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вивчаємо  досвід  Польщі,  і  нещодавно  я  зустрічалася  їх  міністром  соцполітики  з  цього 
приводу.  Вже  створено  робочу групу,  яка  вивчає  це питання.  Справа в  тому,  що  в  нас 
взагалі  не  розвинуті  приватні  будинки  перестарілих,  і  спочатку  треба  проробити  це 
питання для українських літніх людей, а вже потім думати про запрошення європейців, але 
у планах це є», — сказала нам міністр соцполітики Наталія Королевська. За її словами, 
основна  проблема  — у  пошуку  інвесторів.  «Для  того,  щоби  збудувати  такі  пансіонати, 
потрібні великі  гроші.  Але ми знайдемо інвесторів,  запустимо пілотний  проект», — каже 
Королевська. У самих пансіонатах ідею підтримують. 

http://vesti.ua/strana/17790-v-ukrainskie-doma-prestarelyh-pozovut-pensionerov-iz-evropy

Усім пенсіонерам перерахують пенсії 
Мінсоцполітики  прагне  покращити  пенсійне  забезпечення.  І  вже  цього  року  очікується 
новий  перерахунок  пенсій.  Зазначимо,  що  уряд  вживає  низку  заходів  для  покращення 
ситуації  у  соціальній  сфері.  Наприклад,  середній  розмір  пенсії  в  Україні  у  другому 

кварталі  доріс  до  1482  грн,  повідомляє  інформаційно-аналітичний  портал 
Inpress.ua.  До  кінця  2013  року  українцям  перерахують  раніше  призначені 
пенсії. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під 

час  міжнародної  конференції  «Які  перспективи  соціальної  безпеки  і  справедливості  в 
Україні».  «Ми  хочемо  удосконалити  пенсійне  забезпечення  в  Україні,  щоби  кожен 
українець  був  забезпечений  нормальною  пенсією.  Вже  цього  року  почне  діяти  новий 
перерахунок пенсій в рамках закону, який набув сили ще 1 липня 2013 року», - зазначила 
Н. Королевська. Вона прокоментувала, що на час в Україні ситуація з виплатами пенсій є 
стабільною. З початку року сплачено пенсій на суму 187 млрд грн.

http://lenta-ua.net/novosti/ekonomika/33707-korolevskaya-pereschitaet-vsem-pensioneram-pensii.html

Події у світі 
Швеція визнана найсприятливішою країною для літніх людей

Експерти визнали Швецію найсприятливішою країною для проживання літніх 
людей,  зазначено  у  сумісному  звіті  Фонду  ООН  у  сфері  народонаселення 
(ЮНФПА)  і  організації  HelpAge  International.  Рейтинг  найбільш  і  найменш 
сприятливих для літніх людей країн був складений вперше в рамках проекту 

Global  Age  Watch  з  урахуванням  чотирьох  ключових  областей:  матеріального 
забезпечення, стану здоров’я, освіти і зайнятості та створення сприятливих умов. До нього 
увійшла  91 країна.  За  даними  звіту,  літні  люди найкраще  живуть  у Північній  та  західній 
Європі,  Північній  Америці  та  у  деяких  країнах  Східної  Азії  і  Латинської  Америки.  Друге 
місце у рейтингу обіймає Норвегія, а Німеччина завершує трійку лідерів. США увійшли до 
десятки, обійнявши восьме місце. Росія у рейтингу знаходиться на 78 місці, Грузія — на 
37,  Білорусь  —  на  60,  а  Україна  — на  66.  До  десятки  також  потрапили  Нідерланди, 
Канада,  Швейцарія,  Нова  Зеландія,  Ісландія  і  Японія.  Як  визначено  у  звіті,  найбільш 
несприятливі умови для життя літніх людей — у Афганістані (91 місце).

http://ria.ru/world/20131002/967199586.html
Східна Європа слабо реагує на проблему старіння свого населення

 Європейські країни, включаючи Росію та Україну, подібно лунатикам йдуть у 
майбутнє, у якому літні люди будуть становити майже третину від  загальної 
чисельності  населення,  проте  нічого  не  роблять  заради  того,  щоби 
підготуватися  до  такої  ситуації.  На  це  вказує  новий  індекс,  що  вимірює 

благополуччя літнього населення в цілому світі  під  назвою Global AgeWatch. Цей індекс 
використовується  для  кількісного  визначення  того,  наскільки  добре  живеться  у  різних 
країнах  літнім  людям,  і  наскільки  добре  керівництво  цих  країн  підготовлене  до  змін  у 
складі  населення,  які  відбудуться  до  середини  століття.  Індекс  Global  AgeWatch  був 
розроблений  міжнародною  громадською  організацією  HelpAge International  за  підтримки 
Фонду Народонаселення ООН. Дослідження охопило 89% літнього населення у 91 країні і 
його  результати  висвітлюють  ті  країни,  які  поки  ще  не  готові  до  змін  у  складі  свого 
народонаселення. «Такий сомнамбулізм має місце перш за все у Східній Європі і в Росії, 
— підкреслює керівник HelpAge International Сільвія Стефаноні (Silvia Stefanoni). - До 2050 
року кількість літніх людей перевищить кількість дітей віком до 15 років. Проте, відмова від 
рішення проблем старіння населення у національному і глобальному масштабі це одна з 



найпотужніших  перепон  на  шляху  задоволення  потреб  і  нужд  світового  мирового 
населення, яке старішає».

http://www.inosmi.ru/russia/20131001/213468575.html

Вісті з регіонів України 
Київ: квартирні аферисти відкрили «полювання» на київських пенсіонерів  

У Києві розпочалося справжнє «полювання» на пенсіонерів та їх квартири. У 
столиці проживає  майже 32 тисячі одиноких літніх  людей, і  усі вони можуть 
стати  жертвами  приватних  фірм-аферистів,  які  прагнуть  заволодіти  їх 
квартирами.  Після  підписання  договору про довічне  утримання  з  приватною 

фірмою пенсіонер отримує щомісячні грошові виплати, а натомість фірма фактично стає 
власником квартири літньої людини ще за її життя. І після смерті пенсіонера фірма може 
вільно розпоряджатися нерухомістю. А укладений договір не має зворотної сили. «Безліч 
компаній  використовують  у назвах привабливі слова «соціальна допомога», «державний 
центр». А довірливі пенсіонери починають вірити. І фірми використовують ситуацію, щоби 
швиденько переоформити [квартири] шляхом укладання договору», – попереджує юрист 
Едуард  Багіров.  Журналісти  відвідали  «Центр  соціальної  допомоги  пенсіонерам  і 
інвалідам»,  де  їм  пообіцяли  підібрати  підходящу  квартиру  і  укласти  угоду  довічного 
утримання з її господарями. При цьому працівник фірми попередив, що бувають випадки, 
коли одразу після укладання угоди пенсіонер помирає. «Трапляється, що раз – і пішов з 
життя», – каже брокер Центру соціальної допомоги пенсіонерам та інвалідам. При цьому 
правоохоронні органи все ще не можуть відшукати жодної шахрайської фірми.

http://www.nr2.ru/kiev/460452.html

Луцьк: шануємо людей похилого віку
1 жовтня,  в  усьому  світі  відзначають  День  людей  похилого  віку.  Тож  з  такої  нагоди  у 
Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування відбувся святковий концерт 
та  частування  літніх  людей.  Зокрема,  під  час  святкування,  гостей  розважав  колектив 
«Волинські панянки». Усім присутнім на святі, а також тим, хто через стан здоров’я не зміг 

прийти  на  дійство,  було  передано  продуктові  набори.  «Наш  центр  надає 
матеріальну допомогу одиноким пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними 
можливостями,  а  також  громадянам,  які  потрапили  у  складні  життєві  умови. 
Соціальні  працівники  займаються  прибиранням  та  доставкою  засобів  гігієни, 

господарських  товарів,  організацією  харчування,  допомагають  в  прибиранні  приміщень, 
організовують дозвілля тощо», - розповіла директор центру Галина Шатецька. За словами 
очільниці центру соцобслуговування,  завдяки коштам,  які надав благодійний  фонд  Ігоря 
Палиці було здійснено  ремонт  приміщення,  а  також  придбано нове  обладнання,  посуд, 
кухонну  плиту  і  холодильник.  «Зараз  ми  маємо  змогу  забезпечувати  харчуванням  40 
людей, засобами гігієни – 130-135 людей», - сказала Галина Шатецька.

http://provolyn.com/news_2013-10-01/53332-u-lucku-vshanuvali-lyudey-pohilogo-viku-foto.html 
Київ: одинокі пенсіонери можуть довго лежати мертвими у своїх квартирах

Нещодавно до київських рятівників звернулися по допомогу працівники міліції. Старенька 
мешканка однієї з квартир будинку за адресою Кловський узвіз, 18 (Печерський район) вже 

тиждень  не  відкривала  двері  ані  сусідам,  ані  представникам  соціальної 
служби.  МНСники  зламали  двері  і  виявили,  що  старенька  мертва.  Як 
повідомили  у  Департаменті  соціальної  політики  КМДА,  у  Києві  таких 

потенційних перестарілих «жертв» одинокості більше 32 тисяч осіб, з них майже 11 тисяч - 
80-ти  років  і  старше.  «У  Києві  діють  1  міський  і  11  районних  територіальних  центрів 
соціального  обслуговування,  що  обслуговують  32456 отримувачів  соціальних  послуг  на 
дому» – повідомили нам у відомстві. Усього у службі 1060 соціальних працівників. Тобто, 
на одного соцпрацівника  - 32 одиноких хворих старих людей.  З  них 700 страждають на 
психічні розлади – а з такими людьми працювати удвічі складніше. У зоні особливої уваги 
одинокі  пенсіонери  ще  й тому,  що саме вони  стають  жертвами,  так званої,  квартирної 
мафії. Отже далеко не усім хворим старикам так «повезло», як бабусі з Кловського узвозу, 
адже навіть померти у власній оселі вони вже не зможуть.
http://kiev.segodnya.ua/kpeople/Kievskie-odinokie-pensionery-mogut-nedelyami-lezhat-mertvymi-v-svoih-kvartirah-

457771.html



Сімферополь: акція для колишній в’язнів концтаборів і ветеранів війни
У Сімферополі в рамках Міжнародного дня літніх людей для колишніх в’язнів концтаборів, 

учасників і ветеранів війни організували акцію «Милосердя», у якому брали 
участь майже 50 кримчан,  які отримали безоплатні консультації  у головних 
позаштатних  фахівців  Міністерства  охорони  здоров’я Криму:  невролога, 
кардіолога,  гастроентеролога,  судинного  хірурга,  дієтолога,  геронтолога, 

отоларинголога і стоматолога.

http://www.ark.gov.ua/blog/tag/pozhilye-lyudi/
Львів: пенсіонерів запрошує львівський книжковий ярмарок             
Цього  року  стартує  благодійна  акція  для  пенсіонерів  «Третій  вік:  задоволення  від 

читання». Літні  люди  зможуть  безкоштовно  відвідати  книжковий  ярмарок,  для 
цього їм треба буде лише показати пенсійне посвідчення. А перші 4 тис. 400 з 
них  отримають  знижку  у  розмірі  20  гривень  на  придбання  будь-якої  книжки 

українського  видання.  Про  це  розповіла  президент  ГО  «Форум  видавців»  Олександра 
Коваль: «Ми знайшли партнера, який побажав залишитися невідомим. Його дуже хвилює 
соціалізація  і  культурний   розвиток  людей  пенсійного  віку.  Наш  партнер  компенсує 
вартість  квитків.  Не  буде  жодних  обмежень  стосовно  кількості  літніх  відвідувачів».  За 
словами президента ГО «Форум видавців», також у рамках благодійної акції відбудеться 
зустріч  з  культурними  діячами  Еммою  Андієвською,  Тетяною  Толстою,  Валерієм 
Шевчуком,  Ігорем  Калинцем,  Юрієм  Макаровим  та  Василем  Шкляром.  А  також  усі  літні 
люди  запрошені  на  спектакль  «Криза»  у  Національному  академічному  українському 
драматичному театру ум. Марії Заньковецької.

http://www.pohlyad.com/news/n/23882

Вісті з ближнього зарубіжжя
Білорусь: підвищення стажу для пенсії не стосується до соціально незахищених

Соціально  уразливих  категорій  населення  указ  президента  Білорусі  Олександра 
Лукашенка про підвищення мінімального стажу для отримання пенсії з 5 до 10  років не 

стосується. Про це повідомила начальник головного управління пенсійного 
забезпечення  міністерства  праці  та  соціального  захисту  Наталія 
Мурашкевич.  За  її  словами,  колишні  умови  зберігаються  для  соціально 

уразливих категорій, яким сьогодні надається право вийти на пенсію  раніше досягнення 
загальновстановленого  пенсійного  віку.  Це  батьки  інвалідів  з  дитинства,  інваліди  з 
дитинства,  інваліди  війни,  ліліпути,  карлики.  Указ  не  стосується  також  до  багатодітних 
мам. До того ж саме у тих, в кого є право на дострокову пенсію, тобто тих, що мають 5 і 
більше дітей і виховують їх до 8-лрічного віку", - пояснила Наталія Мурашкевич. Фактично 
нововведення стосується до молодих працівників і не торкнеться інтересів тих, хто тепер 
виходить на пенсію, заявила міністр праці та соціального захисту Маріанна Щоткіна щодо 
указу №389 "Про деякі питання пенсійного забезпечення і соціального страхування".  "Указ 
орієнтує  на  те,  щоби  перш,  ніж  отримати  пенсію,  необхідно  працювати  легально,  зі 
сплатою  пенсійних  внесків  до  Фонду.  До  речі,  не  п’ять  років,  а  довше  -  десять  років. 
Реалізація  цього  указу  фактично  не  торкнеться  інтересів  тих,  хто  тепер  виходить  на 
пенсію", - сказала Маріанна Щоткіна. Захід адресований більш молодим працівникам. Він 
заздалегідь  націлює  на  необхідність  тривалішого  формування  своїх  пенсійних  прав",  - 
заявила вона.

http://telegraf.by/2013/09/ukaz-o-povishenii-staja-dlya-pensii-ne-kosnetsya-socialno-nezaschischennih

Киргизстан: мер Бішкека назвав пенсіонерів утриманцями 
Мер столиці Іса Омуркулов через намагання виправдати розпродаж державних 
земель  назвав  цей  захід  вимушеним.  За  словами  очільника  міста,  городяни 
отримують  комунальні  вигоди  задаром,  а  пенсіонерів  він  взагалі  назвав 
утриманцями. «Недоторканими залишаться лише спортмайданчики та сквери, – 

пояснив Омуркулов. – Решту землі ми будемо продавати. Місто потребує грошей. На тепло і 
гарячу воду для містян мерія сьогодні витрачає майже 300 млн. сом (приблизно 6 млн. доларів 
США).  Сьогодні  містяни  отримують  гарячу  воду  не  за  собівартістю.  Також  пенсіонерам 
надаються різноманітні пільги: безоплатний проїзд у громадському транспорті, оплата за вивіз 
сміття у розмірі 4-х сомів з особи. Ви ж розумієте, що для них  ці послуги безкоштовні, хтось 
має погашати їх. Так не буває, навіть у мишоловці сир платний». Проте киргизькі пенсіонери 



надто  не  скаржаться.  Який  в  тому  сенс? До  слова,  й  комунальні  послуги  вони  сплачують 
найпершими та акуратно зберігають усі квитанції. За сміття їм насправді виставляють 4 соми, 
замість встановленого у місті тарифу у 15 сом. Але ж, за офіційними даними, на сьогоднішній 
день  в  Киргизії  більше  87%  пенсіонерів  отримують  грошові  виплати  нижче  прожиткового 
мінімуму. 

http://www.nr2.ru/asia/462742.html
Росія: працюючі пенсіонери зможуть повністю отримувати пенсії
Пенсійна реформа не відбилася на обсязі пенсій пенсіонерів, які працюють. Вони зможуть 

продовжувати трудову діяльність і надалі отримувати пенсійні виплати у повному 
обсязі незалежно від рівня доходів. 
Віце-прем’єр  РФ  Ольга  Голодець  заявила  журналістам,  що  уряд  ухвалив 
механізм розрахунку пенсій, так званої пенсійної формули, і вносити до неї зміни 

не планує. Раніше голова Мінпраці Максим Топілін повідомив, що кабмін розгляне пакет 
законів  у рамках пенсійної  реформи 19 вересня. "Пропозиція  з реформування  пенсійної 
системи  не  утримує  обмежень  з  виплати  пенсій  пенсіонерам,  які  працюють.  Усім 
пенсіонерам,  які  продовжують  працювати,   пенсія  буде  сплачуватися  з  урахуванням 
фіксованого базового розміру", — йдеться у повідомленні. 
На  первинному  етапі  розробки  пенсійної  стратегії  обговорювалися  пропозиції  щодо 
можливості  невиплати  частини  пенсії  або  усієї  пенсії  пенсіонерам,  які  працюють  та 
отримують високі доходи. Раніше Мінфін запропонував розглянути можливість скасування 
виплати  фіксованої  базової  пенсії  (ФБР)  усім  пенсіонерам,  які  працюють.  За  оцінками 
фінансового відомства, економія від невиплати ФБР пенсіонерам, які працюють, 2015 року 
могла б скласти 31 мільярд рублів, 2016 року — 97,6 мільярди рублів.

http://ria.ru/economy/20130911/962504838.html
Росія: Мінфін підтримав ідею підвищення пенсійного віку для жінок

Міністерство  фінансів  Росії  підтримало  пропозицію  про  збільшення  пенсійного  віку  для 
жінок від 55 до 60 років, як і в чоловіків. Про це агентству "Прайм" повідомило 
джерело, знайоме з відповідними документом – міністерською доповіддю про 
підвищення  ефективності  бюджетних витрат. Співбесідник агентства пояснив, 

що напряму не вказується, що виходити на пенсію жінки можуть лише у 60 років – мова 
йде про створення такої ситуації, коли за більш раннього виходу на спочинок жінка буде 
отримувати  лише  урізану  пенсію.  Віце-прем’єр  Ольга  Голодець  заявила  агентству 
"Прайм", що уряд йде шляхом "стимулювання  добровільного відтермінування  виходу на 
пенсію"  .  
                                                                                        http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=131010
Грузія: Пенсіонери у Грузії стали багатшими

З  1  вересня  у  Грузії  підвищено  рівень  пенсій  та  різних  виплат.  Міністерство  охорони 
здоров’я, праці та соціального захисту Грузії  заявило, що мінімальна пенсія з 
інвалідності виросла з 125 до 150 ларі (1 долар = 1,66 ларі), цих же показників 
досягла  і  пенсія  за  віком.  Таких  пенсіонерів  в  країні  нараховується  681 392 
особи, повідомив Trend. Пенсія у зв’язку з суттєво обмеженими можливостями 

тепер становить 100 ларі,  таку ж виплату отримуватимуть ті,  хто  втратив годувальника. 
Діти  з  обмеженими  можливостями,  які  раніше  отримували  70  ларі,  тепер  можуть 
розраховувати  на  100  ларі  щомісяця.  Також  збільшені  виплати  для  жертв  політичних 
репресій  до  107 ларі  замість  62. Підвищення  стосується  і  до  рівня  державних  премій  і 
компенсацій з 272 до 292 ларі на місяць. 

http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20130903/3235/2759.html?id=25094168

Вісті з далекого зарубіжжя

Китай: «зворотна іпотека» для літніх людей

У Китаї з’явиться "зворотна іпотека" для літніх.  Нововведення дозволить людям  старше 
шестидесяти років взяти кредит під заставу своєї квартири, причому відсотки 
не  стягуватимуться  до  самої  смерті  позичальника.  Програму  "зворотної 
іпотеки"  планують  запустити  у  пілотному  режимі  на  початку  2014-го  року, 
разом з низкою нових законів і правил, що стосуються догляду за літніми. Усе 

це  -  частина  масштабного  проекту  китайського  уряду  з  покращення  соціальної 
інфраструктури для людей похилого віку.  Нагадаємо, що Держрада КНР вже озвучувала 



плани з розвитку цієї сфери. Зокрема, до 2020 року система обслуговування літніх людей 
буде створена у 90% міських та у 60% сільських населених пунктах країни. Фінансувати 
проект збираються з фонду соціальної благодійної лотереї Китаю. На часі КНР - світовий 
лідер  з  кількості  людей  похилого  віку.  За  прогнозам,  до  2025  року  їх  буде  вже  300 
мільйонів  -  проти  200  мільйонів  вже  наприкінці  2012.  Доречи,  кількість  працездатного 
населення має тенденцію до неухильного зменшення.

http://primorye24.ru/news/atrnews/32547-v-kitae-poyavitsya-obratnaya-ipoteka-dlya-pozhilyh.htm

Захист прав та інтересів літніх людей

Киргизстан: літні люди потребують геронтологічної допомоги

Літні  люди  вимагають  від  Міністерства  охорони  здоров’я  створення  системи 
геронтологічної допомоги населенню. Такі дані були наведені 30 вересня під час 
прес-конференції  з  приводу  1  жовтня  –  Міжнародного  дня  літніх  людей.  За 
словами  пенсіонерки  Гуляри  Рузбаєвої,  медицині  необхідно  повернути 
профілактичну  спрямованість,  диспансеризацію  та  щорічний  огляд  з  боку  усіх 

фахівців-лікарів для виявлення захворювань на ранній стадії. Тоді, на думку пенсіонерів, в 
країні  зменшиться  кількість  інвалідів.  Також  літні  люди  наполягають  на  налагодженні 
просвітницької  роботи  серед  населення  стосовно  правильних  методів  харчування, 
профілактики  захворюваності,  активної  боротьби проти  паління  та  алкоголізму.  А також 
наполягають  на  включенні  питань  медобслуговування  літніх  людей  до  національної 
стратегії  і  програм  з   неінфекційних  захворювань,  покращення  умов  надання  допомоги 
літнім  людям  у  відділеннях  швидкої  допомоги,  поліклінік  і  стаціонарів,  моніторингу 
діяльності  медзакладів  з  надання  послуг  літнім  людям.  "Хочу,  щоб  лікарі  цікавилися 
матеріальним станом пацієнта, а не виписували дорогі ліки пенсіонерам, якщо є дешеві 
аналоги", - прокоментувала Рузбаєва.

http://www.vb.kg/doc/245429_pojilye_ludi_potrebovali_okazyvat_gerontologicheskyu_pomosh_naseleniu.html

Марокко: державна програма захисту літніх людей 
 В Марокко розпочато державну програму підтримки літніх людей під назвою 
"Старі  люди  - скарб  кожного  дому", яка  покликана  допомогти  цій  категорії 
громадян  бути  ще  більш  захищеними  та  відчувати  турботу  суспільства. 
Програма  передбачає  трансляції  соціальної  реклами  та  пропаганди  по 

телебаченню,  повідомляє  al-Arabiya.  Усього у  Марокко  мешкає  більше  3  млн  літніх 
людей,  що  становить  8,5%  населення  згідно  статистичним  показникам  2010  року.  За 
словами  міністра  солідарності,  жінок,  сім’ї  і  соціального  розвитку  країни  Басими  аль-
Хакаві, ця кампанія спрямована  на підвищення свідомості марокканців щодо важливості 
присутності  літніх  людей  в  родині.  Міністр  підкреслила,  що  крім  соціальної  реклами,  в 
країні  провадяться  пропагандистські  кампанії  у  школах і  вищих учбових  закладах.  Для 
марокканського суспільства є традиційним те, що діти піклуються про своїх літніх батьків. 
Лише 6% людей змушені з тієї чи іншої причини піклуватися про себе самостійно. 

http://umma.ua/ru/news/world/2013/10/04/22381 

Новини науки

Австралія: вправи знижують ризик остеопорозу і переломів 
Регулярні фізичні вправи зменшують ризик остеопорозу — синдрому зниження щільності і 

підвищення  ламкості  кісток  —  і  переломів  в  літніх  людей,  з’ясували 
австралійські  вчені,  чиє  дослідження  було  опубліковане  у  науковому  журналі 
Journal  of  Bone and Mineral  Research.  До  такого  висновку  вони  дійшли  після 
проведення дослідження  за участі 162 осіб: чоловіків  і жінок старше 60 років. 

Вченим вдалося довести, що щоденне виконання вправ протягом години призводить до 
того,  що  кістки  літніх  людей  стають  більш  міцними,  а  вірогідність  розвитку  остеопорозу 
суттєво знижуеться.

http://news.mail.ru/society/15093511/

Інформаційний бюлетень «ВІК: ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО» є компонентом проекту 
«Покращення підзвітності уряду через моніторинг літніх людей в Україні» 
в рамках програми NSA-LA за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Думки, викладені у бюлетені, можуть не відображати 
точку зору Європейської Комісії.




