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Попри те, що протягом 2000–2010 років чисельність на-
селення в Україні скоротилася більш ніж на 3 млн чо-
ловік, ми посідаємо сьоме місце серед європейських
країн за кількістю населення. А що нам очікувати в
майбутньому? На цю тему «Урядовий кур’єр»
підготував спеціальний випуск за допомогою
фахівців Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М.В.Птухи. 
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якості демографічних процесів 

Демографічна ситуація та її
зміни акумулюють вплив

широкого кола соціальних, еко-
номічних, суспільно-політичних,
екологічних чинників — як ско-
роминущих, так і довгостроко-
вих, тих, які пов’язані зі специфі-
кою суспільно-історичного роз-
витку країни, та тих, що викли-
кані соціальними зрушеннями,
які вона переживає нині. Соці-
ально-демографічна динаміка в
Україні періоду її незалежності
формувалася спочатку в умовах
глибокої трансформаційної еко-
номічної кризи, потім — вельми
нетривалої посткризової стабілі-
зації, яка була перервана погір-
шенням економічної ситуації в
країні під впливом світової фі-
нансової кризи. Загалом в Украї-
ні протягом усього цього періоду
зберігався доволі високий сту-
пінь соціально-економічної не-
рівності, включаючи гендерну і
територіальну. Поширеними ли-
шалися значні масштаби соці-
ального відторгнення, поляриза-
ції та маргіналізації населення,
відбувалося погіршення якості
освіти, загострилися проблеми
доступу різних верств населення
до якісної охорони здоров’я тощо.

З 2002 року
народжуваність
підвищилась

До рубежу минулого й ниніш-
нього сторіч Україна підійшла у
стані гострої демографічної кри-
зи: у 2000–2001 рр. країна ха-
рактеризувалася найнижчим у
Європі рівнем народжуваності
та однією із найнижчих трива-
лістю життя (із супутнім рекор-
дним розривом за цим показни-
ком «на користь» жінок), найви-
щою у світі інтенсивністю при-
родного скорочення кількості на-
селення, що поєднувався з

від’ємним сальдо міграції, при-
скореними темпами скорочення
чисельності населення. 

З початку нового століття в
Україні з’явилися перші обна-
дійливі тенденції щодо соціаль-
но-економічного становища в
країні, а відтак і деякі ознаки
стабілізації демографічної си-
туації: припинилось обвальне
падіння народжуваності і з
2002 р. розпочалося її підвищен-
ня, намітилося збільшення рівня
шлюбності населення і знижен-
ня загальних показників розлу-
чуваності, стала поступово
зменшуватися інтенсивність де-
популяції, а з 2005 р. негативне
сальдо міграційного руху насе-
лення (яке утримувалося в краї-
ні 10 попередніх років) змінило-
ся незначним міграційним при-
ростом. Однак і протягом першо-
го десятиліття нового сторіччя в
Україні переважали стагнаційні
тенденції смертності і тривалос-
ті життя, які лише останніми ро-
ками поступилися місцем пози-
тивним змінам у цій царині, не
було істотних зрушень за низ-
кою показників здоров’я насе-
лення, зберігався високий рівень
природного зменшення чисель-
ності населення, значні масшта-
би тимчасової трудової еміграції
(яка часто переходить у стаціо-
нарну), тривало скорочення за-

гальної чисельності населення
країни.

Тепер Україна посідає сьоме
місце серед європейських країн
за чисельністю населення. Про-
тягом 2000–2010 рр. чисельність
населення в Україні скоротилася
більш ніж на 3 млн осіб.

Провідним чинником значних
демографічних втрат виступила
депопуляція: скорочення чи-
сельності населення за підсумка-
ми його природного руху стано-
вило у цей період майже 3,4 млн
осіб. Результати ж зовнішньої
міграції лише в останнє п’ятиріч-
чя не збільшували ці втрати. 

Якщо в 1990-ті роки наростан-
ня депопуляційних тенденцій в
Україні відбувалося на тлі не-
ухильного падіння народжува-
ності й помітного підвищення
рівня смертності, то з початком
нового століття інтенсивність
природного зменшення чисель-
ності стала потроху знижувати-
ся, переважно під впливом дина-
міки народжуваності. Звертає на
себе увагу те, що незначне зни-
ження рівня народжуваності вже
у 2010 році, яке відбулося навіть
на тлі певного скорочення смер-
тності, привело цього року до
деякого підвищення коефіцієнта
природного зменшення чисель-
ності населення, що нині в Украї-
ні приблизно відповідає тому рів-

ню, який було зафіксовано у
1993–1994 рр.

Інтенсивність депопуляції у
сільській місцевості країни ста-
більно вища, що пов’язано з під-
вищеним рівнем старіння сіль-
ського населення, який особливо
міцно утримує своєрідне «зам-
кнуте коло» — депопуляція зу-
мовлює старіння, а старіння по-
силює депопуляцію. Загалом ви-
сокий рівень старіння населення
України і неминуче прискорення
процесу старіння в найближчі
десятиліття зумовлюють ситуа-
цію, за якої природне зменшення
населення в доступній для огля-
ду перспективі зберігатиметься
навіть за умови підвищення на-
роджуваності й зниження смер-
тності населення. Так, згідно з се-
реднім варіантом національного
демографічного прогнозу Інсти-
туту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН
України, чисельність населення
країни до кінця 2025 р. станови-
тиме 43,5 млн осіб, а до кінця 2050
р. — 39 млн, при цьому депопу-
ляційні втрати у 2025 р. набли-
зяться до 217 тисяч, а у 2050-му
становитимуть понад 242 тис.
осіб.

Нині Україна за часткою насе-
лення віком понад 60 років вхо-
дить у тридцятку найстаріших
держав, посідаючи 25–26 місце

(яке вона поділяє з Норвегією) у
рейтингу країн світу за цим по-
казником, а за таким індикато-
ром старіння населення, як час-
тка осіб віком 65 і старших, наша
країна перебуває на рівні з Лит-
вою, Угорщиною, Словенією і
трохи відстає від середнього по-
казника за сукупністю країн Єв-
росоюзу та істотно — від таких
країн-світових лідерів за рівнем
старіння, як Італія, Німеччина чи
Японія. А ось показник довголіт-
тя (частка осіб віком 80 років і
старших у складі літнього насе-
лення) в Україні нині у середньо-
му на 5–6 відсоткових пункти
нижчий, ніж у таких країнах Єв-
ропи, як Швеція, Франція, Іспа-
нія. Подібні відмінності щодо міс-
ця нашої країни у світовому рей-
тингу за різними показниками
старіння зумовлюються її істот-
ним відставанням від розвинених
європейських держав за серед-
ньою тривалістю життя, невисо-
кими показниками дожиття до
старшого, найбільш поважного
віку в Україні.

Формування рівня та динаміки
старіння в Україні характеризу-
ється низкою особливостей. Так,
на показники старіння у нашій
країні традиційно накладають
відбиток «демографічні хвилі»,
які зумовлюють істотні коливан-
ня чисельності вікових контин-
гентів, що перетинають позначку
першого порога старості (60 ро-
ків) або ж 65-річчя. Тому за збе-
реження загальної тенденції
прогресуючого старіння населен-
ня в Україні за другу половину
ХХ сторіччя в окремі періоди
частки населення, старшого 60
(65) років, тимчасово знижували-
ся, що було пов’язано із вступом
до спільноти літніх осіб менш
численних поколінь (наприклад
тих, які пережили воєнне лихо-
ліття). Слід зазначити, що вплив
демографічної хвилі невдовзі (в
міру того, як поріг старості пере-
тнуть численні покоління народ-
жених вже наприкінці першої —
на початку другої половини XX
сторіччя), зумовлюватиме поси-
лення старіння населення. Нині
більшість літніх людей у нас
представлена «молодими стари-
ми» (віком від 60 до 74 років) —
вони становлять понад 70% всіх
осіб, старших за 60 років. Та у
перспективі слід очікувати під-
вищення частки старших віко-
вих груп у складі самого літнього
населення. 

Україну очікує поглиблення
процесу старіння населення на
середньо- і довгострокову пер-
спективу — саме поточне сторіч-
чя буде періодом триваючого
старіння її населення. Як показу-
ють розрахунки, виконані за
оновленою версією комплексного
демографічного прогнозу Украї-
ни на період до 2050 р., найвищі
темпи зростання частки літніх
контингентів населення очіку-
ються в 2015–2020 та у першій
половині 2040-х років, а найвищі
рівні старіння будуть досягнуті у
2050-х роках.

Сільське населення
живе довше

Для України характерні істот-
ні відмінності рівня старіння на-
селення за статтю та залежно від
типу поселення. Значно вищим
рівнем старіння вирізняється
сільське населення, віковий
склад якого «знесилений» масо-
вою міграцією молоді й осіб се-
реднього віку в міста. Найстарі-
шим демографічним континген-
том в країні є сільські жінки.

В Україні спостерігається та-
кож істотна регіональна варіація
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Основні демографічні показники в Україні у 2000–2010 рр.

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Чисельність наявного населення, млн осіб* 48,9 48,4 48,0 47,6 47,3 46,9 46,6 46,4 46,1 46,0 45,8

Чисельність постійного населення, млн осіб* 48,7 48,2 47,7 47,4 47,1 46,7 46,5 46,2 46,0 45,8 45,6

Загальні коефіцієнти (у розрахунку на 1000 осіб)

Смертність 15,5 15,4 15,7 16,1 16,1 16,7 16,3 16,5 16,4 15,3 15,2

Народжуваність 7,9 7,8 8,1 8,6 9,0 9,1 9,9 10,2 11,1 11,1 10,8

Природне зменшення -7,6 -7,6 -7,6 -7,5 -7,1 -7,6 -6,4 -6,3 -5,3 -4,2 -4,4

Середня очікувана тривалість життя в Україні

обидві статі 67,63 67,82 67,72 67,73 67,64 67,25 67,93 67,60 68,00 69,63 70,27

жінки 73,45 73,60 73,61 73,48 73,58 73,35 73,80 73,70 73,93 74,85 75,20

чоловіки 62,01 62,21 62,04 62,18 61,94 61,46 62,27 61,78 62,28 64,36 66,21
*станом на кінець відповідного року

Джерело: дані Держстату України

Демографічний прогноз: що очікувати     
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АНАЛІЗ. Це намагалися з’ясувати 
науковці Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
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рівнів старіння населення. До
«старіших» областей країни на-
лежать північні та північно-схід-
ні, до відносно «молодих» — за-
хідні регіони, столиця та окремі
південні. 

Найвищим рівнем старіння ви-
різняється населення Чернігів-
ської області, де показник серед-
нього віку станом на початок 2011
р. дорівнював 42,8 року, а най-
нижчим ― Закарпатська об-
ласть, середній вік населення
якої становить 36,4 року. На тлі
вагомого природного зменшення
кількості населення, що зберіга-
ється в більшості областей (за
винятком п’яти регіонів країни) в
останні роки, найвища інтенсив-
ність депопуляції утримується
саме в областях із найстарішим
населенням (Донецькій, Луган-
ській, Сумській, Чернігівській). 

Протягом уже кількох десяти-
літь (і перше десятиліття нового
сторіччя не стало, на жаль, ви-
нятком) фундаментальною особ-
ливістю демографічної ситуації в
Україні залишається кризовий
стан здоров’я і життєздатності
населення. Високий рівень захво-
рюваності дорослих і дітей, значні
масштаби передчасної смертнос-
ті, перевищення більш ніж утричі
смертності чоловіків працездат-
ного віку над жіночою смертніс-
тю, підвищений (на тлі розвине-
них європейських країн) показ-
ник смертності немовлят залиша-
ються найважливішими ознака-
ми несприятливої медико-демог-
рафічної ситуації в Україні. Вже
за останнє десятиліття в країні
збільшилась поширеність хвороб
системи кровообігу, органів трав-
лення, хвороб кістково-м’язової
системи та сполучної тканини, іс-
нує підвищення рівня дитячої ін-
валідності, зберігається складна
епідемічна ситуація з туберку-
льозу і особливо ВІЛ/СНІДу.

Знаковими рисами сучасного
режиму смертності населення
України можна вважати чоловічу
надсмертність, певне перевищен-
ня рівня смертності у сільській
місцевості над міським, локаліза-
цію основних втрат від передчас-
ної смертності (а одночасно і ре-
зервів її зниження) у працездат-
ному віці; збереження рис «кон-
сервативної» структури причин
смерті, в якій висока смертність
від хронічних неінфекційних за-
хворювань поєднується зі знач-
ним рівнем смертності від інфек-
ційних хвороб (туберкульоз,
СНІД тощо) та зовнішніх причин
смерті (нещасні випадки, отруєн-
ня, травми); переважання в
структурі передчасної смертності
причин, пов’язаних зі способом
життя, наявність вагомої частки
смертей, яким можна запобігти, а
отже — і значних резервів скоро-
чення необоротних демографіч-
них втрат.

Слід зазначити, що саме в ос-
танні роки у динаміці тривалості

життя в Україні, після істотного
зниження в 1990-х і тривалого
періоду стагнації вже у 2000-х,
існують відчутні позитивні зру-
шення, зумовлені позитивною
динамікою смертності майже від
усіх класів причин смерті.

Привертають увагу насампе-
ред стрімкі темпи зниження чо-
ловічої передчасної смертності в
останні два роки і, як наслідок, —

вагомий приріст тривалості жит-
тя чоловіків. Як показують роз-
рахунки, найбільший внесок у це
подовження тривалості життя
чоловіків належить скороченню
останніми роками їхньої смер-
тності від зовнішніх причин (не-
щасних випадків, отруєнь і
травм), а також хвороб системи
кровообігу, у жінок насамперед
смертності від захворювань сис-
теми кровообігу.

Серед інших позитивних тен-
денцій, які виявляються у ме-
дико-демографічній сфері, слід
назвати поліпшення ситуації
щодо репродуктивного здоров’я
населення України та чинників,
які його визначають. Так, в
країні стабільно знижується
частота абортів, зменшуються
показники захворюваності на
інфекційні недуги, що переда-
ються статевим шляхом, скоро-
чується частка ускладнених по-
логів у загальному їх числі, ви-
являє тенденцію до зниження
рівень перинатальної смертнос-
ті тощо. Однак навіть з ураху-
ванням вищезгаданих обнадій-
ливих тенденцій Україна ще
входить до групи держав —
«сумнівних лідерів» серед євро-
пейських країн за рівнем абор-
тів та розповсюдженням інфек-
цій, що передаються статевим
шляхом. 

І до кінця першого десятиліття
нового століття наша країна пі-
дійшла з рівнем тривалості жит-
тя, який на 15 років нижчий, ніж
у Японії, на 14,5 року нижчий,
ніж у Швейцарії, на 14 — ніж в
Італії. Надто високим залиша-
ється розрив у тривалості життя
жінок і чоловіків (10 років), при-
чому останні в п’ять разів часті-
ше гинуть від нещасних випад-
ків, а алкоголізм досі породжує

вдвічі більше смертей, ніж 20 ро-
ків тому. В кінцевому підсумку
відставання України за показни-
ком середньої очікуваної трива-
лості життя від усіх розвинених
держав світу за весь період неза-
лежності країни зросло, при цьо-
му, за даними ВООЗ, скорочення
середньої тривалості життя чо-
ловіків в Україні виявилося най-
вищим у Європі.

З початку першого десятиліття
ХХІ століття в Україні після
тривалого періоду падіння на-
роджуваності почалася її по-
сткризова компенсація.

Спочатку вищими темпами
народжуваність зростала у мі-
ських поселеннях, переважно в
економічно розвинених і урба-
нізованих регіонах країни, які
мали найнижчі рівні народжу-
ваності на рубежі 1990 і 2000-х
рр., і водночас найбільшою мі-
рою відчули на собі плоди еко-
номічного зростання 2000–2008
років. Підвищенню народжува-

ності до останнього часу сприя-
ла також «демографічна хвиля»
— вступ у найактивніший діто-
родний вік численних поколінь
жінок, народжених у середині
1980-х років. 

Серед чинників підвищення ді-
тородної активності населення в
останнє п’ятиліття слід виокре-
мити пронаталістські заходи дер-
жавної політики, зокрема запро-
вадження вагомої одноразової до-
помоги при народженні дитини,
яка була введена у 2005 р., надалі
підвищена (й диференційована за
черговістю народження дитини) у
2008-му та особливо відчутно
зросла вже останніми роками. 

«Реакція» певної частини насе-
лення на значне підвищення роз-
міру одноразової допомоги при
народженні дитини відбилася у
зрушеннях в традиційному «ка-
лендарі народжень» і реалізації
частини запланованих на пізні-
ший термін народжень у 2006—
2009 рр. Проте не варто розрахо-
вувати на тривалу стабільну ре-
зультативність цього заходу де-
мографічної політики, оскільки,
як показує міжнародний досвід,

одноразові (або інші короткочас-
ні) грошові допомоги викликають
кон’юнктурну реакцію, а зумов-
лений ними ефект, як правило,
не тривалий. 

Ми ще маємо
низький рівень
заробітної плати

Те, що допомога діє за принци-
пом «доза—ефект», побічно про-
демонструвала і новітня динамі-
ка народжуваності в нашій краї-
ні, де, за підсумками 2010 р.,
кількість народжень порівняно з
попереднім роком вже трохи
зменшилася, а в 2011-му тенден-
ція до стабілізації рівня народ-
жуваності тривала. Крім того, по-
дібні заходи матеріального сти-
мулювання не в змозі компенсу-
вати низький рівень заробітної
плати як основного джерела від-
творення населення в Україні, до
того ж зазначені допомоги мають
певний вплив на вже сформовані
репродуктивні установки, проте
ніяк не впливають на становлен-
ня бажаної моделі репродуктив-
ної поведінки. Слід зазначити та-
кож, що вагомим чинником по-
рівняно низької народжуваності
у нашій країні є не тільки (і, мо-
же, навіть не стільки) низький рі-
вень життя, скільки значний
розрив між фактичним його рів-
нем і сформованими життєвими
стандартами. 

Перше десятиріччя нового сто-
ліття ознаменувалось в Україні й
характерними змінами струк-
турних характеристик народжу-
ваності. Головною особливістю
формування нової моделі народ-

жуваності стало «старіння» ма-
теринства, яке виявилося у випе-
реджальному зростанні народ-
жуваності у жінок, старших 25–
30 років, і підвищенні середнього
віку матері при народженні ди-
тини. Зміни вікового профілю на-
роджуваності в останнє десяти-
ліття відбулися як у міських по-
селеннях, так і в сільській місце-
вості. 

Однак підвищення дітородної
активності городянок, старших
від 25 років, було інтенсивні-
шим, ніж сільських жительок.
Трансформація вікової моделі
народжуваності у бік «старін-
ня», з одного боку, може нега-
тивно вплинути на рівень на-
роджуваності у зв’язку зі ско-
роченням періоду активного ді-
тонародження, проте з іншого
— вона цілком відповідає за-
гальноєвропейським тенденціям
і покликана сприяти формуван-
ню в Україні моделі більш усві-
домленого та відповідального
материнства і батьківства.

У процесі компенсаційного під-
вищення народжуваності в Ук-
раїні у цьому десятилітті почала

поліпшуватися її вкрай дефор-
мована в 1990-ті рр. структура за
черговістю народжень. У підсум-
ку в загальному прирості числа
народжень за 2002–2009 рр. най-
вагомішим був «внесок» дітей
другої черговості народження.

Однією з істотних ознак моде-
лі народжуваності, яка форму-
ється в умовах плюралізації
форм шлюбно-сімейних відно-
син, є збільшення частки дітей,
народжених матерями, які не
перебувають у зареєстровано-
му шлюбі. Особливо високі тем-
пи зростання частки поза-
шлюбних народжень в Україні
спостерігалися в 1990-ті рр. З
початку першого десятиліття
нового століття це зростання
помітно сповільнилось, однак
тривало. Нині в Україні кожна
п’ята дитина народжується по-
за зареєстрованим шлюбом,
причому це соціально-демогра-
фічне явище характерне як для
міського, так і для сільського
населення. При цьому відбува-
ється поступове зменшення
частки позашлюбних народ-
жень, яка припадає на молодих
матерів, і її збільшення — у ма-
терів віком 30 років і старших,
що свідчить про зростання пи-
томої ваги «бажаного» поза-
шлюбного материнства, і змен-
шення — вимушеного.

Досліджуване десятиліття в
новітній демографічній історії
України позначилося також ско-
роченням масштабів міграційних
втрат з наступним переходом до
позитивного сальдо міграції,
причому останнім часом ця тен-
денція трохи посилилася, хоч
масштаби міграційного приросту

і залишаються занадто малими,
щоб істотно вплинути на динамі-
ку загальної чисельності насе-
лення країни.

Слід зазначити, що навіть при
позитивному міграційному балан-
сі країна і нині втрачає в якості
людського потенціалу, оскільки
контингенти емігрантів представ-
лені переважно особами молодого
та середнього працездатного віку
з високим освітнім рівнем.

Загалом соціально-демогра-
фічна ситуація в Україні й по за-
кінченні першого десятиліття
нового сторіччя лишається
складною і неоднозначною. Хоч
«піки» кризових виявів у відтво-
ренні населення (що припали на
рубіж тисячоліть) пройдено,
значення основних демографіч-
них показників і у новому сто-
річчі свідчать про несприятли-
вість соціально-демографічного
стану нашої країни (особливо на
тлі розвинених європейських
країн) і, безумовно, потребують
концентрації зусиль та ресурсів
для досягнення прогресивних
якісних зрушень у відтворенні
населення.

   українцям до 2050 року? 
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Частка населення віком 60 років і старших
за типом поселення та статтю в Україні
на початок 2011 р., %
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Сумарний показник народжуваності в Україні у 2000–2010 рр.
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Сальдо міграції в Україні
у 2000–2010 рр., тис. осіб
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Здоров’я населення

Материнська смертність в Ук-
раїні втроє-вчетверо пере-

вищує європейські показники,
смертність новонароджених — в
2,4 раза. На тлі того, що вже май-
же два десятиріччя в Україні
фіксується від’ємний демогра-
фічний приріст, ці цифри мають
особливо гнітючий вигляд. Один
із чинників, що вплинули на ос-
танній показник, — перехід Ук-
раїни на європейські стандарти,
згідно з якими малятко, що наро-
дилося після 22 тижнів вагітності
за умови, що воно важить не мен-
ше за 500 грамів, вважається лю-
диною, а не ембріоном. Таку кри-
хітку важко уявити, доки не по-
бачиш на власні очі, — малесень-
ке дитя, що вміщується на долоні
дорослої людини. Їхній поряту-
нок — справа дорога й тривала. 

Позаторік в Україні під патро-
натом Президента стартував На-
ціональний проект «Нове життя
— нова якість материнства й ди-
тинства». Його завдання — ство-
рення впродовж 2010-2014 рр. 27
перинатальних центрів в усіх ре-
гіонах України. Наскільки поява
таких центрів здатна знизити по-
казники смертності серед ма-
леньких українців та їхніх мам,
кореспондент «УК» поцікавилася
в керівника проекту Віктора
СірМаНа. 

Потрібна зміна моделі
Вікторе Мірчовичу,  в чому

причина високої материнської
та дитячої смертності? 
— Ця проблема — комплексна й
має багато складових. Її роз в’я -
зання лежить не в одній площині,
а тому вимагає зміни самої моде-
лі надання медичної допомоги. 

Нині багато українських не-
мовлят помирають на етапі на-
родження або невдовзі після ньо-
го. адже в пологових будинках
новонароджене дитя перебуває
лише протягом перших семи
днів, хоч велика кількість малю-
ків, народившись раніше за тер-
мін, потребують інтенсивної не-
відкладної допомоги, і вона не за-
вершується на етапі перебуван-
ня дитини в пологовому будинку.
Досі цих дітей перевозили в інші
лікарні, проте саме транспорту-
вання в такому важкому стані
якраз і спричиняє високу смер-
тність серед таких немовлят. 

Мета нашої програми — ре-
формування системи надання
допомоги матерям та дітям, ре-
зультатом якого буде створення
на обласному рівні перинаталь-
них центрів, де кожна жінка, що
потребує високоспеціалізованої
допомоги, та дитина, народжена
раніше терміну з низькою вагою,
отримає повноцінну допомогу
безпосередньо в своєму регіоні. 

Таким чином недоношені діти
з’являтимуться на світ у перина-
тальному центрі й виписувати-
муться лише тоді, коли будуть
фактично здоровими. Це і є го-
ловною структурною відмінністю
такого центру від пологового бу-

динку. При перинатальних цен-
трах буде створено кабінети, лі-
карі яких наглядатимуть за та-
кими дітками протягом першого
року їхнього життя. Окрім цього,
буде створено систему нагляду
за вагітними жінками та нову
систему планування сім’ї. Отже,
перинатальний центр стає в об-
ласті головною установою, що ко-
ординує діяльність усієї системи.

В цих центрах працюватимуть
досвідчені фахівці, що пройшли

спеціальну підготовку з сучасних
перинатальних технологій. Зага-
лом важливо те, що заради вті-
лення цих змін у спільну робочу
групу на державному рівні об’єд-
налися й місцеві органи виконав-
чої влади, й Національна акаде-
мія медичних наук, і МОЗ, і про-
ект «Нове життя». 

Крім того, нині ми також веде-
мо переговори про стажування
наших фахівців за кордоном.

Де саме?
— На сьогодні навчати наших

спеціалістів згодилися провідні
університетські клініки Німеччи-
ни. Проте ми хочемо не просто
організувати навчання, а створи-
ти певну групу з тренерів, котрі
могли б дещо змінити саму мо-
дель освіти, за якою ми працюва-
ли б надалі. 

Реанімації
обладнають
за благодійні кошти

Які джерела фінансування
проекту? 
— Передовсім це держбюджет,

по-друге — місцеві бюджети (во-
ни мають забезпечувати 25-30%
коштів, що передбачені пере-

важно на ремонтні й підготовчі
роботи). Наш соціальний пар-
тнер, фонд Віктора Пінчука, ви-
ділив 100 млн грн, за які він по-
вністю обладнає або дообладнає
«під ключ» реанімації новона-
роджених у кожному регіональ-
ному перинатальному центрі. 

Скільки на нинішній рік ви-
ділено коштів на реалізацію
цього проекту?
— Торік ми мали 110 млн грн, і

цих коштів вистачило, аби від-
крити в повному циклі центри в
Донецькій, Харківській та Кіро-
воградській областях. Ще 2 (на
Житомирщині й Дніпропетров-
щині) — з так званими перехід-
ними бюджетами, коли частину
коштів на ремонті роботи виділи-
ли торік, а частину буде освоєно
цього року. Нині нам знову виді-
лили 110 млн грн, але ми подали
прохання на збільшення фінан-
сування до 379 млн грн. Оскільки
більшість пологових будинків по-
будовані ще за радянських часів,

структурно й функціонально во-
ни не відповідають сучасним ви-
могам, а отже потребують капі-
таловкладень у реконструкцію,
інноваційні інженерні технології
та медичні рішення, без яких не-
можливо створити системи якіс-
ної медичної допомоги. 

Зважаючи на те фінансуван-
ня,  яке вже виділене на сьогод-
ні,  про скільки реально відкри-
тих центрів,  де можна буде ря-
тувати діток,  можемо говорити
цього року?
— Цього року ми передовсім го-

воримо про відкриття перина-
тальних центрів на Житомирщи-
ні, Дніпропетровщині, Полтав-
щині та в Криму.

Тобто включаючи два з пере-
хідним бюджетом?
— Так. Крім цього, ми розпочали
роботу в Чернівецькій, Черка-
ській, Одеській, Хмельницькій,
Луганській областях, на Закар-
патті та в Києві.

У тих центрах,  що вже гото-
ві,  є вже перші пацієнти?
— Скажу відверто: ми працюва-
ли в надто стислі терміни, оскіль-
ки Нацагентство було створено в
червні минулого року і лише в

другому півріччі отримало мож-
ливість освоювати бюджетні
кошти. Й зважаючи на те, що од-
нією з основних умов створення
перинатальних центрів є якісна
експертна оцінка на всіх його ета-
пах (це упорядкування проектно-
кошторисної документації, кон-
троль за будівельними роботами,
закупівля якісного обладнання та
інше), це сповільнило темпи реа-
лізації проекту, а отже, гроші ми
змогли освоїти лише в листопаді-
грудні. Нині відбувається введен-
ня в експлуатацію центрів, ство-
рених торік. 

Проект передбачає переосна-
щення тих пологових будинків,
що вже є,  чи зведення нових?
— У багатьох регіонах потреби

побудови нових немає. Нас ціка-
вить передовсім надання якісні-
шої допомоги. Для цього треба об-
рати кращий пологовий будинок
обласного рівня (якщо його немає,
перинатальний центр створюєть-
ся на базі місцевого). Він рекон-
струюватиметься та оснащувати-
меться відповідним обладнанням.

Кінцевий результат
— зниження
смертності

До речі,  вартість лише однієї
дози препарату для розкриття
легенів недоношених дітей сягає
5 тисяч гривень. Непоодинокими
є випадки,  коли батьки змушені
самі купувати їх,  оскільки поло-
гові будинки ними повністю не
забезпечені. Чи зміниться ситуа-
ція завдяки цьому проекту?
— Досі ці препарати централізо-
вано закуповувалися державою
й розподілялися по всіх полого-
вих будинках. Оскільки потреба
в них у перинатальних центрах
буде постійною, ми вноситимемо
зміни, щоб закуповувати на-

стільки, наскільки можливо, та
будемо додатково передбачати
кошти в місцевих бюджетах. На-
магатимемося, аби держава за-
безпечувала ними повністю.

Щоб вагітна жінка,  котра має
певні патології,  потрапила до
перинатального центру,  її стан
має визначити лікар. Із тими,
хто проживає в містах,  все
більш-менш зрозуміло: є полік-
лініки,  жіночі консультації,  а як
бути тим,  хто живе в селі? 
— В селі вагітну жінку повинні

оглядати акушерка або сімейний
лікар. але тут, власне, вже
йдеться про реформу медичної
допомоги на первинному рівні. 

Не треба далеко ходити —
навіть у багатьох селах Київщи-
ни немає акушерок,  отже,  вагіт-
них жінок навряд чи хтось огля-
дає…
— Звичайно, в селі повинні бути

забезпечені первинною допомо-
гою, але моя ділянка роботи біль-
ше стосується створення перина-
тальних центрів, тобто третинного
рівня, тому боюся дати вам не зов-
сім фахову відповідь щодо пер-
винної ланки. але ми розуміємо,
що результативність роботи май-
бутніх перинатальних центрів за-
лежить від того, наскільки якісно
огляне жінку акушер чи сімейний
лікар, тому ваше зауваження на-
віть не потребує коментарів.

Кінцевим результатом про-
грами має стати зниження дитя-
чої і материнської смертності.
Чи визначено терміни,  коли
плани стануть реальністю?
— Одним із національних пріори-
тетів, озвучених Президентом
України на Комітеті з економіч-
них реформ у 2010 році, став на-
прямок «Нова якість життя», в
межах якого є кілька проектів,
спрямованих на покращення соці-
альної сфери і охорони здоров’я,
зокрема проект «Нове життя —
нова якість охорони материнства і
дитинства». Таким чином охорона
материнства і дитинства внесена
до розряду національних пріори-
тетів. Цей проект спрямований на
реалізацію цілей розвитку тися-
чоліття ООН, таких як скорочен-
ня за період з 1990 по 2015 рр. на
2/3 смертності серед дітей віком
до 5 років, скорочення за період з
1990 по 2015 рр. на 3/4 коефіцієнта
материнської смертності та забез-
печення до 2015 р. широкого до-
ступу до отримання допомоги у
сфері репродуктивного здоров’я. 

Наскільки це реально,  адже
2015 рік не за горами?
— Наше завдання — дати кож-

ному регіону інструмент досяг-
нення результату. Звісно, я ро-
зумію, що показники зниження
смертності можуть бути неодна-
ковими. Це передовсім залежить
від готовності й бажання керів-
ництва регіону йти цим шляхом,
а загалом від організації роботи
з надання медичної допомоги. 

Тетяна МОІСЕЄВА,  
«Урядовий кур’єр»
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Керівник Національного проекту
«Нове життя — нова якість
материнства й дитинства» 

Віктор СІРМАН 

«Наше завдання — дати кожному регіону
інструмент досягнення результату»
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охорона материнства і дитинства

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

За статистикою, смер-
тність породіль та ново-

народжених в Україні в 2–
3 рази вища від європей-
ських показників. Можна,
звичайно, з одного боку,
знайти багато причин, ви-
правдань і пояснень. Мов-
ляв, не вистачає сучасної
апаратури, низький рівень
медичного обслуговування.
З другого — поганий стан
довкілля, хронічні захво-
рювання, неправильне
харчування і спосіб життя
майбутніх мам. Серед них
тепер, стверджують лікарі,
абсолютно здорових немає.
але все-таки вагітність,
пологи, такі природні для
жінки процеси, не повинні
бути пов’язані з ризиком
для життя матері й дитини.
То що ж робити? Чи є ви-
хід? Повинен бути.

Дитяча
смертність
знизиться

У Миколаївській області
торішній показник дитячої
смертності становить 6,89
на тисячу народжених жи-
вими. Це на 13% менше,
ніж позаторік. але особли-
вих приводів для радощів
немає. Найвищі показники
смертності у Врадіївсько-

му та Єланецькому райо-
нах, в Южноукраїнську.
Торік за 9 місяців зареєс-
тровано 51 випадок мер-
твонароджень. Такі факти
є в Миколаєві, в Снігурів-
ському, Бережанському та
інших районах.

Та повернімося до одвіч-
ного питання: що робити?
Можливий вихід пропонує
Національний проект «Но-
ве життя — нова якість
охорони материнства і ди-
тинства». У рамках програ-
ми в 2011–2013 роках у різ-
них регіонах нашої країни
планують звести 27 пери-
натальних центрів для на-
дання високопрофесійної
медичної допомоги матері
та малюкові. За оцінками
експертів, це дасть змогу
знизити рівень дитячої та
материнської смертності, а
також зменшити дитячу
інвалідність в Україні.
Цього року такий центр
обіцяють побудувати і в
Миколаєві.

Нові технології
меддопомоги

Отже, що ж являє собою
перинатальний центр? Це
не просто медичний за-
клад, у якому є відділення
гінекології, акушерства,
неонатології та педіатрії.
Це певна технологія орга-
нізації медичної допомоги
жінкам з будь-якого термі-

ну вагітності, породіллям
та новонародженим, сімей-
ним парам, які мають про-
блеми з дітонародженням.
Високотехнологічне облад-
нання перинатальних цен-
трів надає можливість ви-
ходжувати недоношених
малюків з малою вагою, на-
давати своєчасну допомогу
в екстрених ситуаціях.

Дуже важливий момент
— перинатальний центр
має статус обласного ме-
дичного закладу. Тобто тут
зможе отримати допомогу і
жінка, що живе в Мико-
лаєві, і матуся з глибинки.
Сільська жінка отримає
той самий повний ком-
плекс послуг, що й горо-
дянка. а це не тільки се-
рйозний медичний аспект

(зрозуміло, що медичну до-
помогу в обласному центрі
надають на значно вищому
рівні), а й соціальний. При
перинатальному центрі
обов’язково будуть спеці-
ально обладнані машини з
виїзними бригадами. Для
того, щоб доставити жінку
з найвіддаленішого насе-

леного пункту, а за потре-
би надати допомогу просто
в машині. Звичайно, іде-
альний варіант — вертоліт.

Миколаївський перина-
тальний центр буде особ-
ливим. Якщо майже у всіх
областях України існували
обласні пологові відділен-
ня, то в Миколаєві такого
не було. Тому під перина-
тальні центри в інших об-
ласних містах реконструю-
вали наявну базу. а в Ми-
колаєві перинатальний
центр створюється «з ну-
ля». а нове, як відомо, за-
вжди краще навіть дуже
добре відремонтованого
старого. При тому, що за
підрахунками, будівництво
та реконструкція кошту-
ють приблизно однаково.

Заради 
життя людей

За сприятливого збігу
обставин, тобто фінансу-
вання, новосілля перина-
тального центру може від-
бутися в січні 2013 року.
Гроші на розробку проекту
виділено з обласного бюд-

жету. Подальше фінансу-
вання — за рахунок дер-
жавного бюджету, спон-
сорських коштів, частково
— з обласного бюджету.
Витрати на медичне обслу-
говування бере на себе об-
ласна лікарня. Замовником
майбутнього будівництва
виступить управління ка-
пітального будівництва
обл держадміністрації.

Керівник групи проек-
тантів інна Грудова про-
вела своєрідну віртуальну
екскурсію майбутнім цен-
тром. «На першому повер-
сі будівлі, — розповідає
інна Вікторівна, — розта-
шовуватимуться примі-
щення приймального від-
ділення вагітних, чергової
виїзної бригади, відділен-
ня патології вагітності з
палатами на 40 ліжок, ма-
ла операційна. На другому
поверсі — центр плану-

вання сім’ї, післяпологове
відділення на 20 ліжок,
зокрема 14 ліжок спільно-
го перебування матері та
новонародженого. Третій
поверх — акушерське від-
ділення, відділення інтен-
сивної терапії дорослих і
новонароджених, опера-
ційний блок. а гінекологіч-
не відділення розмістить-
ся на другому поверсі го-
ловного корпусу обласної
лікарні і буде пов’язано з
центром переходом». До
речі, в перинатальному
центрі планують обладна-
ти окремі палати для ди-
тячої гінекології.

Поява в області перина-
тального центру, напевно,
сприятиме зниженню сум-
ної статистики. Та й річ не
в статистиці — у порятун-
ку життів людських. Дай,
Боже, щоб усе, так добре
задумане, здійснилося.

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

За результатами перевірки
Юрій Павленко повідомив,

що на сьогодні розвиток мережі
дитсадків в Україні відбувається
за трьома напрямками: будів-
ництво нових закладів, рекон-
струкція і відновлення роботи
садків, які певний час не прийма-
ли дітей, та відкриття дошкіль-
них груп в інших освітніх закла-
дах. Так, протягом 2011 року до-
датково відкрито 472 заклади: з
них відновили свою діяльність
136, при інших освітніх закладах
створено 316 дитсадків, а також
постало 20 новозбудованих дитя-
чих закладів проти 4 у 2010 році.

— Отже, збільшилася і кіль-
кість дітей, охоплених дошкіль-
ною освітою, з 1 млн 270 тис. у
2010 році до 1 млн 333 тис. сьогод-
ні. і вперше за роки незалежності
відсотковий показник цього охоп-
лення перевищив показник 1990
року, — веде далі посадовець. —
Що ж до показника завантаже-
ності садків, то на 100 місць пре-
тендують у середньому 112 дітей.
У містах цей показник становить
123 дитини на 100 місць, у сіль-
ській місцевості — 83 малюки на
100 місць. Найбільший дефіцит
місць у дитсадках — на івано-
Франківщині, Волині, Сумщині,
Полтавщині та Закарпатті.

Юрій Павленко також заува-
жив, що Президент загалом пози-
тивно оцінює дії уряду та владних
структур на місцях щодо розвит-
ку мережі дитячих дошкільних
закладів. Проте він наполягає на

неприпустимості скорочення фі-
нансування з центрального та міс-
цевих бюджетів Державної про-
грами розвитку дошкільної осві-
ти, затвердженої урядом до 2017
року. а ще глава держави робить
акцент на тому, що необхідно не
лише збільшувати кількість груп
для дітей віком від 3 до 6 років, а й
розвивати мережу ясел для зов-
сім маленьких українців — до 3
років, яка сьогодні залишилася
майже поза увагою влади. Прези-

дент також переконаний, що в Ук-
раїні слід упроваджувати нові су-
часні форми дитячих садків, зок-
рема відповідно до положення, за-
твердженого Міносвіти, — дит-
садків сімейного типу.

Єдиний поки що такий дитса-
док, де виховують 15 хлопчиків і
дівчаток, працює на Сумщині. а
взагалі відповідно до вже згада-
ного положення, такий дитячий
садок можна створювати на базі
певної родини в будинку або

квартирі та надавати послуги
жителям мікрорайону (окремого
будинку чи навіть лише одного
під’їзду). Проте не все так просто,
адже такий заклад обов’язково
має відповідати низці санітарно-
епідеміологічних нормативів, за-
тверджених міністерством ще у
1986 році, щодо харчування,
місць відпочинку дітей, примі-
щення для гри та дошкільного на-
вчання. а вихователі повинні ма-
ти відповідну освіту та пройти

належну підготовку. Звісно, для
державного дитячого закладу та-
кі норми, може, й не зависокі, а
ось для невеличкого приватного
садочка — найчастіше надмірні. 

і саме тому, на думку Юрія Па-
вленка, у великих містах, а особ-
ливо у столиці, десятки подібних
приватних дитячих закладів пра-
цюють нелегально. а отже, вони
та їхні вихованці з юридичної точ-
ки зору — поза законом. На думку
Уповноваженого Президента з
прав дитини, норми, які нині за-
стосовують до приватних дитсад-
ків, застаріли, і їх обов’язково по-
трібно переглянути. а поки що та-
кі сімейні дитсадки працюють за-
звичай просто на усній домовле-
ності між батьками та особами, які
погоджуються доглядати за їхні-
ми дітьми певну частину доби.

Небезпека приховується в то-
му, що під час роботи таких «ви-
хователів» ніхто не контролює,
чим вони годують дітей, як із ни-
ми поводяться, чого навчають. і
це може призвести до непередба-
чуваних і навіть часом трагічних
наслідків. Тому Юрій Павленко
переконаний: вихід у тому, щоб, з
одного боку, здійснювати пиль-
ний контроль за діяльністю по-
дібних закладів. З другого — аби
вони легалізувалися та працюва-
ли в рамках закону, слід перегля-
нути, змінити та адаптувати до
сучасних реалій застарілі сані-
тарно-епідеміологічні норми. ад-
же, напевно, саме приватні дитя-
чі садочки сімейного типу — то
майже панацея для великих міст,
де місць для малят у державних
закладах завжди не вистачає.

Сімейні дитсадки поза законом?
КОНТРОЛЬ. На виконання доручення Президента його Уповноважений з прав дитини
проаналізував стан розвитку мережі дошкільних дитячих закладів

Пологи «під ключ»
МЕДИЦИНА. Перинатальний центр у Миколаєві побудують «з нуля»

Віктор ВІдяпІН, 
головний лікар Миколаївської обласної
лікарні: 

— Перинатальний центр буде розташова-
ний на території нашої лікарні. Він складати-
меться з гінекологічного, акушерського, піс-
ляпологового відділень, відділення патології
та інтенсивної терапії, неонатологіі, центру
планування сім’ї та інших структур. Питання

навіть не в кількості відділень, а в їхній функціональності, в то-
му, щоб жінка, яка прибула до центру, могла пройти весь цикл
потрібного лікування та медичного супроводу.

ПРЯМА МоВА

Перинатальний центр матиме статус
обласного медичного закладу. Тобто тут
зможе отримати допомогу і жінка, що
живе в Миколаєві, і матуся з глибинки.
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У колі однолітків дитина розвивається повноцінно
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На трійнят — три державні допомоги
КОШТИ. Які виплати отримуватимуть матері при народженні дітей та догляду за ними

Валентина КОКІНА,
«Урядовий кур’єр»

Уцьому році державна
допомога при народ-

женні дитини істотно збіль-
шиться. Ці кошти закладе-
ні в Держбюджеті-2012. Як
відомо, розмір допомоги, а
також соціальні виплати на
дітей залежать від про-
житкового мінімуму, який
протягом цього року зрос-
татиме п’ять разів. Відпо-
відно стільки само разів ви-
плачуватимуться кошти
сім’ям з дітьми та малоза-
безпеченим родинам у
збільшених розмірах. Про
це повідомив директор де-
партаменту державної со-
ціальної допомоги Мінсоц-
політики Віталій Мущинін. 

За його словами, допомога
при народженні немовляти
призначається матері або
одному з батьків чи опікуну,

який постійно проживає з
дитиною. Звісно, до органів
соціального захисту насе-
лення за місцем проживан-
ня треба подати заяву і па-
кет відповідних документів.

Зробити це потрібно не
пізніше 12 календарних мі-
сяців після народження ди-
тини. Адже зволікання мо-
же призвести до того, що
допомогу не призначать.

Розмір виплати родині за-
лежатиме від того, яка за
рахунком дитина народила-
ся та в якому місяці. Примі-
ром, при народженні дитини
у січні 2012 року родина от-
римує 26 790 грн. Проте од-
норазова виплата станови-
тиме у січні 8930 гривень, а
решта допомоги виплачува-
тиметься протягом 2 років
по 744,17 грн щомісяця.

Приємна новина для ба-
гатодітних сімей, адже при
народженні у січні третьої

і наступних дітей мати от-
римує 107 160 грн, з яких
8930 грн буде виплачува-
тись одноразово, а решта
рівними частинами протя-
гом 72 місяців (по 1364,30
щомісяця). 

При народженні двійнят
або більшої кількості дітей
кожна дитина з їхнього
числа вважається наступ-
ною. Так, на першу дитину
буде призначена допомога
як на першу, на другу — як
на другу. А якщо трійнята
народилися, то тут буде
три державні допомоги —
як на першу, як на другу і
як на третю.

Як зазначив Віталій Му-
щинін, допомога при на-
родженні дитини нарахо-
вується у розмірах про-
житкового мінімуму для
дітей віком до шести років,
встановлених на день на-
родження дитини.

Розміри державної допомоги сім’ям з дітьми 
та малозабезпеченим сім’ям

2011 рік 2012 рік 
у грудні  з січня з  квітня з липня з жовтня з грудня 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  
надається у розмірі, що дорівнює 
25% прожиткового мінімуму для 
працездатної особи із розрахунку на 
місяць 

251,00 268,25 273,50 275,50 279,50 283,50 

Допомога при народженні дитини  
на першу дитину 26 100 26 790 27 330 27 510 27 900 28 830 
на другу дитину 52 200 53 580 54 660 55 020 55 800 57 660 
на третю і кожну наступну дитину 104 400 107 160 109 320 110 040 111 600 115 320 
одноразова виплата: 8700 8930 9110  9170  9300 9610 

щомісячна виплата: 

на 
першу 
дитину 

725 744,17 759,17 764,17 775 800,83 

на 
другу 

дитину 
906,25 930,21 948,96 955,21 968,75 1001,04 

на 
третю і

наступну
1329,17 1364,30 1391,80 1400,97 1420,83 1468,19 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  
мінімальний 

130,00 
максимальний 

надається у розмірі, що дорівнює 
різниці між прожитковим 
мінімумом, встановленим для 
працездатних осіб, та 
середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців, 
але не менш як 130 грн 

1004 1073 1094 1102 1118 1134 

Допомога на дітей одиноким матерям  
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30% ПМ для дитини 
відповідного віку  

на дітей
віком:

мінімальний 

до 6 років 261,00 267,90 273,30 275,10 279,00 288,30 
максимальний 

435,00 446,50 455,50 458,50 465,00 480,50 

від 6 до 18 років 

мінімальний 
 312,60 333,60 340,20 343,20 348,30 359,10 
 максимальний 

521,00 556,00 567,00 572,00 580,50 598,50 

від 18 до 23 років 

мінімальний 
301,20 321,90 328,20 330,60 335,40 340,20 

максимальний 
502,00 536,50 547,00 551,00 559,00 567,00 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та 
розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги  
на дітей віком: максимальний 
до 6 років 1740 1786 1822 1834 1860 1922 
від 6 до 18 років 2084 2224 2268 2288 2322 2394 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів  
надається у розмірі, що дорівнює 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку  
на дітей віком: максимальний 
до 6 років 261,00 267,90 273,30 275,10 279,00 288,30 
від 6 до 18 років 312,60 333,60 340,20 343,20 348,30 359,10 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
надається у розмірі, що дорівнює  різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та 
розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги 
на дітей віком: максимальний 
до 6 років 1740 1786 1822 1834 1860 1 922 
від 6 до 18 років 2084 2224 2268 2288 2322 2 394 
від 18 до 23 років 2008 2146 2188 2204 2236 2268 
 

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, 
яка проживає разом з інвалідом I чи II групи  внаслідок психічного розладу  
(10% прожиткового  мінімуму,  
встановленого  законом для  
працездатної особи, на кожного 
інваліда, за яким здійснюється 
догляд) 

100,40 107,30 109,40 110,20 111,80 113,40 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  
надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім’ї та її середньомісячним сукупним 
доходом 
рівень забезпечення (гарантований мінімум): 
для працездатних осіб  
(21% ПМ для працездатних осіб) 

210,84 225,33 229,74 231,42 234,78 238,14 

для осіб, які втратили 
працездатність, та інвалідів  
(80% ПМ для осіб, які втратили 
працездатність) 

600,00 657,60 670,40 675,20 684,80 707,20 

 
віком до 6 років 435,00 446,5 455,50 458,50 465 480,50 

віком від 6 до 18 років 521,00 556,00 567,00 572,00 580,50 598,50 

віком від 18 до 23 років  
(за умови навчання) 

502,00 536,50 547,00 551,00 559,00 567,00 

Доплата до розміру допомоги 
у 2011 році : 
на кожну дитину віком  
від 3 до 13 років  

60 120 

на кожну дитину віком  
від 13 до 18 років 100 230 

Малі діти — малі й клопоти

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 р

ед
ак

ці
ї

з 1 січня

Прожитковий мінімум 
на одну особу в розрахунку на місяць, грн

За даними Мінсоцполітики 
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Для основних соціальних і демографічних груп населення

1 квітня з 1 липня з 1 жовтня з 1 грудня

Діти до 6 років

Діти від 6 до 18 років

 1017 1037  1044 1060 1095

 893 911 917 930 961

 1112 1134 1144 1161 1197

Працездатні особи

 1073 1094 1102 1118 1134

Особи, які втратили працездатність

 822 838 844 856 884
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Світлана ГАЛАУР,  
«Урядовий кур’єр»

Поява в родині одночасно кіль-
кох дітей завжди викликає

зрозумілі хвилювання у батьків.
Особливо в тих, хто чекав на од-
ного малюка, а їх з’явилося на
світ аж троє. Та бувають і такі ма-
ми й тата, як молоде подружжя
харків’ян Ольга й Андрій Маслії,
яких народження близнят —
Єлизавети, Гліба і Уляни — не
налякало. Бо в їхніх родинах вже
виростали близнята.

— Мама мого чоловіка — з двій-
нят, — розповідає пані Оля. — І в
моєї матері є брат і сестра — близ-
нята. В перші місяці вагітності ме-
ні також лікарі пророкували двій-
ню, а вже потім порадували трій-
нею. Про цю «поправку» я відразу
ж повідомила чоловікові, на що він
відповів: «Хоч би скільки було —
всі наші». Ось так і з’явився в на-
шій сім’ї невеличкий дитсадок,
якому ми надзвичайно раді.

Сьогодні трійнятам виповнило-
ся вже один рік і один місяць.
Ростуть вони здоровими і щасли-
вими, кожен має свої вподобання
та характер. Глібчик, серйозний,
врівноважений і витриманий,
увесь у тата, який служить у
спеціальному підрозділі міліції
«Беркут». А Ліза і Улянка, більш
комунікабельні — в маму, яка
працює старшим інспектором з
кадрів у Фрунзенському райвід-
ділі міліції Харкова. У сім’ї при-
пускають, що в майбутньому їхні
малюки теж оберуть професію
правоохоронців. Але як буде на-
справді, покаже час.

Поки що у родині інші пробле-
ми, адже потрійна радість вима-

гає й потрійних клопотів. На-
приклад, де вкладати спати ма-
люків, чим нагодувати, у що
одягти та як розвивати?

— З вересня цього року всі троє
підуть у дитсадок, що розташо-
ваний через дорогу від нашого
дому й на шляху до роботи, —
хвалиться Ольга Маслій. — Нас
туди вже записали поза чергою,
залишилося підтвердити свої на-
міри, які ми, звичайно, ж не помі-
няємо. Адже діти повинні вихову-
ватися в колективі. Дитсадок не

стане важким тягарем для сімей-
ного бюджету, ми оплачуватиме-
мо 50% за харчування.

Пільги, які надає родині дер-
жава, є певною підтримкою для
родини.

Виплати на дітей надходять
вчасно, без затримок. Проблема
лише в тому, що вони мізерні і їх
ледь вистачає на суміші і каші.
Щомісяця сім’я отримує 2700
гривень, а лише на харчування
малюків витрачає 3000 гривень.
Тож мамі довелося вийти на ро-

боту. Працюють тато, дідусь і ба-
бусі. Допомагають й інші близькі
родичі, друзі, колеги. Няню та-
кож не наймали, обходяться
власними силами.

— Нас дуже підтримує ще й те,
що держава знайшла можливість
не скасовувати 50-відсоткову
пільгу на послуги ЖКГ для таких,
як наша родина, і продовжує за-
безпечувати безкоштовним проїз-
дом батьків у міському транспорті,
— ділиться своїми думками моло-
да мама. — Було б добре, якби

знайшли кошти й на закупівлю
вакцин, зокрема АКДЦ. Наразі їх
немає у поліклініках міста, а купу-
вати за власний кошт, як пропону-
ється, для родини з трьома малю-
ками-однолітками накладно.

Таких сімей, як в Ольги і Андрія
Масліїв, де зростають близнята, у
Харкові немало. Торік, наприк-
лад, народилося аж дві трійні, а в
попередні бувало й по три. І нічого
дивного, як з’ясовується, тут не-
має. За статистикою, в останнє де-
сятиріччя частота народження
близнят збільшилася. Із ста вагіт-
ностей приблизно дві виявляють-
ся багатоплідними. Раніше ця
цифра, як стверджують фахівці,
була майже наполовину меншою:
тільки одна вагітна із сотні могла
отримати таке щастя. Отже, при-
родні сюрпризи, схоже, не завер-
шилися, оскільки нинішній рік ли-
ше розпочався. От тільки чи допо-
може це вирівняти непросту де-
мографічну ситуацію, в якій і досі
перебуває Харківщина?

За інформацією обласного уп-
равління статистики, в січні-ве-
ресні 2011 року народилось 19472
немовляти, що на 355, або на 1,8%
менше, ніж за відповідний період
2010-го. Коефіцієнт народжува-
ності становив 9,5 немовляти на
кожну тисячу жителів проти 9,6
у січні-вересні 2010 року. Дещо
вищим, порівняно з міськими на-
селеними пунктами (і це, звісно,
радує), був рівень народжува-
ності в сільській місцевості —
10,3 народженого на 1000 жите-
лів проти 9,3. Виходить, якщо
бузьки постараються приносити
туди трійнят так само часто, як
до міст, то Харківщина нарешті
вийде з демографічного піке.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Судіть самі: торік у краї
народилося понад 17

тисяч громадян незалеж-
ної України, тоді як ві-
дійшло за вічну межу май-
же 15 тисяч. Причому при-
родний приріст населення
в області утримується з
2008 року. Такий собі де-
мографічний вибух на тлі
цілком протилежних сус-
пільних тенденцій. Щоп-
равда, «витягують» об-
ласть у демографічні ліде-
ри переважно північні по-
ліські райони, звідки леле-
ки у вирій, здається, про-
сто не відлітають: у цьому
доброму щирому краї вони
«прописалися» назавжди. 

Живеться багатодітним
поліським родинам аж ніяк
не легше, ніж усім нам. Хоч
ні — є в них одна істотна
перевага: невлаштованості
нинішнього життя вони мо-
жуть протиставити най-
цінніший скарб — тепло
родинного вогнища. Їм ні-

коли впадати в депресію, їх
не гнітить самотність і їм
(це вже напевно) не дово-
диться сумувати. І батьки,
й дітвора тут завжди, як
кажуть, при ділі. Старші
власним прикладом вихо-
вують молодших — ось та-
ка сімейна педагогіка, до
якої нашій традиційній по-
части годі й братися. Бо са-
ме в багатодітних родинах,
як правило, виростають
хороші й порядні діти. 

Рівненські матері-героїні
тривожаться лише, щоб
було де докласти їхнім ді-
тям та онукам своїх пра-
цьовитих рук. З роботою ж
бо на Поліссі не густо, от і
їздять вони по світах: чи не
в кожній багатодітній сім’ї
хтось обов’язково на заро-
бітках.

Європейський
феномен

Ним упевнено можна на-
звати Рокитнівський район
Рівненщини: природний
приріст тут має індекс 9:
тобто якщо відходить у
вічність один його житель,
замість нього народжуєть-
ся аж 10. Не знаю, як там у
Китаї, а ось щодо Європи
це й справді демографіч-
ний феномен!

Які ж чинники цьому
сприяють?

Перший і головний, як на
мене, — традиція: якщо в

Україні багатодітною офі-
ційно вважається сім’я з
трьох дітей, то в цьому
районі сім’ї з трьома дітла-
хами — рідкість. А норма
— 10-15. Так тут було спо-
конвіку, так є й нині.

На другому місці — релі-
гійні переконання; втім, ба-
гатодітних родин тут, як
мовиться, 50 на 50, якщо
брати співвідношення пра-
вославних до інших релігій.
До речі, голова Рівненської
облдержадміністрації Ва-
силь Берташ родом саме з
цього району. 

— Комусь у нашій дер-
жаві добувати вугілля й ва-
рити сталь, а комусь — на-
роджувати й виховувати
гідних її громадян, — каже
Василь Берташ. — Я наро-
дився і виріс у багатодітній
родині в селі Лісове і дуже з
того пишаюся. Моя мама, як
і тисячі матерів району, теж
має зірку Героя — за най-
святішу на цій землі справу.
Низький синівський уклін
мамі за її земний подвиг. А
мій пріоритет як керівника
виконавчої влади — дати
новий імпульс розвитку
особливого соціально-еко-
номічного утворення, яке
іменується Поліссям, пере-
конати інвесторів прийти на
цю землю, яка має стільки
робочих рук. Тоді не шука-
тимуть кращої долі по сві-
тах наші діти, а матері спа-
тимуть спокійно. Перший

такий проект вартістю 750
тисяч євро з умовною на-
звою «Сади» разом із Євро-
комісією ми реалізуємо у
Володимирецькому районі,
приходять інвестори і в мій
рідний Рокитнівський. 

Держава
зобов’язання
виконує

Лише на Рівненщині 12
тисяч матерів-героїнь.
Кожна з них отримала від
держави разом із цим по-
чесним званням допомогу в
розмірі 10 прожиткових
мінімумів. Сума, що й каза-
ти, для бюджету круглень-
ка. Втім, до честі держави,
Президента та уряду, вони
сповна виконують свій
обов’язок перед матерями.
Посвідчення героїнь, як
правило, урочисто вручає
матерям особисто голова
облдержадміністрації: ба-
чили б ви їх у ці бентежні
моменти! 

Окрім цього, лише уряд
М.Азарова увімкнув «зеле-
не світло» пільгам для ба-
гатодітних родин, які ле-
жали «під сукном» у попе-
редніх урядів. Тому ось
уже майже два роки, як во-
ни мають реальну, а не па-
перову можливість корис-
туватися 50-відсотковою
знижкою на комунальні
послуги, безкоштовним

проїздом у приміському
транспорті, проходити без-
коштовне щорічне медоб-
стеження та оздоровлення,
безкоштовно отримувати
ліки за рецептами лікарів.
Про все це багатодітні ма-
тері не раз говорили мені
під час зустрічей. «УК»,
звісно, озвучував ці про-
хання. Але їх, на жаль, не
чули. Нинішній же уряд
свої зобов’язання виконує.
І не припиняє виконувати
попередні: ось уже понад
20 років діти, що прожива-
ють у радіаційно забрудне-
них районах, коштом дер-
жави отримують гаряче
харчування в школах —

теж істотна підмога для сі-
мейних бюджетів!

Тому, скажімо, багато-
дітній матері Надії Яско-
вець із села Поляни Берез-
нівського району, яка сама
виводить у люди 16 дітей
(чоловік помер 5 років то-
му), вдається щомісяця
економити солідну суму.
Адже має 10 школяриків,
які тепер безкоштовно діс-
таються до школи. 

Справді, найкоштовні-
шим подарунком для кож-
ної матері буде стабільне
та щасливе завтра її дітей.
Глибокий зміст цієї життє-
вої аксіоми не підвладний
часові.

Ольга і Андрій Маслії відзначають разом з дітьми їхню річницю

ДОВІДКА «УК»
Багатодітних родин на Рів-

ненщині 20750, у них прожи-
ває майже 79 тисяч дітей.
Відповідно й матерів-героїнь
тут найбільше в країні — по-
над 12 тисяч. Щомісяця ці
цифри зростають: Україна
Поліссям приростає.

У родині Ясковців із села Поляни Березнівського району
«Урядовий кур’єр» читають ось уже понад 20 років, 
із перших його чисел 

Лелеки у вирій не відлітають
РІВНЕНЩИНА. Матерів-героїнь в області найбільше в країні — понад 12 тисяч 
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РОДИНА«УК»
побував 

у тих областях,
де народжуються

трійні, а також
поповнюються

багатодітні 
сім’ї

«Хоч би скільки було, всі наші»
ХАРКІВЩИНА. Тут проживає 36 сімей, у яких за останні вісім років народилася трійня 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Усі ми родом з дитинства. І са-
ме в цей період формується

здоров’я дорослої людини. Тому
турбуватися про нього слід почи-
нати ще змалечку. Доводять це і
фахівці Всесвітньої організації
охорони здоров’я, які вважають,
що сьогодні 86% смертей на Землі
спричинено так званими неін-
фекційними захворюваннями.
Очолюють цей список атероскле-
роз, рак, цукровий діабет і про-
блеми з легенями.

Зовсім інша ситуація була сто
років тому — тоді 70% людей по-
мирало від інфекційних захво-
рювань. Проте якщо переважну
більшість інфекцій ми вже побо-
роли, вести здоровий спосіб жит-
тя, на жаль, так і не навчилися.
Про те, чим потрібно харчувати-
ся в дитинстві, щоб у дорослому
житті не мати проблем зі здо-
ров’ям, ми розмовляємо з голов-
ним позаштатним дієтологом
МОЗ України Олегом ШВецеМ. 

Стежте
за калоріями!

Олеже Віталійовичу,  які про-
дукти потрібно споживати ді-
тям?
— Насправді дві третини хвороб,
на які хворіють дорослі, були за-
кладені ще в дитинстві. Причи-
ною їх появи є неправильне хар-
чування, відсутність фізичної
активності та наявність шкідли-
вих звичок. Тому немовлят до
шести місяців потрібно годувати
груддю. Починаючи з шести мі-
сяців, до раціону поступово вво-
дять злакові продукти, каші,
фрукти, рибу, м’ясо тощо. Коли
дитині виповниться два роки, її
раціон повинен бути наближе-
ним до дорослого. Дитина має от-
римувати достатню кількість кі-
локалорій. Чи робиться це, легко
встановити: маля потрібно зва-
жувати і вимірювати зріст. Слід-
кувати за цим має педіатр, у
якого є спеціальні таблиці, за
якими оцінюють індекс маси тіла
малюка. 

Раціон харчування дитини по-
винен включати достатню кіль-
кість корисних продуктів — ово-
чів, фруктів, цільних злаків, мо-
лочних продуктів та продуктів
тваринного походження. 

Споживання яких продуктів
варто обмежити?
— це солодощі, а також їжа, в
якій є ненасичені жири. Плюс до
цього слід звертати увагу на те,
що і скільки п’є дитина. Відомо,
що напої, які містять кофеїн, не-
бажані. Те саме стосується і га-
зованих лимонадів. Тобто каву і
чай маленьким дітям, принаймні
до середнього шкільного віку,
давати не бажано. Не варто за-
бувати, що не лише продукти, а
й напої місять калорії, приміром,
ті самі соки. Насправді, спожи-
вання дітьми соків — як нату-
ральних, так і відновлених —

потрібно обмежувати. Більше
склянки соку на день не слід пи-
ти. Адже дитина, отримуючи ка-
лорії з соку, не їстиме фрукти.
Якщо вона вип’є три склянки со-
ку, то не з’їсть два яблука, тому
краще випити одну склянку со-
ку і з’їсти два яблука. Загалом,
вода — найкраще джерело ріди-
ни для дитини.

До яких продтоварів у вас як
у фахівця найбільше запитань?
— це ті, які містять трансжири.
Якщо на етикетці є напис «част -
ково гідрогенізовані рослинні
жири», відкладіть убік цей товар.
Варто обійти і продукти з вміс-
том великої кількості солі. В ос-
новному це технологічні м’ясні
продукти — сосиски, ковбаси,

тушонка, в яких багато не тільки
солі, а й інших не надто корисних
харчових добавок. Далі швидка
їжа — чіпси, горішки. Ну, і про-
дукти з великим вмістом цукру
— кільця, глазуровані пластівці
та інші швидкі сухі сніданки.
Проте пластівці без цукру і солі
— корисні. Тому перед тим, як
придбати продукт, варто вивчи-
ти маркування. Якщо там є на-
віть 1 грам солі на 100 грамів
пластівців, це вже погано. У цьо-
му випадку від покупки слід від-
мовитися. Взагалі протягом дня

ми маємо споживати менше 5
грамів солі.

Якщо ми заговорили про
сіль,  маємо згадати і про йод. Чи
правда,  що нестача його в дитя-
чому організмі може призвести
до страшних наслідків?
— Україна є територією з йодо-
дефіцитом, і особливо це сто-
сується дітей, оскільки нестача
йоду в дитячому організмі може
спровокувати затримку розумо-
вого розвитку. Щороку в нас на-
роджується 50 тис. малят (при-
близно третина новонародже-
них) з йододефіцитом, спричине-
ного низьким споживанням насе-
ленням йодованої солі. Жінкам,
які планують вагітність, необхід-
но слідкувати за кількістю йоду в
організмі. Якщо його не вистачає,
то, як я вже казав, споживати йо-
довану сіль, а також побільше
морських продуктів — риби, во-
доростів тощо. 

Дешево і корисно
Деякі лікарі радять їсти 

5–6 разів упродовж дня,  мов-
ляв,  це правильний режим хар-
чування…
— Переважна більшість моїх ко-
лег погодяться, що 5-6 разів на
день їсти не потрібно. А от чоти-

риразове харчування — це пра-
вильно і нормально. Споживати
їжу потрібно приблизно за такою
схемою: сніданок, другий сніда-
нок, обід, вечеря. Або: сніданок,
обід, полуденок, вечеря. 

На жаль, сьогодні є багато про-
блем з режимом харчування ді-
тей. Останні дослідження, які
проводили серед школярів, пока-
зали — 20% учнів не снідають ре-
гулярно, а 10% взагалі вранці ні-
чого не їдять. Але якщо дитина
лягла спати о 21-й годині, а вран-
ці о 9-й вона вже в школі, це аж

12 «голодних» годин. Діти почи-
нають їсти приблизно після дру-
гого уроку, безумовно, відчуття
голоду у них дуже сильне, тож
споживають більше, ніж необхід-
но. Таким чином створюються
умови для появи зайвих кілогра-
мів, яких потім досить важко по-
збутися. 

Тож яким повинен бути пра-
вильний сніданок?
— це — будь-що, але саме зі здо-
рових продуктів. Не варто забу-
вати про вподобання людини: як-
що ми заохочуємо робітника до-
бре працювати, тож платимо йо-
му хорошу зарплату. Отже, якщо
хочемо, щоб організм був здоро-
вим, його потрібно годувати ко-
рисною і смачною їжею. Заува-
жу, що сьогодні вже ніхто не го-
ворить, що слід харчуватись ви-
нятково здоровими продуктами.
Тістечка або солоні горішки мож-

на їсти, але в обмеженій кількос-
ті. Ніхто нікому нічого не заборо-
няє. Проте ми говоримо, що ко-
рисним продуктам у щоденному
раціоні потрібно віддавати пере-
вагу.

Здорове харчування — задо-
волення не з дешевих…
— це хибна думка! Ось доступні
для більшості з нас продукти: бу-
ряк, морква, цибуля, свіжі та
консервовані огірки, помідори.
Не варто забувати й про свіжі чи
сушені фрукти. цінність овочів

та фруктів сьогодні не полягає
лише у вмісті вітамінів, а й у на-
явності в них харчових волокон.
Жирна морська риба, той же осе-
ледець коштує дешевше, ніж
ковбаса. А от щодо м’яса — най-
кориснішою вважається птиця.

Нещодавно побачила дослід-
ження,  результати якого дово-
дили,  що тривале споживання
трансгенної продукції щурами
негативно вплинуло на їхню
репродуктивну функцію. У лю-
дей теж можуть виникнути по-
дібні проблеми?
— це російське дослідження. І
воно є єдиним, яке встановило
негативний вплив трансгенних
організмів на здоров’я біологіч-
них моделей. Щоправда, у світі
його достовірність викликає ба-
гато запитань, тому його і не ви-
знають. Сьогодні ми говоримо,
що ця продукція є безпечною,

але робити якісь остаточні ви-
сновки зарано. Щодо України, то
у нас поки не зареєстровано
жодної трансгенної культури.
Водночас продукти, до складу
яких входить соєвий білок,
трапляються доволі часто. А як-
що в продукті є соєвий білок, то
й вірогідність наявності ГМО
вкрай висока. І це потрібно вра-
ховувати при виборі продоволь-
чих товарів. 

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»
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Головний позаштатний дієтолог
МОЗ України 
Олег ШВЕЦЬ

Досьє «УК» 
Олег ШВЕЦЬ. Кандидат медичних наук, доцент. Закінчив Національний

медичний університет ім. О. Богомольця (Київ) у 1994 р. У 2003 р. захистив
кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата медичних
наук. З 2003 р. — директор Українського науково-дослідного інституту хар-
чування. З 2007 р. — головний позаштатний дієтолог МОЗ України. Член
міжнародної Американської гастроентерологічної асоціації. Член Атестацій-
ної комісії МОЗ України.
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Споживання дітьми соків потрібно обмежувати: краще випити одну склянку напою і з’їсти два яблука

Раціон харчування дитини
повинен включати
достатню кількість
корисних продуктів —
овочів, фруктів, 
цільних злаків, 
молочних продуктів 
та продуктів тваринного
походження. 

«Здорове харчування 
доступне кожному з нас»
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ВУкраїні прийнято Державну
цільову соціальну програму

подолання та запобігання бід-
ності на період до 2015 року. Ко-
респондент «УК» поцікавилась
у заступника директора Депар-
таменту стратегічного плану-
вання — начальника відділу
Мінсоцполітики Ніни Підлуж-
ної, наскільки її виконання
вплине на доходи громадян і чи
станемо ми хоч трохи заможні-
шими.

Ніно Вадимівно,  назвіть,
будь ласка,  основні аспекти по-
долання бідності.
— Якщо говорити про основні на-
прями подолання бідності, які
визначає програма, то передов-
сім ідеться про підвищення соці-
альних стандартів, сприяння
зайнятості населення, удоскона-

лення оплати праці, підвищення
пенсій, здійснення реформуван-
ня пенсійної системи, соціально-
го страхування, системи соціаль-
ного захисту, медичного обслуго-
вування, соціальної підтримки
молоді, сімей та захисту прав ді-
тей.

Безперечно, виконання про-
грами сприятиме збільшенню до-
ходів громадян, а також знижен-
ню кількості бідного населення,
насамперед серед працюючих та
сімей з дітьми.

Які передумови для такого
оптимістичного прогнозу?
— Про позитивні тенденції з по-
ліпшення рівня життя населення
свідчить моніторинг показників
соціального розвитку. 

Попри економічні негаразди,
лише протягом минулого року

було істотно забезпечено підви-
щення соціальних стандартів
та гарантій. Розміри прожитко-
вого мінімуму, мінімальної за-
робітної плати, мінімальної
пенсії за віком (надбавок та під-
вищень до пенсії) зросли майже
на 9%. При цьому індекс спо-
живчих цін становив 104,6%. Із
підвищенням прожиткового мі-
німуму збільшувалися і розмі-
ри соціальних допомог сім’ям з
дітьми, безробітним, інвалідам
та малозабезпеченим громадя-
нам. 

Це якось позначилося на до-
ходах громадян?
— Звісно, це вплинуло і на зрос-
тання грошових доходів співвіт-
чизників. Номінальні доходи
населення за ІІІ квартал 2011
року зросли на 15,9% порівняно
з відповідним періодом попе-

реднього року. Реальний наяв-
ний дохід, визначений з ураху-
ванням цінового фактора, — на
10,3%. Наявний дохід у розра-
хунку на одну особу становив
5950,1 грн, що на 20,1% більше,
ніж у відповідний період попе-
реднього року.

Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників за
видами економічної діяльності за
січень-листопад 2011 р. станови-
ла 2598 грн, що на 17,9% більше,
ніж у відповідний період попе-
реднього року. Індекс реальної
заробітної плати за цей період
становив 108,5%.

Спостерігається поліпшення
ситуації з бідністю в Україні. За
даними обстеження умов життя
домогосподарств, рівень біднос-
ті за відносним критерієм за
перше півріччя 2011 року порів-
няно з відповідним періодом
2010-го становив 24,5%. Рівень
бідності, визначений за абсо-
лютним критерієм (за прожит-
ковим мінімумом), за І півріччя
2011 року становив 16,2% проти
20,2% у відповідний період по-
переднього року.
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Що в гаманці співвітчизників
БіДНіСТЬ ЗНИЗИТЬСЯ. Якщо люди працюватимуть й отримуватимуть гідну зарплату

Заступник директора
Департаменту стратегічного

планування — начальник відділу
Ніна ПіДЛУЖНА

Досьє «УК» 

Ніна ПІДЛУЖНА. Народилася у Російській Федерації. Закінчила Україн-
ську сільськогосподарську академію за спеціальністю «економіст». Працює
в Мінсоцполітики з 1990 року.

За словами директора
Департаменту соціаль-

них послуг Мінсоцполітики
Ірини Тарабукіної, крім
стаціонарної форми соці-
ального обслуговування
осіб похилого віку, інвалі-
дів та інших непрацездат-
них громадян, ведеться об-
слуговування за місцем
проживання через мережу
737 територіальних цен-
трів соціального обслуго-
вування (надання соціаль-
них послуг), які діють у
кожному адміністративно-
територіальному районі, в
містах України, у районах
великих міст. 

Для підтримання життє-
діяльності та соціальної
активності вказаних кате-
горій громадян у складі те-
риторіальних центрів ді-
ють відділення соціальної
допомоги вдома. Соціальні
працівники відділення на-
дають соціально-побутові
послуги самотнім непра-
цездатним громадянам, які
згідно з висновком лікаря
про стан здоров’я, потре-
бують сторонньої допомоги
в побуті. 

У відділеннях соціально-
побутової адаптації забез-
печується виконання ком-
плексу заходів, спрямова-
них на відновлення знань,
умінь та навичок з орієнту-
вання у домашніх умовах,
ведення домашнього госпо-
дарства, із самообслугову-
вання, поведінки у суспіль-
стві тощо (побутова реабі-
літація), працетерапія; ор-

ганізація дозвілля і відпо-
чинку (лекції, бесіди, зус-
трічі, екскурсії, створення
самодіяльних художніх ко-
лективів, гуртків тощо); за
потреби надання консуль-
тацій фахівцями різних
спеціальностей.

У відділенні соціально-
медичних послуг прово-
диться комплекс оздоров-

чих заходів, консультації
лікаря та інших спеціаліс-
тів, організовується до-
звілля.

Великою популярністю
користується відділення
організації надання адрес-
ної натуральної та грошо-
вої допомоги, де організо-
вано можна отримати низ-
ку швацьких, кравецьких,

перукарських послуг, по-
слуг з ремонту вікон, две-
рей, квартир (будинків),
санвузлів, дахів, парканів,
побутової техніки, радіо-
апаратури, холодильників,
взуття, послуг із заготівлі
та завезення палива, роз-
пилювання дров тощо.

Працюють також стаціо-
нарні відділення для по-

стійного або тимчасового
проживання. 

Протягом минулого року
в терцентрах майже 2 млн
громадян отримали соці-
альні послуги, зазначила
посадовець.

Для максимального за-
доволення потреб грома-
дян, проводиться робота з
розвитку нових видів соці-

альних послуг та іннова-
ційних форм соціальної ро-
боти. Приміром, майже 5
тис. осіб в 16 областях за-
лучені до навчання за різ-
ними напрямками в «Уні-
верситетах третього віку»,
в 15 – створені транспортні
служби, через які особам
похилого віку та інвалідам
надаються транспортні по-
слуги, у семи областях
створено мультидисциплі-
нарні команди, які забезпе-
чують комплексне надання
соціальних послуг, у трьох
областях проводиться со-
ціальне обслуговування
вдома осіб з психічними
розладами. 

А тим, хто доглядає неді-
єздатних громадян, зазна-
чила директор департа-
менту, надається державна
допомога. Відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів
від 29.04.04 р. №558 «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
компенсації фізичним осо-
бам, які надають соціальні
послуги» непрацюючим фі-
зичним особам, які надають
соціальні послуги громадя-
нам похилого віку, інвалі-
дам, хворим, що за виснов-
ком лікарів потребують по-
стійної сторонньої допомо-
ги в домашніх умовах, на-
дається щомісячна компен-
саційна виплата. 

Протягом 2011 року за-
значену компенсаційну ви-
плату отримувало понад
90 тис. осіб, повідомила
І.Тарабукіна.

Старенькі — не самотні
СОЦіУМ. Міністерство соціальної політики постійно працює над удосконаленням мережі установ
і закладів соціального обслуговування, форм та методів соціальної роботи з особами похилого віку

На тлі поліпшення основних показників бідності
спостерігається зниження рівня бідності
й за окремими типами домогосподарств:
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помітно знизився рівень бідності в домогосподарствах,
де всі дорослі працюють, що є позитивним свідченням
зростання заробітної плати щодо інших доходів

з 26,6%
до 22,5%

поліпшення показників бідності
відбулося у домогосподарствах з дітьми

з 33,0%
до 30,7%

значно знизився рівень бідності
в домогосподарствах, де всі старші 75 років

з 27,9%
до 21,9%

зниження рівня бідності відбулося
і в домогосподарствах, які розташовані
в сільській місцевості

з 34,5%
до 31,8%

Сторінку підготувала Валентина КОКІНА, «Урядовий кур’єр»

Соціальний працівник і нагодує, і вислухає дідуся
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ЗАЙНЯТІСТЬ

Лідія ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних

наук

Молодь традиційно за-
раховують до най-

вразливіших категорій на-
селення на ринку праці. Го-
ловним обмеженням кон-
курентоспроможності цієї
соціальної групи є відсут-
ність або недостатність
практичного досвіду робо-
ти, для молодих жінок —
також сімейні обов’язки,
пов’язані з народженням
та вихованням дітей. 

В Україні молоді люди ві-
ком 15–24 роки становлять
близько чверті загального
числа безробітних. Рівень
безробіття у цій віковій гру-
пі майже у 2,5 раза переви-
щує середній показник по
всьому населенню. Істотно
вищий за середній також
рівень безробіття серед осіб
25–29 років.

Значну частину безробіт-
ної молоді становлять ви-
пускники навчальних за-
кладів. У зв’язку з цим часто
заклади професійної освіти
(особливо вищі навчальні
заклади) звинувачують в іг-
норуванні реальних потреб
ринку праці у фахівцях різ-
ної кваліфікації, зокрема у
«перевиробництві» еконо-
містів, юристів тощо. Однак
ці претензії не мають до-
статніх підстав. По-перше,
повного збігу обсягу й
структури попиту та пропо-
зиції на ринку праці (як і
будь-якому іншому ринку)
на практиці досягти немож-
ливо, рівноважна ринкова
кон’юн ктура — суто теоре-
тичне поняття. По-друге,
освітня сфера повинна роз-
виватися швидше за вироб-
ництво, забезпечуючи випе-
реджувальне зростання
знань, що саме по собі є чин-
ником прогресу. Збільшення

частки студентів гуманітар-
них та суспільних наук за-
мість технічних та природ-
ничих є об’єктивним відоб-
раженням формування по-
стіндустріального суспіль-
ства і сервісно орієнтованої
економіки. Структура попи-
ту на робочу силу, яка існує,
де стабільно високу частку
посідають професії, що не
потребують особливої ква-
ліфікації, свідчить лише про
технологічну відсталість на-
ціональної економіки і аж
ніяк не може бути орієнти-
ром для планування діяль-
ності освітньої галузі. 

Фактичні статистичні да-
ні переконливо свідчать, що
наявність повної вищої ос-
віти — вагома конкурентна
перевага. Серед осіб з по-
вною вищою освітою най-
нижчий рівень безробіття, а
наявність в домогосподар-
стві хоча б однієї людини з
вищою освітою істотно зни-
жує ризик бідності для всієї
родини. Упродовж 2000–
2011 рр. вищі навчальні за-

клади збільшили випуск
фахівців у 1,6 раза, а за-
гальні обсяги безробіття за
цей час скоротилися на
третину. Тобто якщо «пере-
виробництво» спеціалістів
певних напрямів навчання
й існує, не можна ствер-
джувати, що негативно по-
значається на ринку праці. 

Рівень молодіжного без-
робіття істотно вищий за
середній серед населення у
всіх країнах з ринковою
економікою, і це має об’єк-
тивне пояснення. Моло-
дість — той етап, коли лю-
дина переходить від ди-
тинства до дорослого жит-
тя, від батьківської опіки
— до створення власної
сім’ї, від навчання — до
економічної діяльності, а
отже саме на цей період
припадають пошуки пер-
шого робочого місця та
«підходящої» роботи, час-
тіше відбуваються перерви
в зайнятості.

Людям старшого віку
притаманний усталений

характер зайнятості, пере-
хід з одного робочого місця
на інше зазвичай відбува-
ється без періоду безробіт-
тя (спочатку знаходять но-
ву роботу, тільки після цьо-
го звільняються зі старої).
Тут спрацьовує і матері-
альний чинник: молоді лю-
ди мають менше сімейних
та інших обов’язків і мо-
жуть розраховувати на ма-
теріальну підтримку бать-
ків, тоді як людям старшого
віку доводиться поклада-
тися здебільшого на власні
фінанси, вони не можуть
собі дозволити тривалий
період не працювати. 

Для формування заходів
державної політики щодо
освіти та зайнятості обо -
в’яз ково потрібно врахову-
вати демографічні тенден-
ції. Внаслідок спаду народ-
жуваності протягом на-
ступного десятиріччя кіль-
кість молодих людей віком
15–29 років скоротиться на
3,2 млн осіб. З огляду на
меншу чисельність можли-

вості цих поколінь щодо
вибору варіантів здобуття
освіти та роботи істотно
розширяються. 

Звісно, проблема працев-
лаштування молоді, зокре-
ма випускників навчальних
закладів існує. Новачки на
ринку праці, вони не мають
практичних навичок робо-
ти і набувають тільки пер-
ший досвід її пошуків, тому
збільшується ризик трива-
лого безробіття. Головним
завданням молодіжної по-
літики зайнятості має бути
не стільки протидія безро-
біттю як такому, скільки
скорочення періоду безро-
біття, сприяння в пошуках
роботи. 

З огляду на важливість
працевлаштування як за-
поруки успішної соціаліза-
ції національне законодав-
ство передбачає додаткові
заходи захисту молоді на
ринку праці, включаючи
дотації для забезпечення
першим робочим місцем.
Однак такий спосіб пра-
цевлаштування доволі
коштовний, він не може і не
повинен набувати масового
характеру. 

На нашу думку, мотива-
ція роботодавців приймати
на роботу молодь та інші
категорії осіб, які шукають
перше робоче місце або ма-
ють велику перерву в ста-
жі, потребує економічного
підкріплення, зокрема
шляхом встановлення спе-
ціального розміру міні-
мальної заробітної плати
(75–80% загального) на пер-
ші 3–6 місяців роботи таких
осіб. Подібна практика дає
можливість роботодавцям
певним чином компенсува-
ти збитки від прийняття на
роботу менш конкурентос-
проможних осіб, і її широко
використовують у розвине-
них країнах. 

Бідність поступається перед вищою освітою
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Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Представники старшого і се-
реднього поколінь добре

пам’ятають часи, коли наявність
диплома про освіту (навіть серед-
ню спеціальну, не кажучи про ви-
щу) майже автоматично гаранту-
вала роботу. Зазвичай випускни-
ки шкіл намагалися вступити до
інститутів і технікумів, по закін-
ченні яких розпочинали само-
стійну трудову діяльність.

Інша ситуація нині. Наявність
будь-якого диплома найчервоні-
шого кольору зовсім не гарантує
працевлаштування. Буває, прав-
да, що знаходять перше робоче
місце. А трапляється й по-іншо-
му: пошуки так і не увінчуються
успіхом. Тоді доводиться почина-
ти майже все спочатку, а саме —
здобувати іншу освіту чи спеці-
альність, які затребувані на рин-
ку праці.

Проблема? Ще й яка. Але, на
щастя, не настільки запущена і
безнадійна, щоб упадати в розпач.

Сумчанину Вадиму Сичу 26 ро-
ків. Свого часу закінчив місцевий
університет, здобув освіту за спе-
ціальністю «економіка і підприєм-

ництво», але з роботою не склало-
ся. Певний час працював водієм.
Оскільки ситуація не «розвидню-
валася», звернувся по допомогу
до міської служби зайнятості.

Знайти роботу за фахом безна-
дійно не вдавалося — на одне ва-
кантне місце претендували до
сотні (!) осіб. Тоді і задумався Ва-
дим над своїм майбутнім: чи є

перспектива не те щоб зробити
виробничу кар’єру, а взагалі
знайти пристойну роботу?

Молодий випускник зважився
на пропозицію фахівців центру
зайнятості здобути другу спеці-
альність: саме тоді ПАТ «Суми-
хімпром» гостро потребувало
апаратників з підготовки сирови-
ни та відпускання напівфабрика-
тів і продукції. І вже невдовзі ро-
бітничий колектив хіміків попов-
нився молодим спеціалістом.

Сьогодні Вадим Сич не пере-
ймається пошуками заробітків,

упевнений і в завтрашньому дні
— фахівці такого профілю за-
вжди потрібні на виробництві. 

Багато в чому схожа доля Ок-
сани Рожченко — свого часу вона
також закінчила університет,
одержала диплом економіста,
працювала менеджером зі збуту.
Потім залишилася без роботи.
Так само за направленням Сум-

ської міської служби зайнятості
на замовлення «Сумихімпрому»
пройшла перенавчання, стала
лаборантом хімічного аналізу то-
вариства і зараз почувається
комфортно і впевнено.

Це лише два приклади з обна-
дійливим фіналом. А їх — не пе-
релічити. За словами начальника
відділу професійного навчання
Сумського обласного центру зай-
нятості Світлани Москаленко, до-
водиться мати справу з найрізно-
манітнішими долями людей, які
мають освіту, але не можуть знай-

ти пристойної роботи. Відрадно,
що більшості з них удається допо-
магати — і безробітні з дипломами
поповнюють лави працюючих. Во-
ни приходять на промислові і пе-
реробні підприємства, до закладів
харчування і побутового обслуго-
вування, одне слово, туди, де по-
трібні їхні знання і вміння.

Одна з останніх яскравих ілюс-
трацій — на замовлення обласної
рятувально-водолазної служби
здобули спеціальність водолаза
троє колишніх безробітних. Як
кажуть про подібну роботу, кра-
ще б її було менше… Але життєві
реалії вимагають свого: молоді
люди віком від 26 до 29 років
знайшли своє місце в житті.

Директор Сумського обласного
центру зайнятості Володимир
Підлісний пропонує низку дові-
док і матеріалів, що характери-
зують явний дисбаланс між по-
питом і пропозиціями на сьогод-
нішньому ринку праці. «Всі ки-
нулися здобувати вищу освіту,
— каже співрозмовник. — А чи
потрібні ті чи ті спеціалісти, ніхто
не задумується. Вважають, що
диплом спрацює...»

Аби розчарування не було та-
ким гірким і болючим, запровад-

жено цілісну систему навчання і
перенавчання тих, хто опинився
в соціальній скруті. Насамперед
налагоджено тісні зв’язки з на-
вчальними закладами, установа-
ми, підприємствами і організа-
ціями, які мають для цього відпо-
відні матеріально-технічну базу,
потреби і можливості. 

Це передусім 24 професійно-
технічні училища й коледжі, дер-
жавний та аграрний університети
в обласному центрі, навчально-
курсовий комбінат, навчально-ви-
робничий центр, автошкола това-
риства сприяння обороні України
та інші — загалом майже 500 під-
розділів. Протягом минулого року
з ними укладено 987 договорів на
навчання і перенавчання 6114
осіб, з яких кожен четвертий здо-
був нову для себе спеціальність чи
професію. Останніх у переліку —
понад 60. При цьому неухильно
зростає питома частка підготовки
спеціалістів за індивідуальними
замовленнями роботодавців. 

Знаходять роботу сировари,
верхолази, адміністратори, аген-
ти з організації туризму, перука-
рі, бармени, кухарі, манікюрни-
ки… Одне слово, вибір широкий
— було б бажання. 

Безробітні йдуть у водолази
РИНОК ПРАЦІ. «УК» дізнавався, як на Сумщині перенавчають громадян, 
що мають освіту, але не можуть знайти роботу

Більшості вдається допомагати і безробітні
з дипломами поповнюють лави працюючих. Вони
приходять на промислові і переробні підприємства.

Добре мати дотацію для першого робочого місця
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Іван та Настя одружені вже три
роки, обом майже по 30. Дітей

подружжя поки що не ризикує
народжувати, хоч і дуже хочуть
цього обоє. Живуть-бо у гурто-
житку і заощаджують кожну ко-
пійку на власне житло. Іван ка-
же, що в гуртожитку немає нія-
ких умов для того, щоб жити тут
із немовлятами. До речі, заува-
жує Іван, саме через квартирне
питання не поспішають народ-
жувати дітей ще кілька родин у
їхньому гуртожитку. Втім, нині у
подружжя з’явилося «світло в
кінці тунелю» — нещодавно во-
ни, як каже Іван, «записалися на
квартиру» за програмою пільго-
вого молодіжного кредитування.
Тепер чекають. І сподіваються,
що отримають нарешті власне
помешкання, а в ньому зазву-
чить такий довгоочікуваний ди-
тячий сміх.

Як «записатися
на квартиру»?

І підстави для оптимізму в них
є. Напрацювання, зроблені в
«квартирному питанні» на дер-
жавному рівні, вселяють надію,
що вирішення житлової пробле-
ми пришвидшиться. І не тільки
для Івана з Настею. А й для бага-
тьох сімей, які хочуть отримати
власний «куточок». Чимало Іва-
нових друзів підходили до нього
і запитували: як би й собі «запи-
сатися на квартиру»? Адже один
із його товаришів Валерій навіть
одружуватися не ризикує, не
маючи свого куточка. 

Як відомо, державна підтрим-
ка забезпечення молоді житлом
здійснюється в Україні Держав-
ною спеціалізованою фінансовою
установою «Державний фонд
сприяння молодіжному житло-
вому будівництву» у формі до-
вгострокового пільгового креди-
тування. Скористатися програ-
мою можуть одинокі та одружені
молоді громадяни, яким на день
укладення договору не виповни-
лося 35 років та які перебувають
на обліку з поліпшення житло-
вих умов (стоять на квартирній
черзі).

Крім цього, до 2008 року молоді
сім’ї могли скористатися програ-
мою часткової компенсації дер-

жавою відсоткової ставки іпотеч-
ного кредиту комерційних банків.
Розмір компенсації встановлено
в обсязі облікової ставки НБУ,
(на сьогодні —7,75%). Однак нині
нових договорів за цією програ-
мою не укладають.

Діє ще одна програма без обме-
ження віку — «Доступне житло»,
учасники якої сплачують за
квартиру 70% її вартості, а 30%
компенсує держава. Торік обсяг
цієї компенсації з держбюджету
становив 98,2 млн грн, на будів-
ництво доступного житла, з ура-
хуванням коштів населення, бу-
ло спрямовано 552,5 млн грн. А це
— квартири для 1232 сімей.

А на нинішній рік фінансу-
вання програми «Доступне
житло» збільшено майже вдвічі
— державний бюджет на цю
справу виділив 200 млн грн.

А фінансування молодіжного
будівництва в цьому році зали-
шиться на рівні 2011-го і стано-
витиме 60 млн грн. І якщо торік
за державними програмами за-
безпечення житлом отримали
квартири 1,2 тисячі сімей, то

цього року очікується, що влас-
ні помешкання одержать 2,5 ти-
сячі родин. 

Заборгованість
по відсотках
погасять 

У минулі роки «збій» дало ли-
ше фінансування програми час-
ткової компенсації відсоткової
ставки комерційних банків. Але в
2012 році, обіцяють посадовці,
проблему також розв’яжуть. Ад-
же коштів на цю програму виді-
лили більше, ніж торік — 111 млн
грн. Це дасть можливість погаси-
ти заборгованість, яка виникла
ще в 2009 році, та повністю вико-
нати заплановані на 2012 рік по-

казники програми.
Як повідомила прес-служ-

ба Мінрегіону, уряд на нор-
мативно-правовому рівні

повністю ліквідував про-
блему затримки перера-

хунку коштів, які спря-
мовуються на частко-

ву компенсацію відсоткової
ставки кредитів комерційних
банків на будівництво та рекон-
струкцію житла для молоді. По-
становою КМУ від 7 грудня 2011
року №1259 внесено зміни до
Порядку перерахунку коштів

Державним фондом сприяння
молодіжному житловому будів-
ництву, які усувають будь-які
затримки, пов’язані з опрацю-
ванням великої кількості пла-
тіжних доручень, а також знач-
но скорочується їхня кількість.
Регіональні відділення Фонду
перераховуватимуть кошти з
казначейських рахунків на спе-
ціальні рахунки у комерційних
банках, а звідти банки розподі-

лятимуть їх на персональні ра-
хунки позичальників.

— На сьогодні держава через
Фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву частково
компенсує відсотки по кредитах
майже 11 тисячам молодих сімей.
Обробка великої кількості пла-
тіжних доручень призводила до
затримок. Це викликало не тільки
масове невдоволення позичаль-
ників, а і призводило до порушен-
ня умов договорів. Тому Мінрегіон
розробив ці зміни за результата-
ми аудиту ефективності виконан-
ня державних програм забезпе-
чення молоді житлом, який про-
вела Рахункова плата України, —
зауважив міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
Анатолій Близнюк.

За його словами, одним з ос-
новних завдань держави зали-
шається створення нових фінан-
сово-кредитних механізмів для
стимулювання попиту на житло,
зокрема довгострокове (20–30
років) іпотечне кредитування з
низькою процентною ставкою
(5–10% річних) і збільшення пла-
тоспроможності споживача. 

Громадськість
схвалила нову
концепцію

Також нині підготовлено нову
концепцію молодіжної житлової
політики. Ось що розповів голова

правління Державного фонду
сприяння молодіжному житло-
вому будівництву Леонід Рису-
хін:

— Запровадження принципово
нової стратегії державної моло-
діжної житлової політики мож-
ливе після прийняття Закону
«Про особливості державної під-
тримки забезпечення молоді
житлом» (законопроекту №9290).
Ініціатор його розробки — Дер-
жавний фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву. У
разі прийняття закон регламен-
туватиме такі головні принципи: 
 державна підтримка молоді

у будівництві власного житла
(держава надає молоді пільгові
кредити, субсидії на квартири
або тимчасові наймані оселі, а та-
кож створює умови для організа-
ційної підтримки шляхом ство-
рення молодіжних житлових
кооперативів, молодіжних жит-
лово-будівельних кооперативів);
 багатоваріантність (забезпе-

чення диференційованого підхо-
ду залежно від майнового стану
молодої сім’ї та пріоритетів дер-
жавної політики — наприклад
забезпечити житлом насамперед
багатодітні родини);
 прогнозованість, систем-

ність, результативність та прозо-
рість державної молодіжної
житлової політики. 

Загалом законопроект покли-
каний розв’язати низку важли-
вих завдань держави соціального
й демографічного спрямування.
Запропонована модель має під-
вищити рівень забезпечення мо-
лоді житлом і, як наслідок, пози-
тивно вплинути на рівень народ-
жуваності в країні, знизити кіль-
кість розлучень, адже цей показ-
ник теж не може не турбувати
державу. 

Власне житло, безумовно, по-
ліпшить побутові умови молодих
українських родин, сприятиме
створенню позитивного клімату в
сім’ях, дасть їм змогу впевнено
планувати майбутнє, мати біль-
ше дітей. 

Окрему увагу в законопроекті
приділено організації дієвого
громадського контролю за вико-
нанням законодавства у сфері
забезпечення молоді житлом.
Для реалізації цих функцій пе-
редбачається створити Громад-
ську раду та пропонується сфор-
мувати цю структуру при Пре-
зидентові України. 

Законопроект готували на ос-
нові напрацювань фонду, народ-
них депутатів, урядовців, експер-
тів, громадських молодіжних ор-
ганізацій, що були представлені в
ході низки публічних заходів —
«круглих столів», громадських
обговорень та дискусій у Києві та
регіонах України. Дуже важливо
й те, що документ перед подан-
ням на розгляд Верховної Ради
пройшов громадське обговорення.

Вирішується квартирне питання! 
КВАДРАТНІ МЕТРИ. На програму «Доступне житло» у цьому році 
виділять удвічі більше коштів, ніж торік 

У грудні 2011 року в Києві введено в
експлуатацію 4 багатоквартирні житлові
будинки, в яких 125 сімей отримали
квартири за підтримки державної про-
грами доступного житла. 
Директор Іпотечного центру в місті Киє-

ві та Київській області Державного фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій
Комнатний зауважив, що в 2011 році в Києві та на Київ-
щині 494 родини стали учасниками програми доступного
житла. Нині виявили бажання приєднатися до програми
ще 50 сімей. Усього в межах виконання держпрограми
доступного житла, яка стартувала наприкінці 2010 року
в Києві та області, укладено 744 договори на придбання
квартир, з яких 220 вже введено в дію. 

Шість севастопольських сімей отри-
мали ключі від квартир під час урочисто-
го введення в експлуатацію за програ-
мою доступного житла 60-квартирного
житлового будинку. Голова Севастополь-

ської міської держадміністрації Володи-
мир Яцуба зауважив, що в місті успішно реа-

лізується проект «Доступне житло». 
— Минуло трохи більше місяця з моменту підписання

Меморандуму про співпрацю між Севастопольською мі-
ською держадміністрацією і Державним фондом сприян-
ня молодіжному житловому будівництву і ось — резуль-

тат проведеної роботи. Сьогодні шість сімей, які зверну-
лися в регіональне управління Фонду, отримують ключі
від нових квартир, 30% вартості житла їм компенсувала
держава, — підкреслив він.

Цього року в Кременчуці заплановано
надати 46 квартир в рамках державної
програми пільгового молодіжного креди-
тування.

— Торік пільговими кредитами скорис-
талася 21 молода сім’я. Реєстрація на

участь у програмі триває. Ми не відмовляє-
мо нікому, — зауважила директор Полтавського регіо-
нального управління фонду сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву Олена Алексєєва.

Сесія Житомирської облради затвер-
дила комплексну програму «Молодь і ро-
дина Житомирщини» на 2012–2016 ро-
ки, в якій передбачено фінансування
програми пільгового молодіжного креди-

тування на 4,56 млн грн. 
За словами директора регіонального уп-

равління Фонду сприяння молодіжному житловому будів-
ництву Павла Шестопалова, загалом протягом 2012–
2016 рр. з облбюджету заплановано виділити 2,78 млн
грн. Крім цього, 1,14 млн грн профінансують із позабюд-
жетних коштів. Також 630 тис. грн залучать від повернен-
ня кредитів. 

Анатолій БЛИЗНЮК, 
міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ: 

— З огляду на можливості бюджету та відповідно до
статті 47 Конституції України, в першу чергу необхідно
розвивати програми, спрямовані на створення умов для
самостійного будівництва і придбання житла громадяна-
ми. Такі програми ефективніші. Наприклад, будівництво
доступного житла. Ця програма актуальна, оскільки вра-
ховує інтереси всіх учасників будівельного ринку: держа-

ви, що забезпечує виконання житлових зобов’язань перед громадянином,
населення, яке отримує шанс нарешті розв’язати свою житлову проблему, а
також будівельних і фінансових організацій, зацікавлених у пожвавленні бу-
дівельного ринку, отримання інвестицій і платоспроможного покупця.

КОМПЕТЕНТНО

Новосели обживають будинки 
«Урядовий кур’єр» поцікавився, як реалізується молодіжна житлова політика в регіонах

Сторінку підготувала Інна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»
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Зробимо ремонт — і думатимемо про поповнення в сім’ї

За даними Іпотечного центру

Динаміка обсягів 
кредитування Фондом  
за рахунок коштів Державного
бюджету 1998–2012 рр.

1998 6199,000
1999 5640,000
2000 60709,900
2001 54338,100
2002 48309,500
2003 69359,400
2004 122700,760
2005 110531,780
2006 91002,021
2007 94273,303
2008 76799,368
2009 0,000
2010 37000,000
2011 60000,000
2012 60000,000



Наталія РИНГАЧ,  
доктор наук 

з державного управління

Зростання тривалості
життя на тлі низької

народжуваності законо-
мірно призводить до збіль-
шення частки населення
старшого віку.

Як свідчить прогноз,
зроблений фахівцями Ін-
ституту демографії та со-
ціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН Украї-
ни, до 2050 року очікується
зростання майже до 32%
частки населення, старшо-
го за 60 років, тобто поста-
ріння прогресуватиме (на-
гадаємо, що в 1959 і 2001
рр. він становив відповідно
10 і 21%).

За підрахунками фахів-
ців Світового банку, з по-
чатку тисячоріччя до 2025 р.
з колишніх країн соцтабо-
ру населення України ско-
ротиться найбільшою мі-
рою — на 24% (Білорусі —
на 18%, Російської Федера-
ції — на 12%, Чехії — на
4%, Польщі — на 3%, Сло-
ваччини — на 2%), при цьо-
му кожен п’ятий буде
старшим за 65 років.

Зі зростанням чисель-
ності громадян у старших
вікових групах неминуче
загостриться проблема
збільшення необхідності у
довготривалому догляді

(long-term care) за людь-
ми, які через вік та наяв-
ність вад фізичного і пси-
хічного здоров’я не мо-
жуть опікуватись собою
самі і потребують сторон-
ньої допомоги. Це призво-
дить до значних витрат,
вимагає залучення істот-
них фінансових і кадрових
ресурсів.

Як же розв’язують цю
проблему в інших країнах?

Німеччина входить до
числа чотирьох країн (ра-
зом з Японією, Нідерлан-
дами та Республікою Ко-
рея), що мають спеціальну
систему страхування на

випадок тривалого догля-
ду. Інші системи тривало-
го догляду фінансуються з
податкових надходжень у
розмірах, що варіюються
залежно від країни. У
країнах, що не мають та-
кої системи, фінансовий
тягар лягає на самих лю-
дей, які потребують три-
валого догляду, та на їхні
сім’ї.

Страхування на випа-
док тривалого догляду,
або Pflegeversicherung
(нім.), на відміну від стра-
хування на випадок хво-
роб, покриває потреби в
догляді для людей, які
внаслідок хвороби або ін-
валідності не можуть жи-
ти самостійно протягом
щонайменше шести міся-
ців. Страхування на випа-
док тривалого догляду в
Німеччині є обов’язковою
схемою з рівномірним
розподілом внесків між
застрахованими особами
та їхніми роботодавцями.
Відповідність критеріям
не ґрунтується виключно
на віці, у фокусі переду-
сім ступінь залежності і
потреби у сторонній допо-
мозі, але закономірно, що
80% одержувачів мають
вік 65 років і старше. Ре-
ципієнти відповідно до
рівня їхньої залежності
розподілені за трьома ка-
тегоріями. За останніми

даними, з 82-мільйонного
населення Німеччини
приблизно 79 мільйонів
осіб мають будь-яку фор-
му страхування на випа-
док тривалого догляду. З
них приблизно 88% за-
страховані в державному
секторі і 12% — у приват-
ному.

Більшість одержувачів
страхування на випадок
тривалого догляду в Ні-
меччині залишається вдо-
ма (69%). У цьому разі во-
ни можуть вибрати щомі-
сячні готівкові платежі
для покриття своїх потреб
у догляді або ж отримува-

ти переваги в негрошовій
формі — у вигляді послуг
у сфері професійного до-
гляду. Стосовно решти
31% одержувачів, які от-
римують потрібний до-
гляд у спеціальних уста-
новах, ці виплати покри-

вають лише частину що-
місячних витрат на догляд
у таких установах (у біль-
шості — в будинках прес-
тарілих). За можливості
реципієнти доповнюють
страхування на випадок
тривалого догляду іншими
схемами страхування або
пенсії.

В 2009 р. 2,24 млн осіб у
Німеччині були віком 65
років і старше, а до 2050 р.
це число практично подво-
їться, досягнувши 4,35 млн.
За прогнозами фахівців, до
цього часу Німеччина ста-
не другою після Японії
країною Організації еконо-
мічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР), яка має
найстаріше населення.

Але, незважаючи на те, що
система страхування на
випадок тривалого догляду
в Німеччині отримала між-
народне визнання, її стій-
кість у майбутньому підда-
ється сумніву.

Адже сьогодні страху-
вання на випадок трива-
лого догляду в Німеччині
фінансується на основі
негайної оплати витрат:
внески одразу розподіля-
ються і спрямовуються на
фінансування догляду. А
це означає, що страхові
внески повинні підвищу-
ватися в міру зростання
співвідношення числа ре-
ципієнтів до числа нереци-
пієнтів, тобто при підви-
щенні частки населення,
яке такого догляду потре-
бує. Деякі пропонують пе-
рейти до моделі поперед-
ньої оплати, яка б дала
змогу розширювати фі-
нансування страхування
на випадок ймовірного
тривалого догляду відпо-
відно до його зобов’язань.
Але будь-яка реформа,
яка тягне за собою підви-
щення внесків або розши-
рення державного фінан-
сування, дуже важка і
складна для здійснення,
особливо в сьогоднішній
економічній і політичній
ситуації. Уряд Німеччини
зобов’язався знешкодити
демографічну «бомбу упо-
вільненої дії» (як влучно
прозвали ЗМІ ситуацію,
пов’язану з прогресуючим
старінням населення)
шляхом проведення ре-
форми нинішньої системи.

У жовтні минулого року
парламент Німеччини
прийняв новий закон, який
спрощує для працюючих
людей догляд за членами
їхніх сімей (попередній
нормативний акт щодо
страхування на випадок
тривалого догляду, введе-
ного в Німеччині 1995 ро-
ку, лише незначною мірою
компенсував витрати гро-
мадян, змушених догляда-
ти за своїми рідними). За
новими правилами, люди

можуть працювати на пів-
ставки і отримувати 75%
своєї зарплати. Щоб уник-
нути випадків обману та
шахрайства, по завершен-
ні періоду догляду вони
зобов’язані перейти на по-
вну ставку, але продов-
жувати отримувати 75%
зарплати до тих пір, поки
не буде компенсовано час,
під час якого здійснював-
ся догляд.

Новий закон є розумним
способом розподілу витрат
і визнає центральну роль
сім’ї у забезпеченні догля-
ду за старими людьми.

Поряд з демографічним
зрушенням змінюється і
суспільство. Якщо ще 10
років тому проблема три-
валого догляду соромливо
замовчувалась або розгля-
далась як неминучий тягар
для сімей чи потреба у пе-
рекладанні піклування на
державні установи, нині
люди прагнуть не залиша-
тися наодинці з власними
проблемами. Нещодавно
було створено загальнона-
ціональну асоціацію для
підтримки людей, що за-
безпечують догляд за свої-
ми родичами.

«Забезпечення тривало-
го догляду є складною
проблемою для кожної
країни, — коментує си-
туацію Джон Берд, дирек-
тор Департаменту з пи-
тань старіння і життєвого
циклу Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я
(ВООЗ). — Догляд можна
фінансувати з власних
коштів, державних подат-
кових надходжень або в
рамках страхування. Ці
країни обрали схему
обов’язкового страхуван-
ня, систему, що забезпе-
чує хоч якийсь захист
кожної людини від таких
витрат».

В умовах швидкого ста-
ріння населення визна-
чення правильної моделі
для забезпечення трива-
лого догляду стає все
більш нагальним завдан-
ням, наголошує Джон
Берд. Нові підходи, які ви-
вчаються в Німеччині, мо-
жуть стати моделями для
країн, що не мають мереж
страхування на випадок
тривалого догляду, в тому
числі і для України.

Довго жити й не тужити
НІМЕЧЧИНА. Доглядаючи стареньких, родичі отримують зарплату

Україна Білорусь Російська
Федерація

Чехія Польща Словаччина

Скорочення неселення з 2001 до 2025 р.
у деяких колишніх країнах соцтабору, % 
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За прогнозом Світового банку

В Інтернеті можна знайти багато цікавого
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*  Використано  матеріали  Бюлетеня  Всесвітньої  організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), січень 2012 року

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
12 урядовий кур’єрwww.ukurier.gov.ua

Хто перебуває 
на повному
державному утриманні

ПОСЛУГИ. В 2011 році в Україні розпочато процес рефор-
мування системи соціальних послуг, основною метою якого є
створення конкурентного ринку у цій сфері.
На сьогодні мережа стаціонарного соціального обслуговуван-

ня налічує 324 будинки-інтернати, з них — 74 будинки-інтернати
для громадян похилого віку та інвалідів і 39 пансіонатів для ве-
теранів війни та праці.
У стаціонарних установах зараз проживає майже 55 тис.

громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, із яких по-
над 9 тисяч осіб — у будинках-інтернатах загального профілю
та майже 8,4 тисячі — у пансіонатах для ветеранів війни і праці
та геріатричних пансіонатах.
Потреба населення у стаціонарному догляді задовольняєть-

ся майже повністю. Лише незначна черга на влаштування ви-
никає у зв’язку із бажанням особи бути поселеною до конк-
ретного будинку-інтернату. Однак і це питання вирішується у
стислі терміни.
У квітні 2011 року проведено всеукраїнську нараду щодо

діяльності будинків-інтернатів, за результатами якої ство-
рено:
— Урядову телефонну «гарячу лінію»; 
— наглядові ради за діяльністю інтернатних установ;
— громадські ради при кожному будинку-інтернаті;
— робочу групу з удосконалення нормативно-правових ак-
тів щодо діяльності інтернатних установ системи органів
праці та соціального захисту населення;

— внесено зміни до Порядку зарахування та використання
коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фон-
дом або органами праці та соціального захисту населен-
ня установам (закладам), де особи перебувають на по-
вному державному утриманні.

За інформацією 
Департаменту соціальних послуг Мінсоцполітики

А У НАС ТАК



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 253-72-91, 253-34-78, 254-04-07. E-mail: adv@ukcc.com.ua

 
   (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
На звітну дату 

поточного 
кварталу 

На кінець 
попереднього 

фінансового року  
1 2 3 4 

  АКТИВИ                               
1. Грошові кошти та їх еквіваленти  53 934 273 129 
4. Кошти в iнших банках, у тому числi: 111 945 156 004 

4.1. В iноземнiй валютi               27 969 15 002 
5. Резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках (2 798) (1 632) 

5.1. Резерви у вiдсотках до активу    3% 1% 
6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2 431 185 4 945 721 

6.1. 
Кредити та заборгованiсть юридичних осiб,  
у тому числi: 

1 718 004 4 291 986 

6.1.1. В iноземнiй валютi:            198 158 981 254 

6.2. 
Кредити та заборгованiсть фiзичних осiб,  
у тому числi: 

713 181 653 735 

6.2.1. В iноземнiй валютi:            316 089 296 607 
7. Резерви пiд знецiнення кредитiв  (1 467 128) (4 166 612) 

7.1. Резерви у вiдсотках до активу    60% 84% 
8. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 564 885 838 111 

9. 
Резерви пiд знецiнення ЦП у портфелi банку  
на продаж 

(191) (195 440) 

9.1. Резерви у вiдсотках до активу    0% 23% 
13. Iнвестицiйна нерухомiсть         111 697 81 555 

14. 
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного  
податку на прибуток 

1 845 1 773 

15. Вiдстрочений податковий актив    113 358 205 445 
16. Основнi засоби та нематерiальнi активи 421 846 479 148 
17. Iншi фiнансовi активи            15 817 10 906 
18. Резерви пiд iншi фiнансовi активи (6 493) (1 036) 

18.1. Резерви у вiдсотках до активу    41% 9% 
19. Iншi активи                      78 579 73 571 
20. Резерви пiд iншi активи          (12 155) (13 014) 

20.1. Резерви у вiдсотках до активу    15% 18% 

21. 
Довгостроковi активи, призначенi для продажу,  
та активи групи вибуття 

287 422 276 912 

23. Усього активiв, у тому числi:    2 703 748 2 964 541 
23.1. В iноземнiй валютi               164 105 327 553 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                       
24. Кошти банкiв, у тому числi:      1 202 283 1 199 231 

24.1. В iноземнiй валютi               55 930 179 931 
25. Кошти юридичних осiб, у тому числi: 97 686 113 906 

25.1. В iноземнiй валютi               3 903 10 013 
25.2. Кошти юридичних осiб на вимогу, у тому числi: 47 103 46 953 

25.2.1. В iноземнiй валютi             2 584 2 897 
26. Кошти фiзичних осiб, у тому числi: 594 282 703 370 

26.1. В iноземнiй валютi               164 688 213 102 
26.2. Кошти фiзичних осiб на вимогу, у тому числi: 49 192 51 394 

26.2.1. В iноземнiй валютi             16 219 21 733 
28. Iншi залученi кошти 1 900 0 
29. Зобов’язання  щодо поточного податку на прибуток 610 0 
30. Вiдстроченi податковi зобов'язання 15 853 251 850 
31. Резерви за зобов`язаннями        117 1 321 
32. Iншi фiнансовi зобов`зання       2 668 2 148 
33. Iншi зобов'язання                5 868 6 035 
36. Усього зобов'язань, у тому числi 1 921 267 2 277 861 

36.1. В iноземнiй валютi               224 933 403 398 
 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ                    

37. Статутний капiтал                3 567 544 3 567 544 
39. Емiсiйнi рiзницi                 847 847 
40. Резерви,капiталiзованi дивіденди та iншi фонди банку 349 572 349 572 
41. Резерви переоцiнки необоротних активів, у тому числі: 311 436 237 276 

41.1 Резерви переоцiнки нерухомості            311 436 237 276 
42. Резерви переоцiнки ЦП 2 747 0 
44. Прибуток/збиток минулих рокiв    (3 466 535) (3 247 857) 
45. Прибуток/збиток поточного року   16 870 (220 702) 
46. Усього власного капiталу         782 481 686 680 
47. Усього пасивiв                   2 703 748 2 964 541 

 

 
                                                             (тис.грн.) 

На звітну дату кварталу 

Рядок Найменування статтi поточного 
року 

попереднього 
фінансового 

року 
1 2 3 4 
1. Чистий процентний дохід            285 742 560 723 

1.1 Процентний дохід                   472 179 806 781 
1.2 Процентні витрати                  (186 437) (246 058) 
2. Чистий комісійний дохід            17 849 29 222 

2.1 Комісійний дохід                   20 564 30 739 
2.2 Комiсiйнi витрати                  (2 715) (1 517) 
6 Результат від торгівлі іноземною валютою 15 869 870 

10 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 6 924 (16 525) 
11 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами (252 736) (809 959) 
12 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (2 325) (2 245) 
13 Результат вiд продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (1 847) (9 688) 
15 Резерви за зобов'язаннями (117) 0 
16. Iншi операцiйнi доходи             4 570 26 826 

          
        
              
        

 
      

     
              

Рядок Найменування рядка На звітну дату 
Нормативні 
показники  

1  2  3  4  

1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.) 622 776 
Не менше 

120 000 тис.грн. 
2 Адекватність регулятивного капіталу (%) 22.64 Не менше 10% 

3 
Співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів (%) 

13.22 Не менше 9% 

4 Поточна ліквідність (%) 40.87 Не менше 40 % 

5 
Максимальний розмір кредитного ризику 
на одного контрагента (%) 

27.34 Не більше 25 % 

6 Великі кредитні ризики (%) 151.76 Не більше 800% 

7 
Максимальний розмір кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих одному 
інсайдеру (%) 

0.00 Не більше 5 % 

8 
Максимальний сукупний розмір кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих 
інсайдерам (%) 

0.00 Не більше 30 % 

9 Рентабельність активів (%) 0.57 х 

10 
Кредитні операції, що класифіковані як 
“стандартні” (тис.грн.) 

89 423 х 

10.1 
Сформований резерв за такими 
операціями (тис.грн.) 

90 х 

11 
Кредитні операції, що класифіковані як 
“під контролем” 

319 497 х 

11.1 
Сформований резерв за такими 
операціями (тис.грн.) 

3 556 х 

12 
Кредитні операції, що класифіковані як 
“субстандартні” 

352 312 х 

12.1 
Сформований резерв за такими 
операціями (тис.грн.) 34 340 х 

13 
Кредитні операції, що класифіковані як 
“сумнівні” 

565 696 х 

13.1 
Сформований резерв за такими 
операціями (тис.грн.) 

222 024 х 

14 
Кредитні операції, що класифіковані як 
“безнадійні” 

596 312 х 

14.1 
Сформований резерв за такими 
операціями (тис.грн.) 

596 202 х 

15 
Чистий прибуток на одну просту акцію 
(грн.) 

0.00 х 

16 
Сума сплачених дивідендів за ____ рік на 
одну: 

0.00 х 

16.1 Просту акцію 0.00 х 
16.2 Привілейовану акцію 0.00 х 

17 

Перелік учасників (акціонерів) банку, які 
прямо та опосередковано володіють 10 % 
і більше відсотками статутного капіталу 
банку 

1. МIНIСТЕРСТВO 
ФIНАНСIВ 
УКРАЇНИ вiд  
iменi держави: 
код країни – 804, 
відсоток у 
статутному 
капіталі: пряма 
участь = 99. 
9369%; 
опосередкована 
участь = 
0.0000%. 

х 

 

 
    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

На звітну 
дату 

поточного 
кварталу 

На кінець 
попереднього 
фінансового 

року  

Зміни 
після 
дати 

останньої 
річної 

звітності 
(+; -)  

1 2 3 4 5 
2. Поточнi рахунки банку –  

управителя з довiрчого управлiння 4 980 8 065 - 3 085 
3. Дебiторська заборгованiсть  

за операцiями довiрчого управлiння 526 120 492 136 +33 984 
9. Усього за активними рахунками 

довiрчого управлiння 531 100 500 201 +30 899 
11. Рахунки установникiв                  531 100 500 201 +30 899 
14. Усього за пасивними рахунками  

довiрчого управлiння 531 100 500 201 +30 899 

 
    (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

На звітну 
дату 

поточного 
кварталу 

На кінець 
попереднього 
фінансового 

року  

Зміни після 
дати 

останньої 
річної 

звітності  
(+; -)  

1 2 3 4 5 
1. Гарантiї, що наданi              1 588 2 554 - 966 
3. Зобов'язання з кредитування,  

якi наданi клiєнтам 70 174 25 783 +44 391 
4. Надана застава                   2 386 138 2 338 597 +47 541 

Баланс ПАТ «АКБ «Київ», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, за IV квартал 2011 р.

Примітка «Рахунки довірчого управління» ПАТ «АКБ «Київ», 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, за IV квартал 2011 р.

Примітка «Окремі показники діяльності банку» ПАТ «АКБ «Київ», 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, за IV квартал 2011 р.

Звіт про фінансові результати ПАТ «АКБ «Київ», 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, за IV квартал 2011 р.

Примітка «Зобов’язання банку, які опубліковуються на позабалансових рахунках»
ПАТ «АКБ «Київ», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, за IV квартал 2011 р.

Фінансова звітність 
ПАТ «АКБ «КИЇВ» 

за IV квартал 2011 р.

 
                                                             (тис.грн.) 

На звітну дату кварталу 

Рядок Найменування статтi поточного 
року 

попереднього 
фінансового 

року 
1 2 3 4 
1. Чистий процентний дохід            285 742 560 723 

1.1 Процентний дохід                   472 179 806 781 
1.2 Процентні витрати                  (186 437) (246 058) 
2. Чистий комісійний дохід            17 849 29 222 

2.1 Комісійний дохід                   20 564 30 739 
2.2 Комiсiйнi витрати                  (2 715) (1 517) 
6 Результат від торгівлі іноземною валютою 15 869 870 

10 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 6 924 (16 525) 
11 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами (252 736) (809 959) 
12 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (2 325) (2 245) 
13 Результат вiд продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (1 847) (9 688) 
15 Резерви за зобов'язаннями (117) 0 
16. Iншi операцiйнi доходи             4 570 26 826 
18. Адмiнiстративнi та iншi операційні витрати (124 175) (118 967) 
21. Прибуток/(Збиток) до оподаткування (50 246) (339 743) 
22. Витрати на податок на прибуток     67 116 118 724 
23. Прибуток/(Збиток) після оподаткування 16 870 (221 019) 

24 
Чистий прибуток/(збиток) вiд продажу довгострокових активів, 
призначених для продажу 0 317 

25. Чистий прибуток/збиток банку       16 870 (220 702) 

18 січня 2012 року

Голова Правління           Скосирська С. В.
Головний бухгалтер          Бочковська Н. А.
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Відділ новин
«Урядового кур’єра» 

У 2012 році уряд продов-
жить програму під-

тримки та розвитку
агропромислового ком-
плексу. У цьому користува-
чів соціальної мережі
Фейсбук запевнив Прем’єр-
міністр Микола Азаров під
час чергового спілкування з
людьми. 

У програмі розвитку аг-
рарного комплексу є спеці-
альний розділ, спрямований
на підтримку закладення
нових садів і виноградників.
«Це так званий одновідсот-
ковий збір», — пояснив
Прем’єр, зауваживши, що
інвестори вкладають великі
кошти у цей бізнес, окуп-
ність якого за 3—5 років
«абсолютно нормальна». А
торік закладено велику
кількість садів та збудовано
чимало фруктосховищ. І цю
роботу буде продовжено,
повідомляє департамент ін-
формації та комунікацій з
громадськістю Секрета-
ріату Кабміну. 

Про корупцію 
у вишах

Торкнувся Микола Аза-
ров і законопроекту про

вищу освіту: «Закон «Про
вищу освіту» повинен міс-
тити спеціальний розділ,
присвячений боротьбі з ко-
рупцією у ВНЗ. Адже ко-
рупція у них — це
передусім удар по якості
освіти. Уявіть лікаря, який
отримав відмінну оцінку за
гроші на екзамені з анато-
мії», — зауважив глава
уряду.

Він також повідомив, що
на сьогодні створено ро-
бочу групу, яка  займа-
ється доопрацюванням:
«Через 10 днів мені по-
винні доповісти про ре-
зультати її роботи. Потім
ми його винесемо на чер-
гове засідання Кабміну, і
якщо Кабінет Міністрів
схвалить усі ті зміни, які
пропонуються, ми напра-
вимо його до Верховної
Ради».

Водночас співрозмов-
ники Миколи Азарова ви-
словили вдячність за
можливість публічного об-
говорення законопроекту.
«Дякуємо, що у нас, сту-
дентів, з’явилася змога
взяти безпосередню
участь у створенні цього
важливого законопроекту.
Приємно, що наші думки
та пропозиції беруть до ві-
дома», — зазначила Ольга

Волунець. У свою чергу
Наталя Ігнатенко наголо-
сила: «Приємно, що такі
реформи обговорюють не
за зачиненими дверима
Кабміну, а за участю
людей, що безпосередньо
мають стосунок до справи».

Нині готується урядове
рішення з урегулювання
питання щодо переходу на
літній та зимовий час. «Це
рішення буде розглянуто, і
спиратиметься воно на-
самперед на те, в якому ча-
совому поясі розташована
більша частина території
Україні. І моя думка така:
цей поясний час ми по-
винні зробити постійним»,
— наголосив Микола Аза-
ров.

Що ще цікавить
людей

Із думкою Прем’єра про
необхідність пояснювати
громадянам сутність ре-
форм на сторінці Миколи
Азарова погоджується Ми-
хайло Троян: «Навіщо мо-
рочити голову людям
всілякими опціонами чи
ф’ючерсами? Чи не час по-
чати спілкуватися з ними
людською мовою? Що
менше люди, які претенду-
ють на владу, розмовляти-

муть абстракціями (абсо-
лютно порожніми), то
менше люди їх розуміти-
муть й меншими будуть
шанси на майбутніх вибо-
рах».

А Юрій Ларіонов пере-
ймається долею парків у ве-
ликих містах: «В Україні
істотно почастішали ви-
падки захоплення особами з
високими матеріальними
статками паркових зон,
місць масового відпочинку
та лісових масивів у при-
ватну власність. Як-от: при-
ватне будівництво у Парку
культури та відпочинку ім.
Б Хмельницького та у
Стрийському парку у м.
Львові; захоплення лісового
масиву та берегової смуги
під приватне будівництво у
Криму та інші.

Подібні захоплення не-
можливі без сприяння поса-
дових осіб. А це вже пряма,
зухвала та нахабна коруп-
ція, з якою ви боретеся (чи
принаймні декларуєте).
Будь ласка, зверніть увагу
на ці факти та вживайте
всіх необхідних заходів, щоб
зупинити вже випадки за-
хоплень та не допустити їх
у майбутньому! Вірю у
вашу швидку реакцію!» —
звертається до Прем’єра
користувач мережі.

«Вірю у швидку реакцію!»
ВІДВЕРТО. На прем’єрській сторінці соціальної мережі Фейсбук 
люди радять і просять допомогти

ПАМ’ЯТЬ. 29 січня 1918 року біля станції Крути відбувся бій,
в якому полягли українські юнаки — військові курсанти, сту-
денти та гімназисти. Вони вірили, що захищають ідеали сво-
боди і незалежності України. Ця героїчна та водночас трагічна
дата в історії нашої держави завжди буде нагадувати нам про
велику відповідальність наставників і командирів за рішення,
які вони приймають. Ці слова звернення з нагоди 94-ї річниці
трагічного бою Президент Віктор Янукович завершив так: «Зга-
даймо нині у молитві душі загиблих героїв. Хай з Богом спочи-
вають».

А Прем’єр-міністр Микола Азаров узяв участь у заходах з
ушанування загиблих юнаків. У Києві біля Аскольдової могили
він поклав квіти до Меморіалу пам’яті героям Крут, а також по-
бував на молебні.

У заходах взяли участь представники Адміністрації Прези-
дента, Кабінету Міністрів, міської влади столиці.
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ЛюТОгО

Oбласть Нiч           День
Київська -23 -28      -17 -22
Житомирська -25 -30      -17 -22
Чернiгiвська -25 -30      -18 -23
Сумська -24 -29      -16 -21
Закарпатська -18 -23        -8 -13
Рiвненська -24 -29      -16 -21
Львiвська -26 -31      -17 -22
Iвано-Франкiвська -27 -32      -16 -21
Волинська -24 -29      -15 -20
Хмельницька -24 -29      -15 -20
Чернiвецька -28 -33      -14 -19
Тернопiльська -25 -30      -17 -22
Вiнницька -25 -30      -15 -20

Oбласть Нiч            День
Черкаська -28 -33      -17 -22
Кiровоградська -24 -29      -15 -20
Полтавська -23 -28      -16 -21
Днiпропетровська -21 -26      -15 -20
Oдеська -18 -23      -11 -16
Миколаївська -19 -24      -10 -15
Херсонська -17 -22      -11 -16
Запорiзька -16 -21      -10 -15
Харкiвська -20 -25      -12 -17
Донецька -17 -22      -11 -16
Луганська -18 -23      -11 -16
Крим -14 -19      -10 -15
Київ -23 -25      -17 -19

СПОРТ

Завтра читайте в «Орієнтирі»:
Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Дер-
жавного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

ГОРМОН 
ЧОЛОВIЧОЇ СИЛИ 
ТА МОЛОДОСТI

Вiдомо, що рiвень тестостерону — гормону чо-
ловiчої молодостi та сили — знижується на 3-4
вiдсотки у рiк. В результатi послаблюється по-
тенцiя. Щоб позбавитись сексуальних проблем,
треба вживати малазiйський корiнь тонгкат,
який допомагає органiзму виробляти тестосте-
рон.

Тонгкат — рослина, дивовижна здатнiсть якої
змiцнювати чоловiче здоров’я, вiдома уже багато
вiкiв. Її називають «азiатською вiагрою». Препа-
рат на основi легендарного кореня назвали Тон-
гкат™ Алi Платинум. Вiн не є гормональним пре-
паратом, але пiдвищує рiвень тестостерону в ор-
ганiзмi у 4,5 раза! Таким чином Тонгкат™ Алi
Платинум омолоджує органiзм,  повертає чоло-
вiчу силу.

Препарат безпечний навiть при вживаннi з ал-
коголем. Тонгкат™ Алi Платинум не лише ефек-
тивний сексуальний стимулятор, а й надiйний
засiб збереження чоловiчого здоров’я. Вiн поси-
лює iмунiтет, покращує кровообiг, допомагає бо-
ротися з аденомою, простатитом, iнфекцiями се-
чостатевої сфери.

Пам’ятайте, вiкових обмежень для прийому
Тонгкат™ Алi Платинум не iснує!

Звертайтеся за телефонами консультативної
гарячої лiнiї. Нашi консультанти дадуть вiдпо-
вiдь на всi вашi запитання i допоможуть як-
найшвидше вiдновити потенцiю. «Швидка допо-
мога» для чоловiкiв: 0-800-503-088 (дзвiнок без-
коштовний зi стацiонарного телефону, з мобiль-
ного — за тарифами оператора), тел. у Києвi 
0-44-454-14-14. Конфiденцiйнiсть гарантується.
WWW.TONGKAT.UA

ОстеРіГАйтеся ПідРОбОК!
Не є лiкарським засобом. 

Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи 
МОЗ України № 05.03.02-03/45179 вiд 01.07.2010 р.

РЕКЛаМа

анонС

СПІВЧУТТЯ

«Все про умови прийому до
вищих навчальних закладів
України в 2012 році»
розповість наступний
гість нашої редакції,
міністр освіти і науки,
молоді та спорту
Дмитро
Володимирович
ТАБАЧНИК. Поставити свої
запитання Ви зможете 
31 січня  з 14.00 до 15.00 за телефоном: 
253-15-83. Крім того, їх можна надсилати
завчасно на електронну скриньку:
imrich@ukcc.com.ua

Колектив газети «Урядовий кур’єр» висловлює глибокі спів-
чуття власному кореспондентові газети у Полтавській області
Данильцю Олександру Ростиславовичу та його родині у зв’яз-
ку з непоправною втратою – смертю батька

Ростислава Прокоповича.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо

вас у годину печалі і скорботи.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’ єра»

Підтвердивши свій
клас після перемож-

ної спринтерської дистан-
ції, дворазовою чемпіон-
кою Європи тут стала
тернополянка Олена Під-
грушна.

Непогано впоравшись зі
стрільбою, Олена дуже
грамотно розподілила си-
ли на дистанції і не дозво-
лила нікому зазіхнути на
своє лідерство, яке утри-
мувала від старту до фі-
нішу. Тішить,  що другий
день поспіль наші дівчата
організували переможний
дубль. Правда, для завою-
вання срібла Валентині
Семеренко цього разу до-
велося взяти участь у фі-
нішному спринті з двома
росіянками, де за рахунок
швидкості й досвіду вона
випередила Анастасію
Загоруйко та Катерину
Шумилову. 

Ще одне золото в скар-
бничку української ко-
манди додала юніорка
Ірина Варвінець. На ра-
дість тренерам, у персью-
ті Іра провела гонку,
близьку до ідеальної:
всього один промах і вели-

ка перевага в швидкості
над основними конкурен-
тками. Як підсумок — піс-
ля срібла у спринті більш
ніж переконлива перемога
в переслідуванні! На фіні-
ші її перевага над іншими
призерами гонки станови-
ла півхвилини. 

А задав тон цього зма-
гального дня  Сергій Семе-

нов, який  зумів змінити
четверте місце в спринті
на срібло в персьюті. 

Тож у неофіційному ко-
мандному заліку Україна
продовжує утримувати
лідерство, завоювавши
вже три золоті, п’ять сріб-
них та одну бронзову на-
городу. Така статистика
обнадіює, бо попереду у

спортсменів види програ-
ми, в яких українці тра-
диційно сильні. 

Сьогодні  на чемпіонаті
Європи відбудуться інди-
відуальні гонки  на 15 км
у жінок і 20 км у чолові-
ків, а в останній день зма-
гань очікуватимемо вда-
лих виступів наших спор-
тсменів в естафеті. 

Два роки без футболу?

Наших  біатлоністів
«переслідують» медалі
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. Чотири персьюти поспіль відбулися 
в неділю на континентальній першості з біатлону серед
юніорів та дорослих, що триває у словацькому Осрблі 

Капітан жіночої збірної Олена Підгрушна (на знімку №19) подає приклад подругам 
і нервує суперниць

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

ВЕРДИКТ. Донецький ФК
«Шахтар» вже отримав рі-
шення УЄФА стосовно воро-
таря гірників та збірної Украї-
ни Олександра Рибки. Як по-
відомляє прес-служба клубу,
футболіста дискваліфікува-
ли на два роки. У «Шахтарі»
не приховують, що оцінили
цей вердикт аж занадто су-
ворим, і тепер тут готуються
подавати апеляцію. 

Як відомо, перспективно-
го голкіпера, який не так

давно перейшов до «Шахта-
ря», «зловили» на вживанні
заборонених препаратів. За
версією спортсмена, цілком
доступний сечогінний засіб
він вживав без відома ліка-
рів команди, аби скинути
вагу. Зараз недавній воро-
тар основного складу пере-
буває з командою на черго-
вому зборі в Іспанії, однак
на його місце тепер претен-
дують Андрій П’ятов та Бог-
дан Шуст, якого донеччани
оперативно повернули з
оренди з маріупольського
«Іллічівця».
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Після вироку щік не надувають
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