенсії на прожиття окремо не вистачало.
Лікування та оренда житла вимагали непідйомної для
родини суми. А вдома ж є все своє… Лідія Михайлівна
тут і подвір’ям прошкандибає, і попорається з чимось.
Тільки ось ноги тримають дедалі слабше і слабше,
а палиця – вона підступна, може і випасти… Жінка
падає і отримує другий перелом шийки стегна. І знову
пекельний біль, лікарні, гроші… Тепер жінка повністю
прикута до ліжка.
У свої 82 роки Лідія Михайлівна не може знайти
відповіді на запитання «Чому?». Чому їй Господь дав
більше часу на землі, аніж її батькам? Чому 2014 року
сталися протизаконні дії на її землі? Чому на її долю
прийшлося дві війни? Чому ту першу вона пережила
легше? Чому вона стала тягарем для доньки? Ні, її
люблять, доглядають… Але вивезти немає фінансової
можливості… І донька прив’язана до неї… Вона ж усе
життя чесно і віддано працювала… Чому?
У березні 2016 року жінці припинено виплату пенсії.
У вересні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулась до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено
частково – виплатити пенсію за останні 6 місяців. А
отже – відмовитись від пенсії майже за цілий рік.
Наразі справа перебуває на розгляді у суді апеляційної
інстанції.
Пенсіонерка живе без пенсії 1,5 року, і якби не
допомога від родичів, вижити було б просто
неможливо.
Справа № 646/6250/17
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55-річний пенсіонер з міста Донецька.
У вересні 2014 року чоловік перемістився до
Павлограду Дніпропетровської області, де був
зареєстрований як ВПО з єдиною метою – отримувати
пенсію, зароблену роками чесної праці. Трудовий
шлях чоловіка пов’язаний із шахтарською працею
– трудився 23 роки у шахті, з них 15 – на підземних
роботах.
Як і більшість ВПО, виїжджав до міста Донецька щоб
перевіряти стан власного майна та перебував там
тривалий час. У зв’язку з чим у червні 2015 року не
було підтверджено місця фактичного проживання
пенсіонера у Павлограді, йому було скасовано довідку
ВПО та припинено виплату пенсії з червня 2015 року.
У квітні 2017 року поточні виплати пенсії було
поновлено, однак заборгованості за минулий період
виплачено не було.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Справа № 185/5749/17
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62-річна пенсіонерка з Горлівки Донецької області.
У січні 2015 року в розпал бойових дій
перемістилася до Павлограду Дніпропетровської
області. Однак через те, що на непідконтрольній
території залишилися родичі та власне майно,
вона регулярно виїжджає додому. Під час
одного з таких виїздів за результатами перевірки
перебування за адресою реєстрації як ВПО жінці
було на півроку припинено усі соціальні виплати
та пенсію.
У листопаді 2016 року припинено виплату пенсії.
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У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишено без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Заборгованість з пенсії за період з листопада 2016
року по квітень 2017 року виплачено.
Справа № 185/3722/17
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79-річний пенсіонер, який прожив усе своє життя у
місті Кривому Розі Дніпропетровської області.
У 1998 році вийшов на пенсію, а у вересні 2012
року переїхав до своєї дружини до міста Зимогір’я
Слов’яносербського району Луганської області. У
2014 році через постійні обстріли та небезпеку для
життя перемістився до свого рідного міста Кривого
Рогу. Ставши у вказаному місті на облік ВПО,
зареєстрував місце перебування у квартирі доньки.
До речі, цю квартиру чоловік отримував ще за часів
своєї трудової діяльності.
Пенсіонер періодично виїжджав на непідконтрольну
територію задля перевірки житла дружини,
проведення необхідних господарських робіт для
попередження занепаду домогосподарства та
захисту від мародерства.
Через те, що пенсіонер фактично був відсутній на
підконтрольній території більше 60 днів, йому з
березня 2017 року було скасовано довідку ВПО та на
півроку припинено пенсійні виплати, яких, до слова,
він і досі не отримує.
Пенсіонер залишився без коштів для існування, він
навіть не мав коштів для того, щоб кудись поїхати
в межах міста, і тому ходив пішки. Літній чоловік у
прямому розумінні став утриманцем своєї доньки.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Судом апеляційної інстанції скасовано рішення
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першої інстанції, у позові відмовлено.

81-річна пенсіонерка з міста Горлівки.

Касаційна скарга наразі перебуває на розгляді
Вищого адміністративного суду.

Ще восени 2014 року літній жінці думалося, що за
кілька місяців усе закінчиться, можна якось потерпіти
без пенсії, яка не надходила вже кілька місяців.
Сусіди, знайомі виїжджали. Вік, хвороби, рідна душа
– котик Мурчик – як його залишити?

Пенсіонер не отримує пенсії вже дев’ять місяців.
Справа № 212/4165/17
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64-річна пенсіонерка з міста Антрациту Луганської
області.
У 2014 році перемістилася до Сєвєродонецька
Луганської області, зареєструвалась як ВПО та
відновила виплати пенсії.
Пенсіонерка є інвалідом І групи загального захворювання
з 1979 року. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я вся її
невеличка пенсія вже у день виплати переміщувалася до
аптеки. На оренду житла та їжу грошей не залишалося.
Мусила повернутись додому, де принаймні орендної
плати не потрібно вносити.
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.
У вересні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Пенсіонерка не отримує пенсії вже вісім місяців.
Справа № 428/9489/17

Була змушена вдатися до єдиного запропонованого
державою варіанту – зареєструватися як ВПО.
Звичайно ж у Бахмуті – найближчій точці
підконтрольної території. Таких як вона там десятки
тисяч. Спочатку, незважаючи на труднощі, пенсію
вдалося відновити.
З листопада 2016 року виплату пенсії жінці
припинено.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін
судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Та до сьогодні пенсіонерка очікує на виконання
рішення суду – нарахування і виплату заборгованості
з пенсії. Запити про причини невиконання рішень
суду місцеві управління ПФУ ігнорують.
Пенсіонерка не отримує пенсії вже одинадцять
місяців.
Справа № 219/5930/17
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Подружжя з міста Макіївки.

З літа 2014 року не отримуючи пенсії, були змушені
вдатися до єдиного запропонованого державою
варіанту та зареєструватись як ВПО. Звернувшись
до місцевого управління ПФУ у Харківській області,
отримали всю заборгованість з пенсії від 2014 року.
У травні 2017 року припинено виплату пенсії чоловікові,
а в червні 2017 року – дружині. Але вони не жаліються
на долю, мовчки приймають усі її прикрості. Бажають
лише справедливості, нічого більше.
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У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, яке залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов дружини
задоволено.
Чоловік же чекає на справедливий розгляд своєї
справи в суді апеляційної інстанції, оскільки рішенням
суду першої інстанції позов залишено без розгляду.
Справа №623/1917/17
Справа №623/1914/17
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60-річна пенсіонерка з міста Луганська.
У 2014 році з початком бойових дій перемістилася
до Харкова та зареєструвалась як ВПО. Це місто
обрала не випадково – має сина-студента, який
навчається та проживає у Харкові. Знімала квартиру
і як будь-яка мати – матеріально допомагала своєму
синові. Грошей на житло катастрофічно не вистачало.
Добре що хоч проблем із виплатою пенсії спершу не
виникало.
З квітня 2017 року жінці припинено виплату пенсії.
У жовтні з допомогою правозахисників пенсіонерка
звернулася до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги
задоволені в повному обсязі.

Подружжя з міста Донецька, обоє пенсіонери.
З літа 2014 року не отримували пенсії, тож змушені
були вдатися до єдиного способу, запропонованого
державою – зареєструватися переселенцями. Лише
вони знають як то – переселитись на нове місце
на схилі життя. До того ж і стан здоров’я 66-літньої
дружини, інваліда ІІІ групи, не сприяє поїздкам між
постійним і тимчасовим домом.
Спершу виплати пенсій тривали як завжди і подружжя
не дуже довіряло розповідям про поневіряння інших
пенсіонерів.
З квітня 2017 року обом припинено виплату пенсії.
На початку серпня з допомогою правозахисників
подружжя звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням судів першої інстанції позови пенсіонерів
задоволено.
Рішення судів не набрали законної сили.
Подружжя пенсіонерів не отримує пенсії впродовж
восьми місяців.
Справа №265/5543/17
Справа №265/5542/17

Наразі справу направлено на розгляд до апеляційної
інстанції.
Справа №638/15539/17
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63-річна пенсіонерка з міста Донецька.
З літа 2014 року перестала отримувати пенсію, була
змушена вдатися до єдиного запропонованого
державою варіанту – у березні 2015 року
зареєструватись як ВПО. Звернувшись до місцевого
управління ПФУ, отримала всю заборгованість з
пенсії від 2014 року.
Домівка залишилась у Донецьку – до неї постійно
рветься серце. Оскільки житло – єдиний матеріальний
здобуток за все життя. Постійні поїздки через КПВВ
– одного разу навіть змушена була пройти пішки
більше 10 кілометрів, бо автобуси вже поїхали.
З березня 2016 року припинено виплату пенсії.
У лютому 2017 року прийняла остаточне рішення –
переїжджати. Так і вчинила, переїхавши до родичів та
зареєструвавшись за постійним місцем проживання
у Мар’їнському районі Донецької області.
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Однак у вересні 2017 року управлінням Пенсійного
фонду прийнято рішення про відмову в подовжені
виплати пенсії та зобов’язано надати до ПФУ довідку
внутрішньо переміщеної особи.
У жовтні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання рішення управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено,
однак рішення не набуло чинності.
Пенсіонерка вже рік та вісім місяців не отримує
пенсії.
Справа № 237/4524/17
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63-річний пенсіонер з міста Донецька.
У 2014 році перемістився до Запоріжжя, де і
проживає до сьогодні. Однак мусив періодично
навідуватись до власної квартири в Донецьку,
оскільки були побоювання, що квартира могла
бути пограбована або «націоналізована» як
безхазяйна.
З квітня 2017 року було призупинено виплати пенсії.
У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання рішення управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено,
однак рішення не набуло чинності.
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Пенсіонер уже вісім місяців не отримує пенсії.

59-річний пенсіонер з міста Донецька.

Справа № 336/4772/17

У 2014 році він, як і тисячі донеччан, перемістився до
Маріуполя. Дійсно, в коридорах державних органів,
а то навіть і на вулицях, зустрічав знайомі обличчя.
Донеччан в Маріуполі на той час було багато. А
от житла – мало. Особливо за прийнятною ціною.
А отже, спробував усі варіанти, навіть найбільш
аскетичні.

Подружжя з міста Донецька, обидва пенсіонери.

З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.

У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справу направлено до апеляційного суду.
Справа № 263/10716/17

У жовтні 2014 року у зв’язку з посиленням збройного
протистояння, перемістились до Мар’їнського району
Донецької області, де у них дача, та зареєструвались
переселенцями.
Переїзд дався складно, особливо для 68-річного
пенсіонера, адже 2001 року в чоловіка стався перелом
шийки стегна, йому досі важко пересуватися, ходить
виключно на милицях. Разом із 69-річною дружиною
переживали всі прикрощі переїзду. Адже стара
травма не тільки дає про себе знати, а й постійно
потребує коштів на лікування.
Весняно-літній час упродовж трьох років проводили
в Мар’їнському районі, а на зиму поверталися
у Донецьк – і за житлом треба приглянути, та й
опалювальний сезон в дачному будиночку був
непосильним фінансовим тягарем.
З квітня 2017 року обом припинено виплату пенсії.
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На початку липня з допомогою правозахисників
подружжя звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням судів першої інстанції, що залишені без
змін судом апеляційної інстанції, позови пенсіонерів
задоволено.
Обидва рішення набули чинності 24 та 25 жовтня
2017 року.
Наразі пенсіонери очікують на добровільне
виконання рішення суду та нарахування і виплату
заборгованості з пенсії.
Справа № 237/2736/17
Справа № 237/2735/17

65

66

vpl.com.ua

84-річна пенсіонерка з міста Донецька.
У 2014 році через активні бойові дії перемістилася до
міста Кременчука Полтавської області, де проживає
і до сьогодні. Виїжджала з Донецька разом із
чоловіком, однак через пережиті і хвилювання та
поважний вік наприкінці 2014 року чоловік помер.
У чужому місті жінка залишається сама.
Вона – дитина війни, ветеран праці, з 1953 по 2014
рік працювала медичною сестрою у Донецькому
обласному протипухлинному центрі.
Восени 2016 року вирішила поїхати в Донецьк у справах
– щодо сплати комунальних платежів, а також вирішити
питання зі спадщиною. У цей же час УСЗН проведено
перевірку її місця проживання та місцевим управлінням
ПФУ припинено виплату пенсії з листопада 2016 року.
З січня 2017 року виплату пенсії було поновлено,
однак заборгованість за два місяці управління ПФУ
виплачувати добровільно відмовилось.

77-річна пенсіонерка з міста Суходільська Луганської
області.

У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.

З початком бойових дій 2014 року перемістилась
до міста Запоріжжя, де і проживає до сьогодні.
Незважаючи на поважний вік – намагається бути
активною. Життя жінки ніколи не було легким, а отже
звикла покладатися тільки на свої сили.

Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонерки
задоволено.

З червня 2017 припинено виплату пенсії.

Пенсіонерка отримала заборгованість у повному
обсязі.
Справа № 524/1977/17

Але пенсіонерка не здалась і не змирилась як багато
її знайомих у такій ситуації.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справу направлено до апеляційного суду.
Справа №337/3053/17
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вибухонебезпечна… Валентина Свиридівна щоразу
проводжала свого героя в забій і чекала з якимось
особливим хвилюванням…
Ось уже і двоє діточок. Тільки батькам доведеться їх
пережити. Син помер від тяжкої хвороби, а доньці під
час пологів занесли інфекцію… Двох онуків подружжя
піднімало самостійно: школа, університети… Перша
правнучка…
2014 рік приніс нові випробування. Онука, інженер
Донбудмонтажу, переїздить до Павлограду. З
нею їдуть і Валентина Свиридівна з Віктором
Володимировичем. Інакше бути не може – родина
все життя разом.

Пенсія для
відмінника
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– Я відмінник соцзмагань. 25 років у забої. Тільки кому
це тепер потрібно, – говорить Віктор Володимирович.

Чоловікові 72 роки. На долю не скаржиться, хоча
на випробування вона скупою не була. Разом з
дружиною Валентиною Свиридівною всі негоди
переживали стійко.
– Я шахтарочка сама,
Звуть мене Маруся,
В мене чорних брів нема,
А я й не журюся, – пам’ятаєте таке? – запитує Віктор
Володимирович.
– Ну що ви, ми ж під цю пісню Донбас піднімали! –
дивується чоловік, – це ж відома…
Віктор Володимирович родом з міста Сквири
Київської області, але ще юнаком поїхав у Донецьк.
– Партія сказала, треба!, – жартує чоловік, – але тут я
свою «Марусю» і зустрів. Так що недаремно їхав.
Валентина Свиридівна шахтарочкою не була, її
трудова історія – радгосп та «Донецький завод
ПРОДМАШ». Також фізично важка робота, але ж не
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Звичайно, це важко – залишити свою оселю, але
ще важче розлучатися з рідними…– Ми, звичайно,
їздимо навідати своє житло, – говорить Віктор
Володимирович, – але надовго не розлучаємся…
Онучка пишається своїми дідусем та бабусею і
піклується про них… Все добре. Тільки щемить
серце від образи… Валентина Свиридівна та Віктор
Володимирович мають право на гідну старість!
У листопаді 2016 року за допомогою правозахисників
пенсіонери звертаються по захист своїх прав до суду.
Однак доля посміхнулася лише жінці, оскільки
її позов рішенням суду першої інстанції, яке
залишено без змін судом апеляційної інстанції, було
задоволено. Рішення суду виконано, пенсіонерка
отримала заборгованість і продовжує отримувати
поточні виплати.
У чоловіка ситуація діаметрально протилежна –
його позов було задоволено судом першої інстанції.
Однак судом апеляційної інстанції рішення першої
інстанції скасовано та у задоволенні позову
відмовлено.
Справа перебуває на розгляді у Вищому
адміністративному суді. Пенсіонер відновив поточні
виплати, але заборгованість за півроку залишається
невиплаченою.
Справа № 185/9746/16
Справа № 185/9755/16
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68-річна пенсіонерка з міста Кіровська Луганської
області.
У серпні 2015 року у зв’язку з бойовими діями, а також
тим, що не отримувала пенсії уже понад рік, жінка
перемістилася до Павлограду Дніпропетровської
області.
Жінка самотня, не має підтримки за місцем
перебування. Пенсіонерка є ветераном праці, багато
років пропрацювала швачкою на швейній фабриці.
Восени 2016 року пенсіонерка на тривалий час
виїхала додому, у зв’язку з чим управління ПФУ
припинило виплату пенсії з листопада 2016 року та
не виплачувало до травня 2017 року. Але 2017 року
відновлено поточні виплати – заборгованість за шість
місяців без звернення до суду не виплачувалась.
У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
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Пенсійних виплат жінка не отримувала з листопада
2015 року по травень 2016 року. З травня 2016 року
виплату пенсії було поновлено, однак заборгованість
залишилася не виплаченою.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Рішення суду вступило в законну силу, пенсіонерка
отримала заборгованість з пенсії.
З аналогічною проблемою зіткнувся і чоловік
пенсіонерки. Їм одночасно припинено виплати,
тоді ж відбулося і звернення до суду. Однак у справі
чоловіка лише наприкінці листопада відбулося
перше засідання суду першої інстанції, але через
ненадання управлінням ПФУ для огляду в судовому
засіданні оригіналу пенсійної справи, розгляд справи
було відкладено.
Справа № 185/3720/17

Наразі справа перебуває на розгляді у суді апеляційної
інстанції.
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Справа № 185/5578/17

Подружжя пенсіонерів з міста Сніжного Донецької
області.

72-річна пенсіонерка з міста Донецька.

У 2014 році разом із чоловіком перемістилася до
Павлограду Дніпропетровскої області.

Жінка отримує пенсію у зв’язку з інвалідністю з
2000 року як інвалід ІІ групи, перенесла інсульт.
Має загалом 37 років трудового стажу, тривалий час
пропрацювала машиністом мостового електрокрану
на Донецькому металургійному заводі.
Через те, що у Донецьку залишилася квартира, жінка
доволі часто виїжджає на непідконтрольну територію,
щоб перевірити її стан, сплатити комунальні платежі,
відвідати лікарню.
З листопада 2015 року виплату пенсії жінці було
припинено.

У 2014 році перемістилися до Харкова, де проживають
до сьогодні. Проживають лише удвох, єдине джерело
існування – пенсії.
Упродовж трьох років жили на дві домівки – кілька
місяців у Харкові, а потім – до Сніжного – і за житлом
треба приглянути, і комунальні платежі сплатити.
Провідати сусідів та знайомих, привезти їм щось із
продуктів чи ліків.
У квітні 2017 року припинено виплату пенсії.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Однак сподівання подружжя не справдились і судом
першої інстанції у задоволенні позовних вимог
чоловіку було відмовлено. Настрій засмученого
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та розчарованого подружжя покращився після
отримання рішення суду за адміністративним
позовом дружини – позовні вимоги судом першої
інстанції задоволено в повному обсязі.
Як результат – за першою справою було подано
апеляційну скаргу правозахисниками, за другою –
місцевим управлінням ПФУ.
Наразі справа дружини перебуває на розгляді в суді
апеляційної інстанції.
А от у справі чоловіка апеляційним судом постанову
суду першої інстанції скасовано, ухвалено нову
постанову, якою позовні вимоги задоволено.
Подружжя сподівається на виконання рішення суду
у справі чоловіка та на успішність справи дружини в
апеляції.
Справа № 644/3419/17
Справа № 644/3417/17
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Подружжя чекає на виконання рішення суду бодай у
справі чоловіка – сім місяців сім’я літніх людей живе
тільки зусиллями благодійників.
Справа № 644/3421/17
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Подружжя пенсіонерів з міста Донецька.

У 2015 році перемістилися до Запоріжжя, де і
проживають до сьогодні.
З листопада 2016 року обом літнім людям припинили
виплату пенсії.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонери звернулися до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Розгляд справ переносили, потім переносили, і ще
раз переносили – лише через шість місяців після
подачі позовів справи було розглянуто судом першої
інстанції.
Рішенням суду першої інстанції позови задоволено.

67-річний пенсіонер з міста Донецька.
З початком бойових дій перемістилися разом із
дружиною до Павлограду, де і проживають до
сьогодні. Проживають лише удвох, єдине джерело
існування – пенсії, виплату яких було припинено
обом. Чоловік переніс два інфаркти, хворіє на
цукровий діабет. Що робити літнім людям у чужому
місті, серед чужих людей, у чужому домі та ще й без
копійки в кишені?
Виплату пенсії припинено у квітні 2017 року.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов пенсіонера
задоволено.
А от розгляд справи дружини – і не розпочинали.
Навіть у суді першої інстанції.
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Наразі справи направлено до апеляційного суду.
Сім’я пенсіонерів не отримує пенсії вже впродовж
року.
Справа №334/3681/17
Справа №334/3679/17
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74-річний пенсіонер з міста Донецька.
На початку 2015 року через активні бойові дії
перемістився до Запоріжжя. Незважаючи на те, що
вже трохи почав облаштовуватися на новому місці,
постійно думав про майно у Донецьку, яке так
просто не полишиш. А всього майна, заробленого
за життя, – квартира. Її можуть пограбувати чи
«націоналізувати».

Пенсіонер навіть і не знав про те, що ставши
переселенцем, він уже під «пильним оком» – понад
60 діб у рідному домі перебувати переселенцеві не
можна.
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.
У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Нині пенсіонер очікує на виконання рішення суду.
Пенсіонер уже не отримує пенсії впродовж восьми
місяців.
Справа №335/9700/17
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61-річна пенсіонерка з міста Донецька.
Із початком бойових дій 2014 року перемістилася до
селища міського типу Новгородське Донецької області, де
стала на облік внутрішньо переміщених осіб. Незважаючи
на скруту, у невеличкому досить провінційному містечку
намагалася прижитись. Однак раз по раз дедалі
тривожніші чутки від родичів та знайомих – квартири,
що пустують, можуть бути «націоналізовані». От і
балансуй літній людині між позбавленням пенсії та
позбавленням квартири.
З квітня 2017 припинено виплату пенсії.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справу направлено до апеляційного суду.
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Справа № 225/3875/17

73-річний пенсіонер з міста Вуглегірська Донецької
області.
У 2016 році перемістився до Запоріжжя, де і проживає
до сьогодні. Перемістився. Отримав довідку
переселенця. Адже з літа 2014 року виплату пенсії було
припинено. На щастя, тоді вдалося відновити виплати,
хоча серед знайомих дедалі частіше поширювалась
інформація про те, що коли не зареєструватись
переселенцем, втратиш пенсію взагалі.

90-річна пенсіонерка з міста Антрацит Луганської
області.

А з лютого 2017 виплату пенсії припинено.

У грудні 2014 року була змушена залишити місце
свого постійного проживання та перемістилася до
Бахмута Донецької області. За вказаною у довідці ВПО
адресою позивачка фактично і проживала. Однак
мусила періодично навідуватися до власної квартири
в Антрациті, оскільки були побоювання, що квартира
могла бути пограбована або «націоналізована» як
безхазяйна.

У квітні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звернувся до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.

Пенсіонерка є людиною похилого віку, їй повних 90
років. Важко уявити, яких зусиль їй вартували поїздки
до Бахмута і назад до Антрацита.

Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.

Дожити своє життя вона бажає у власній оселі.
З березня 2016 припинено виплати пенсії.

Нині пенсіонер очікує на виконання рішення суду.
Справа №336/2269/17

У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
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Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Пенсіонерка не отримує пенсію вже рік і дев’ять
місяців.
Справа № 219/8050/17
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70-річна пенсіонерка з міста Горлівки Донецької
області.
У грудні 2014 року була змушена залишити місце свого
постійного проживання та перемістилася до селища
міського типу Кірово (нині Північне, підпорядковане
Торецькій міській раді Донецької області).
Відстань між полишеним рідним домом та новим,
незатишним – усього десятки кілометрів. Але що
вони для літньої людини? Багатогодинні черги
на КПВВ під акомпанемент гірких розповідей
товаришів по нещастю, відсутність елементарних
умов, неможливість навіть присісти, щоб відпочили
втомлені ноги та серце, що калатає.
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонерка чекає на виплату пенсії та заборгованості
за вісім місяців.
Справа № 225/3766/17
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77-річна пенсіонерка з міста Горлівки Донецької
області.
У жовтні 2014 року була змушена залишити місце
свого постійного проживання та перемістилася до
Бахмута Донецької області. Однак реєстрація та
отримання довідки ВПО було вимушеним кроком –
інакше зароблену пенсію отримати немає можливості.
Дорога з Горлівки до Бахмута недовга – і 100 кілометрів
не набереться. А КПВВ, блок-пости, черги. Важко і для
молодої людини, а що вже для 77-літньої.
З червня 2017 припинено виплату пенсії.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Судом апеляційної інстанції скаргу управління ПФУ
залишено без руху.
Однак виконувати рішення суду місцеве управління
ПФУ не поспішає.
Справа № 219/6816/17
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65-річна пенсіонерка з міста Антрациту Луганської
області.
Ще взимку 2014 року літня жінка сподівалася, що
переїздить ненадовго. Бо вже близько півроку вона
не отримувала пенсії, і всі запаси швидко танули.
У грудні 2014 року пенсіонерка була змушена
залишити місце свого проживання та перемістилася
до Слов’янського району Донецької області.
На новому місці вдалося відновити виплату пенсії
та надію на те, що принаймні не помре голодною
смертю, пізніше надія переросла у слабку
впевненість. Але ненадовго.
З квітня 2017 року виплату пенсії жінці припинено.
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У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Та до сьогодні пенсіонерка очікує на виконання
рішення суду – нарахування і виплату заборгованості
з пенсії. Запити про причини невиконання рішень
суду до місцевого управління ПФУ залишаються без
відповіді.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
В апеляційній інстанції рішення суду не оскаржувалось.
Однак досі залишається без виконання.
Пенсіонерка з хворою дитиною на руках не отримує
пенсії вже рік і один місяць.
Справа №219/6391/17
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Справа № 243/5451/17

64-річний пенсіонер з міста Луганська.

59-річна пенсіонерка
Луганської області.

У 2014 році через бойові дій перемістився до
Сєвєродонецька Луганської області. Спочатку
проблем із отриманням пенсії не було. Від сусідів
та знайомих чув про те, що масово припиняються
виплати пенсії.

з

міста

Первомайська

Літня жінка має на утриманні дитину – інваліда І
групи.

На початку листопада 2014 року їх маленька сім’я
була змушена залишити місце свого постійного
проживання та перемістилися спочатку до
Слов’янська Донецької області, а потім, у вересні
2016 року, – до міста Попасної Луганської області.
Ближче до дому.

Але ж постійно навідувався до Луганська – там єдине
матеріальне надбання за все життя – квартира.
Пенсіонерові відомі маршрути та розцінки за
нелегальний проїзд по Сіверському Донцю. Але, поперше, лячно через мінування території, а, по-друге,
– якщо з тобою щось станеться – ніхто не прийде на
допомогу, навіть не згадає ніхто, що була ось така
жива людина, а більше її немає.
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.

Колись, ще кілька років тому, відстань до
Первомайська, яку можна було подолати на автобусі
за півтори години, здавалась невеликою. Однак тепер
відстань між ними – сотні кілометрів: найближчі
КПВВ – Майорське в Донецькій області та Станиця
Луганська. Що зручніше для літньої жінки з хворою
вже дорослою дитиною – кількасот кілометрів
дороги та понад п’ять годин у багатотисячній черзі
чи ті самі кількасот кілометрів та піший перехід через
зруйнований міст?
З жовтня 2016 року виплату пенсії припинено.

У вересні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено.
Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.
Пенсіонер не отримує пенсії вже вісім місяців.
Справа № 428/9689/17

Дитина теж не отримує пенсії по інвалідності.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулася до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
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п’ятирічки… Вдома город, господарство. А як інакше?
Життя в селі має свій відтінок. Важка фізична праця
внесла свої корективи – рано з’явилися хронічні
недуги. Добру, чуйну та відповідальну Енелю Яківну
в колгоспі поважали. Їй довірили керівництво
фермами. Здавалося б, робота фізично легша, але
ноги боліли дедалі частіше…

Навіщо тепер
ці гроші…

85

– Навіщо тепер ці гроші… ЇЇ немає, вона померла, –
схлипує Олена.
Вона – це Енеля Яківна, бабуся Олени. Їй ще у квітні
2017 було призупинено пенсійні виплати.

Енеля Яківна все своє життя прожила у селі Калініна
Тельманівського району Донецької області. Коли
сталася біда на її малій Батьківщині, разом з
доньками, онуками та правнуками перебралися
до Маріуполя. Та чи може квартира на четвертому
поверсі замінити власне подвір’я, власний будинок?

Кляті сходи долати важко – в Енелі Яківни хворі ноги.
Там, у своєму селі, у рідній оселі, у неї були особисті
конкретні обов’язки – шила, перебирала картоплю,
тішила правнуків… Робота сидяча, проте дуже
важлива. Та це останнім часом.
Все своє життя Енеля Яківна працювала в колгоспі
на
молочно-тваринних
комплексах.
Доярки
прокидаються рано.
– На пенсії відісплюся, – жартувала Енеля Яківна.
Щодня важкі бідони з молоком, корови, свині, плани,
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Чоловік помер у 59 років, Енеля Яківна залишилася
з двома дочками та чотирма внуками. Дочекалася
двох правнуків. І пенсії, коли можна виспатися…
Але тепер дедалі сильніше ночами боліли ноги,
вдень важко було пересуватися. А вона ж так
потрібна сім’ї, допомагати по господарству! Рідня
постійно придумувала завдання для Енелі Яківни,
які можна виконувати сидячи. І жінка відчувала
себе повноцінним членом родини – все такою ж
потрібною і чуйною…
Прийшов час залишати оселю. Рідну оселю, де все
облаштовано своїми руками…
З рідними добре, але ж Маріуполь – не Калініна:
чотири стіни та вікно, немає подвір’я, немає рідних
сусідів. Однак тільки тут можна отримувати пенсію.
А Енеля Яківна її заробила тяжкою працею – щодня
на фермах, зате потім не буде «сидіти на шиї» в
доньок, а з пенсії ще й допоможе. Та й городина,
господарство… Хіба ті магазинні продукти можуть
конкурувати зі своїми!
Доньки, онуки тепер в непростій ситуації. Життя
неочікувано внесло неприємні корективи… Енеля
Яківна все розуміла і мужньо терпіла ті стіни,
сходи, магазинні продукти. Тільки на душі не було
спокійно – там, за лінією зіткнення, все її життя.
І вона повернулася до рідної оселі, тут і стіни
лікують, та й дихається легше…
Закони суворі: Енеля Яківна не може залишити той
гнітючий для неї Маріуполь більше як на 60 днів. І
жінка, стиснувши зуби, перемагаючи біль, старанно
їздила, бо ж можуть позбавити пенсії. Так, саме
тієї, заради якої вона втратила здоров’я, тієї, що
колись гарантувала їй порівняну, але самостійність –
прогодувати себе зможе, тягарем для рідні не буде…
Коли у квітні 2017 року гроші на пенсійну картку
не перерахували, жінка захвилювалася, а доньки
заспокоювали: «Проживемо. Ти все життя
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допомагала нам. Тепер наша черга». Та 70-річна
Енеля Яківна не могла зрозуміти – чому? Вона щодня
плакала, примовляючи: «Я ж заробила…». Сльози
котилися зморшками, руки тремтіли, ноги боліли,
а серце підступно щеміло. Енеля Яківна згадувала
голодне повоєнне дитинство, трудову молодість,
можливо, дякувала Богові, що чоловік не дожив
до таких поневірянь… Рідні дратувалися – ну не
помирають же з голоду! Не витримавши бабусиних
сліз, онучка Олена звернулася до правозахисників.
Енеля Яківна не вірила, частіше турбувало серце…
12 вересня воно зупинилося… Так і не дочекавшись
заробленої, законної пенсії.

61-річна пенсіонерка з міста Стаханова Луганської
області.

Тепер сльози котяться щоками Олени. Вона не
уявляє тієї миті, коли зможе повернутися в будинок,
де жили з бабусею. Рідна оселя наповниться
дитячими голосами тепер вже правнуків… Але там
не буде Енелі Яківни…

У серпні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.

– Навіщо тепер ці гроші… Бабусі вже немає…

Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної
інстанції.

У липні 2017 року Олена з Енелею Яківною звернулися
по правову допомогу до юристів.
У серпні було подано позов щодо визнання
незаконними дій управління Пенсійного фонду
України.
Після смерті пенсіонерки до суду було подано заяву
про закриття провадження у зв’язку зі смертю
позивача.
Заборгованості по пенсії за життя пенсіонерка не
отримала.
Справа № 263/10513/17

У 2014 році перемістилася до Сєвєродонецька.
У зв’язку з неможливістю знайти прийнятну за
ціною квартиру та погіршенням стану здоров’я
повернулася додому. Сусіди дзвонили та говорили
про перевірки, про «три дні». Але як зрозуміти,
куди звертатись і що саме потрібно встигнути за ці
три дні. Ніхто нічого не пояснює. Черги. Ніхто нікому
не потрібен. Ганяють з кабінету в кабінет…
З березня 2016 року припинено виплату пенсії.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено
частково.

Пенсіонерка не отримує пенсії вже рік і дев’ять
місяців.
Справа № 415/4918/17
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Подружжя пенсіонерів з міста Кіровська Луганської
області.
У 2015 році перемістилися до Сєвєродонецька – і
подалі від бойових дій, і для того, щоб вижити – адже
тільки так можна було отримувати зароблену пенсію.
Попри відносно молодий вік пенсіонерів 66-річна
дружина вже упродовж багатьох років опікується
станом здоров’я 68-літнього чоловіка. Пенсіонер –
інвалід ІІ групи, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС.
А що значить бути ліквідатором? Це коли з року в рік
виявляють нові і нові захворювання, і немає спасіння
від наслідків того «мирного атому».
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонери звертаються по захист своїх прав до суду.
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Рішенням суду першої інстанції обидва позови
задоволено.
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Літнє подружжя пенсіонерів з міста Луганська.

Пенсіонери не отримують пенсії вже вісім місяців.

У 2015 році перемістилися до Сєвєродонецька, який
на той період став «Меккою переселенців». Адже
пенсіонери, що понад півроку не отримували пенсій
і вичерпали всі фінансові та життєві ресурси, почали
масово переміщуватися на підконтрольну територію.

Справа №428/7474/17

Обом у квітні 2017 року припинено виплату пенсії.

Наразі справи перебувають на розгляді в суді
апеляційної інстанції.

Справа №428/7473/17
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78-річна пенсіонерка з міста Луганська.
У 2015 році перемістилася до Біловодського району
Луганської області.
Однак реєстрація та отримання довідки ВПО були
вимушеним кроком – адже інакше зароблену пенсію
отримати немає можливості.
Літня жінка постійно їздила додому. Тільки-но
залишала домівку в Луганську, вже планувала
наступну поїздку – додому, де народилися діти і
лежать у землі батьки.
З квітня 2017 року припинено виплату пенсії. У липні
2017 року з допомогою правозахисників пенсіонерка
звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонерка не отримує пенсії вже рік і два місяці.
Справа № 408/3144/17-а

Літнім
людям
неодноразово
пропонували
«посередницькі послуги» – поїздку на підконтрольну
територію, ідентифікація в Ощадбанку, УСЗН,
вирішення проблем із місцем проживання у
Сєвєродонецьку, відновленням пенсійних виплат.
Однак гарантій – ніяких, а ціна послуги вдесятеро
більша від самої пенсії.
Обоє у липні 2017 року з допомогою правозахисників
звернулися до суду з позовами щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.
Обом рішеннями судів першої інстанції, що залишені
без змін судом апеляційної інстанції, позови
задоволено.
Наразі справи перебувають на розгляді у Вищому
адміністративному суді України. У листопаді
подружжя отримало заборгованість з пенсії.
Справа № 428/6580/17
Справа № 428/6579/17
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51-річний пенсіонер з міста Луганська.
У 2016 році перемістився до Сєвєродонецька.
Пенсіонер має І групу інвалідності через трудове
каліцтво, а отже потребує постійної допомоги.
Однак на схилі віку залишився самотнім.
Вдома ще якось впорується, а от у чужій оселі серед
чужих людей життя стало неможливим.
З квітні 2017 року припинено виплату пенсії.

44

94

vpl.com.ua

У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.

57-річний пенсіонер із міста Кіровська Луганської
області.

Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.

Пенсіонер є інвалідом ІІ групи. Ліквідатор наслідків
аварії на ЧАЕС. Замолоду віддав здоров’я, не
задумуючись про наслідки. А тепер державі він не
потрібен. Більш того, мусить поневірятися для того,
щоб отримати пенсію.

Вищим адміністративним судом України було
відмовлено у відкритті провадження за касаційною
скаргою управління ПФУ у зв’язку із відсутністю
порушень судами першої та апеляційної інстанцій
норм матеріального та процесуального права.

А 2016 року, коли чоловік наважився переміститися
до Сєвєродонецька, заборгованість з пенсії вже була
більш ніж за півтора року.

Пенсіонер отримав заборгованість з пенсії.
Справа № 428/7296/17
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Однак після відновлення виплат порівняно спокійне
життя тривало недовго.
З квітні 2017 року припинено виплату пенсії.

81-річний пенсіонер з міста Луганська.

У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.

У 2014 році перемістився до Біловодського району
Луганської області.

Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.

Не отримуючи пенсії, літній чоловік був змушений
вдатися до єдиного запропонованого державою
варіанту та зареєструватись як ВПО. Звичайно чув,
що багато хто користується «посередницькими
послугами», але ніколи хабарів не носив, тож вирішив
що і на старість не буде. Треба ж за Законом…

Пенсіонер отримав заборгованість з пенсії.

Спочатку цей спосіб видавався дієвим. Але коли
почались «списки», перевірки, ідентифікація. В черзі
звечора був 35-м, а вже зранку 153-й. А за день
приймають 20–30 людей. Неодноразово повертався
додому ні з чим, навіть не діставшись до кабінету
чиновника.

70-річний пенсіонер з міста Горлівки Донецької
області.

З квітня 2017 року припинено виплату пенсії.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонер отримав заборгованість з пенсії.
Справа №408/2867/17

Справа № 428/6428/17
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Не отримуючи пенсії з літа 2014 року, був змушений
вдатися до єдиного запропонованого державою
варіанту та в серпні 2016 року зареєструватись як
ВПО. Звернувшись до місцевого управління ПФУ,
отримав усю заборгованість з пенсії від 2014 року.
Однак проживати на підконтрольній території,
орендуючи житло, пенсіонер не має змоги. Більше
того, 2012 року, перенісши ішемічний інсульт, а в
подальшому 2015 року – інфаркт міокарда, погано
себе почуває і не може пересуватися на значні
відстані. Чоловік отримав інвалідність ІІІ групи.
Пенсіонер усвідомлює, що будь-яка поїздка на
підконтрольну територію спекотного літа чи холодної
зими, з багатогодинним перебуванням на КПВВ,
може стати останньою.
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З квітня 2017 року чоловіку припинено виплату пенсії.

78-річна пенсіонерка з міста Донецька.

У серпні з допомогою правозахисників пенсіонер
звернувся до суду з позовом щодо визнання дій
управління ПФУ незаконними.

У листопаді 2014 року перемістилася до Слов’янська
Донецької області, де і проживала до квітня 2017
року, попередньо зареєструвавшись як внутрішньо
переміщена особа з єдиною метою – отримувати
зароблену чесною працею пенсію. Однак не
відступали думки про те, що єдине її цінне надбання
– квартира в Донецьку – могла бути пограбована чи
націоналізована як безхазяйна. Пенсіонерка мусила
повертатися періодично додому. Як наслідок під час
перевірки працівниками УСЗН її не було вдома за
адресою фактичного проживання.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги
задоволено. Наразі справа перебуває на розгляді в
суді апеляційної інстанції.
Пенсіонер вже вісім місяців не отримує пенсії.
Справа № 237/3209/17
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56-річна пенсіонерка з міста Луганська. У 2015
році перемістилася до Сєвєродонецька. Спочатку
періодично навідувалася додому, щоб приглянути за
житлом. Потім стала виїжджати на зимовий період,
адже орендна плата і комунальні послуги «з’їдали»
всю пенсію.
Однак такі поїздки не залишились непоміченими. У
квітні припинено виплату пенсії.
У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Пенсіонерка отримала заборгованість з пенсії.
Справа №428/5623/17

У поважному віці з хворим серцем вона раз на місяць
перетинала лінію розмежування. А коли у грудні
2016 року була позбавлена пенсії, єдиного джерела
існування, від сильного хвилювання тяжко захворіла.
Наприкінці березня 2017 року з допомогою
правозахисників жінка звернулася до суду з позовом
щодо визнання дій управління ПФУ незаконними.
Судом було призначено слухання справи по суті на
травень.
Але слухання так і не відбулося – 8 квітня, не
витримавши морального навантаження, серце жінки
спинилось.
Справа №243/3679/17
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65-річний пенсіонер з міста Луганська.
У 2014 році перемістився до Рубіжного. В той час,
на початку осені, ще навіть не була введена система
реєстрації переселенців, а отже, перевівшись до
місцевого управління Пенсійного фонду, чоловік
продовжував отримувати пенсію, так би мовити, «на
загальних підставах».
Але вже у лютому 2015 року припинено виплату
пенсії.
У серпні 2016 року пенсіонер зареєструвався як
переселенець та звернувся щодо отримання пенсії,
однак отримав відмову.
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У червні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонер звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено
частково. За рішенням суду пенсіонерові належить
отримати виплати пенсії лише з моменту реєстрації
переселенцем, тобто з серпня 2016 року.
Касаційна скарга пенсіонера наразі перебуває на
розгляді.
Справа № 425/1823/17
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66-річна пенсіонерка з міста Донецька.
З початком бойових дій перемістилась до Запоріжжя,
де і проживає до сьогодні. Як і більшість переселенців,
періодично їздить додому – провідати квартиру та
побачитись із сусідами. Стоячи довгими годинами на
КПВВ Мар’їнка, можна побачити терикони Донецька,
здається, тільки руку простягни – і доторкнешся. Але
треба повертатися до нового, як раніше здавалося,
тимчасового, дому. З квітня 2017 року припинено
виплати пенсії.
У травні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звертається по захист своїх прав до суду.
Рішенням суду першої інстанції, що залишене без
змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено.
Літня жінка чекає на виконання рішення суду, вже
вісім місяців виживаючи без пенсії.
Справа №335/6177/17
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– Багато добрих людей на світі. Все життя мені
допомагали: сусіди, друзі, чоловік, мої батьки… Її ж
без нагляду не залишиш, – згадує Віра Олексіївна.
Чоловік пішов з життя у 46 років. Інфаркт. Віра
Олексіївна залишилася сама з хворою донькою. При
цьому жінка все життя працювала. Докучаєвський
флюсо-доломітний комбінат – найбільший у Європі.
На одній із дробильно-збагачувальних фабрик і
працювала машиністом кар’єру Віра Олексіївна.
Такий вибір професії був цілком обдуманий, адже
можна вийти на пенсію раніше… І буде час доглядати
доньку.
– Боже, що ж я зробила? Нам сказали, що ми тут не
проживаємо… Я божеволіла від розпачу, – згадуючи
той час схлипує жінка.

Мені все життя
щастить на
добрих людей
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Під час кожного обстрілу судоми, напади… Віра
Олексіївна з болем дивилася на свою дорослу
недієздатну доньку. Світлані ставало дедалі гірше. «Її
потрібно вивозити!», – того, що самій було страшно,
60-річна жінка не встигла усвідомити. Так буває, коли
живеш задля когось…
Знайомі в Миргороді зустріли тепло. Тільки
залишитися у їхній квартирі неможливо – господарка
сама інвалід, та й місця зовсім обмаль. Проте сусідня
квартира пустує, господарі пожити дозволили.
Віра Олексіївна була щаслива, переступивши поріг
обшарпаної, необжитої квартири. То пусте – руки
є, лад наведеться. Зате є тепер дах над головою, а
поруч – добрі знайомі. За два роки квартира вже
була зовсім іншою – чиста, шпалери, з вікон не дме…
Світлана почувалася краще, вона вже не боялася,
напади ставалися рідше.
Віра Олексіївна упродовж всього життя піклується
про доньку. Коли Світлані було два місяці, батьків
приголомшили діагнозом – менінгоенцефаліт з
епілептичними нападами.
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Їй важко зрозуміти, що таке списки, за якими
припиняються виплати. Ще важче зрозуміти – чому?
Знайти відповідь на запитання «Як жити далі?»
взагалі неможливо. Тим паче, що і порушень не
було…
У Миргороді, де все було добре, сталася біда.
Померла знайома, та, що їх прихистила, що знайшла
їм житло. Та, що для Віри Олексіївни була як донька.
Інна і справді була одноліткою старшої доньки жінки.
Віра Олексіївна знає її ще з дитинства. Інна була
інвалідом. Чотири рази на добу на діалізі… Вона
померла. Віра Олексіївна не змогла там залишатися,
занадто боляче було. Разом з донькою вони
перебралися до Вугледару.
– Тут у нас дуже гарна господиня, ми квартиру
знімаємо недорого, вона допомагає, підтримує…
У Світлани на потилиці загноїлася атерома.
Оперувати лікарі відмовлялися – цукровий діабет,
розумова відсталість – ризики високі… Залишався
єдиний шанс – звернутися у Докучаєвську до лікаря,
що раніше лікував дівчину.
Та поїздка була жахливою. Дорогу перенести важко,
повертатися страшно… Але потрібно. Світлану
прооперували. А коли через місяць вони повернулися
до Вугледару, то виявилося, що жити немає за що. Всі
виплати скасовано.

vpl.com.ua

«Що робити? Як жити?» – запитання пульсували в
голові Віри Олексіївни. Повертатися у Докучаєвськ…
Цю думку жінка відганяла, як могла. Але ж треба
купувати ліки, їжу, сплачувати квартплату…
І жінка зважилась піти через суди.
– Я щаслива, що так все склалося, ми знову отримуємо
виплати. Тільки ліки забирають щодня дедалі більші
суми… Мені то вже 64… Світлані – якщо доживемо, то
в січні буде 42. А жити треба… Життя прекрасне.
«Мені все життя щастить на добрих людей». Ця фраза
ключова у Віри Олексіївни. Жінка, якій відміряно
такий тернистий шлях, свято вірить у людей…
З квітня 2017 року всі виплати родині було
припинено – пенсію жінки за віком та пенсію дочки
по втраті годувальника.
У липні 2017 року з допомогою правозахисників
пенсіонерка звернулась до суду з позовом щодо
визнання дій управління ПФУ незаконними.
До винесення рішення судом управлінням
Пенсійного фонду України поновлено виплату пенсії
за віком та по втраті годувальника.
Справа № 223/353/17
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Адвокація, захист та правова допомога ВПО

Післямова
У цьому збірнику вміщено історії судових справ 100 людей*.
Одну частину справ завершено успішно, і пенсіонери отримали
виплати.
Другу частину справ завершено успішно, але пенсіонери не мають
можливості отримати виплати.
У двох справах позивачі так і не дочекалися рішення суду.
Частина справ перебуває на розгляді в судах різних інстанцій.
Ці історії – лише частина всіх справ, що перебувають на розгляді у
судах.
В Єдиному реєстрі судових рішень міститься інформація про сотні
інших судових справ.
Лише невелика частина пенсіонерів наважується та має можливість
захищати свої права у суді.
Наразі точна кількість пенсіонерів Донбасу, що живуть без пенсії і
коштів на прожиття, невідома…

* Актуальність перебігу судових справ станом на 20 листопада 2017 року

Ця публікація була розроблена за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
Зміст матеріалу є виключно відповідальністю БФ «Право на захист» та не може
використовуватися, щоб відобразити точку зору Агентства.

50

За додатковою інформацією,
будь ласка, звертайтеся: vpl.pravo@r2p.org.ua

