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Офіційно: в Україні 

Призначено нового Міністра соціальної політики 

2 грудня Верховна Рада України підтримала проект Постанови про 
формування складу Кабінету Міністрів України № 1008. За новий Уряд 
проголосували 288 народних депутатів. На посаду Міністра соціальної 
політики України призначено Розенка Павла Валерійовича. Народні 
депутати Ірина Геращенко та Віталій Чепинога називають призначення 

Міністром соціальної політики «ударівця» Павла Розенка складним рішенням для 
нардепа, але переконані – йому вдасться подолати корупцію та знайти потрібні кошти в 
небагатому міністерському бюджеті.  

 http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=169226&cat_id=107177 

Міжнародний день інвалідів 

Щороку 3 грудня світ відзначає Міжнародний день інвалідів. На знак поваги 
до людей з особливими потребами в Україні теж проходять на державному 
рівні різноманітні тематичні заходи із вшанування інвалідів. Напередодні 
цієї дати, уже колишній, Міністр соціальної політики Людмила Денісова 
поспілкувалася з кореспондентом газети «Пенсійний кур’єр». Міністр 

розповіла про адаптацію та інтеграцію людей з інвалідністю в суспільство, допомогу дітям 
з обмеженими можливостями, соціальний захист інвалідів, реабілітацію поранених 
учасників АТО та співпрацю з громадськими об’єднаннями. «У розвинених країнах життя 
без бар’єрів для людей з обмеженими фізичними можливостями давно стало нормою. 
Ідеться не стільки про забезпечення будинків чи транспорту пристроями для вільного 
доступу інвалідів, а, щонайперше,  про програми соціальної, психологічної і трудової 
реабілітації для громадян з особливими потребами, про їх всебічну адаптацію та 
інтеграцію в суспільство» - слова Денисової 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=169053&cat_id=34966 

 
Для відновлення пенсій необхідно стати на облік 

 

До Пенсійного фонду України звернулося понад 247,8 тис. переселенців – 
осіб-пенсіонерів для переведення пенсій за межі свого постійного 
проживання. Про це повідомила Міністр соціальної політики 
Людмила Денісова на брифінгу під час прес-дня Уряду для представників 

регіональних та загальнодержавних ЗМІ 10 листопада 2014 року. За її словами, найбільше 
таких звернень від пенсіонерів у Харківській і Запорізькій областях. Міністр нагадала, що 
згідно з постановою Кабінету Міністрів, відтепер для отримання пенсії та 



соціальних допомог, внутрішньо переміщеним особам необхідно обов’язково 
зареєструватися в управлінні  соцзахисту і отримати довідку, що вони є внутрішньо 
переміщеними особами і вони проживають за межами зони АТО або тимчасово 
окупованими територіями. Вона зазначила, що після оприлюднення постанови, необхідно 
у місячний термін стати на облік. «Якщо в місячний термін вони не звернуться і не 
отримають таку довідку, вони не отримають пенсій і соціальних виплат», - сказала 
Людмила Денісова. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=168156&cat_id=107177  

Кабмін хоче підвищити пенсійний вік чоловіків та жінок до 65 років 

В Міністерстві планується обмеження виплати пенсій працюючим 
пенсіонерам до 90% призначеної пенсії, але не нижче розміру прожиткового 
мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність. Документом 
також пропонується призупинити індексацію пенсій до стабілізації економіки 

України. В міністерстві порахували, що це дозволить зекономити близько 2,8 млрд 
гривень. Крім того, Мінфін хоче здійснити перерахунок пенсії із застосуванням відсотку від 
суми перерахованих до Пенсійного фонду України страхових внесків, а не від заробітної 
плати. Передбачається замороження розміру середньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові внески та призначаються пенсії, на рівні 2014 року. У 
міністерстві Наталії Яресько впевнені, що це сприятиме відновленню соціальної 
справедливості у частині скорочення розривів у розмірах пенсій, які обумовленні роком 
виходу на пенсію.  

http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65-

rokiv.html  

В Україні пенсіонерів на 500 тис. більше, ніж офіційно працюючих громадян 

Кількість пенсіонерів в 2014 р перевищила кількість офіційно працюючих 
українців на 500 тис. Чоловік. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр 
соціальної політики Павло Розенко, повідомляє «РБК-Україна». «У нас, на 
жаль, кількість зареєстрованих пенсіонерів у Пенсійному фонді перевищила 

кількість осіб, які легально платять сьогодні страхові внески. Приблизно 13,5 млн 
пенсіонерів і близько 13 млн людей, які легально працюють і сплачують внески до 
Пенсійного фонду », - зазначив Розенко. Раніше Розенко повідомив, що в 2015 р дотація в 
ПФ становитиме 90 млрд грн. 

http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/20578455/ 

Події у світі  

Євросоюз: Зайнятість літніх людей виросла  

За останнє десятиліття зайнятість населення передпенсійного віку в Європі, 
незважаючи на зростання загального безробіття в кризу 2008-2012 років, 
суттєво зросла, констатує Євростат в спеціальному огляді. Серед об'єктивних 
причин зростання зайнятості серед старшого покоління в порівнянні з 

молоддю експерти виділяють старіння населення, зниження інвестицій в людський капітал 
і активне створення нових робочих місць. Хоча зазвичай таким способом уряди 
намагаються вирішити проблеми молодіжного безробіття, досвідчені люди більш 
затребувані на ринку праці і в ЄС. У Данії зайнятість серед людей старше 65 років 
становить 6,2% (зростання на 4% за десять років), а старше 70 років - 3%, це 
безпрецедентний показник в ЄС. Також у лідерах Великобританія, Швеція, Естонія, 
Португалія та Ірландія. 

http://www.fp.ua/ru/article/617/v-es-zanyatost-pozhilyh-lyudej-sucshestvenno-vyrosla.html 

США: Практично половина літніх громадян не отримує необхідної допомоги 

В одному з Мічиганських університетів, а також у міському інституті Вашингтона група 
вчених провела дослідження, яке показало, що половина людей похилого віку 
регулярно стикаються з труднощами і не отримують необхідної допомоги. В 
ході своєї роботи фахівці оцінили показники однієї з програм медичного 
страхування. Учені проаналізували дані літніх людей, які в 2011 році взяли 
участь у програмі національного дослідження старіння. В результаті було 

встановлено, що 11млн літніх людей у своєму повсякденному житті отримували необхідну 

http://www.unian.ua/society/1010393-u-gorlivtsi-pensioneri-vlashtuvali-biyku-cherez-taloni-na-otrimannya-groshey.html
http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65-rokiv.html
http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65-rokiv.html
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/20578455/
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/20578455/gallery/


їм допомогу. Трохи більше половини учасників дослідження відзначили, що попередній 
місяць пройшов у них без особливих труднощів, але майже 30% потребували допомоги 
(по господарству, по догляду за собою або в пересуванні). Ще близько 20% учасників 
докладали багато зусиль, але справлялися своїми силами. 

http://ilive.com.ua/news/prakticheski-polovina-pozhilyh-grazhdan-v-mire-ne-poluchayut-neobhodimoy-

pomoshchi_89427i15816.html 

Вісті з регіонів України 

Донбас: Теплі речі та продукти харчування літнім людям із зони АТО 

ВБО «Турбота про літніх в Україні» за підтримки німецького федерального фонду EVZ, 
посольства Франції в Україні та Карітасу Франції, забезпечили продуктами харчування 

літніх людей Алчевська та Горлівки та будинку-інтернату у селі Ковпакове 
що біля Антрациту. Було закуплено та доставлено на окуповану 
терористами зону близько 30 тон продовольства та багато теплого одягу, 
ковдр, санітарно-гігієнічних засобів. Організація WJR (Всесвітня 

Єврейська допомога), надала кошти на евакуацію 55 людей з психоневрологічними 
захворюваннями будинку-інтернату у місті Макіївка та на придбання теплого одягу, ковдр і 
постільної білизни. Цих людей радо прихистили у Черкаській області.  

http://www.tlu.org.ua/?cat=26 

 Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні», 
а саме її волонтери – старенькі бабусі піклуютья про українських 
військових. Наближаються морози, солдати мерзнуть, захищаючи 
нашу країну, тому наші бабусі вирішили в’язати шкарпетки, щоб хоч 
трохи зігріти хлопців. 

http://www.tlu.org.ua/?p=2191  

Донбас: Пенсіонери збунтувались проти влади бойовиків 

 13 листопада Пенсіонери Донецька та Луганська мітингували проти 
влади бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник 
інформаційно-аналітичного центру РНБО, полковник Андрій Лисенко, 
передає кореспондент УНН. “Вчора в Донецьку та Луганську відбулись 
масові виступи місцевих пенсіонерів, які звинувачували керівників так 

званих ДНР та ЛНР у значному погіршенні соціальних умов життя та неодноразово 
обіцяних їм пенсій від нової влади”, — повідомив А.Лисенко. Речник РНБО зазначив, 
що всі соціальні виплати для мешканців тимчасово окупованих територій тепер 
здійснюються на територіях, які контролює українська влада. Як раніше повідомлялось, 
4 жовтня у підконтрольному терористам місті Свердловка на Луганщині також відбувся 
мітинг місцевого населення проти дій “ЛНР”. 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1406276-pensioneri-donetska-ta-luganska-mitinguvali-proti-vladi-boyovikiv-rnbo 

Кіровоград: Людей похилого віку розважали піснями 

У Кіровоградському притулку для людей похилого віку «Милосердний самарянин» 
провели соціальний проект під назвою: «Через пісню до 
сердець». Священики Діонісій Буренко і Андрій Бобрик разом із лікарем-
онкологом Андрієм Гардашніковим і волонтерами влаштували для літніх 
людей свято пісні і відкритого спілкування. Волонтери допомагали 
працівникам по догляду за літніми людьми: мили посуд, годували тих, хто не 

міг сам піднятися з ліжка. Далі в столовій всі сіли у коло і співали різні пісні: естрадні, 
народні і духовні піснеспіви. Наостанок гості передали стареньким солодощі. 

 http://www.week.kr.ua/index.php/uk/na-desert/2369-u-kirovogradi-lyudej-pokhilogo-viku-z-pritulku-rozvazhali-

pisnyami-ta-dushevnimi-rozmovami 

27 листопада у Будинку офіцерів стартував щотижневий тематичний захід 
«Теплі вечори» для людей поважного віку. «Ми запровадили «Теплі 
вечори», щоб об’єднати цих людей у непрості часи, щоб показати, що вони 
нам не байдужі і є потрібними. Хочемо об’єднати їх, щоб приходили і 
танцювали, співали, показували свої таланти. Цей захід не є одноразовим і 

Чернігів: Бабусі в’яжуть шкарпетки для військових 

Житомир: «Теплі вечори» для літніх людей 

http://ilive.com.ua/news/prakticheski-polovina-pozhilyh-grazhdan-v-mire-ne-poluchayut-neobhodimoy-pomoshchi_89427i15816.html
http://ilive.com.ua/news/prakticheski-polovina-pozhilyh-grazhdan-v-mire-ne-poluchayut-neobhodimoy-pomoshchi_89427i15816.html
http://www.tlu.org.ua/?cat=26
http://www.tlu.org.ua/?p=2191
http://www.unn.com.ua/
http://www.week.kr.ua/index.php/uk/na-desert/2369-u-kirovogradi-lyudej-pokhilogo-viku-z-pritulku-rozvazhali-pisnyami-ta-dushevnimi-rozmovami
http://www.week.kr.ua/index.php/uk/na-desert/2369-u-kirovogradi-lyudej-pokhilogo-viku-z-pritulku-rozvazhali-pisnyami-ta-dushevnimi-rozmovami


відбуватиметься щочетверга у Будинку офіцерів з 17 до 19 години», - розповіла голова 
місцевого громадського об’єднання «Самопоміч» Наталія Чиж. Під час першої зустрічі 
пенсіонери не лише танцювали, співали, а й декламували вірші та байки. У наступних 
«Теплих вечорах» передбачаються виступи різних колективів та майстер-класи. 

 http://www.zhitomir.info/news_141882.html 

Черкащина: Пенсії за особливі заслуги 
13 листопада ц.р. відбулося  чергове засідання комісії з встановлення 
пенсій за особливі заслуги перед Україною при Черкаській 
облдержадміністрації. Захід відбувся під головуванням  Віталія Коваля, 
заступника голови – керівника  апарату облдержадміністрації, за участі 
начальника головного управління Фонду в області Світлани Зінник та 

фахівців управління. Комісія розглянула документи та прийняла рішення про 
встановлення  пенсії за особливі заслуги перед Україною 37 особам.  З початку року 
відбулося 12 засідань комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною 
при облдержадміністрації, розглянуто 532 справи претендентів.  На сьогодні 20996 
пенсіонерів в області отримують пенсії за особливі заслуги перед Україною. Ці пенсії 
встановлюються громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або 
господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, 
фізичної культури і спорту тощо. 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=219442&cat_id=38980 

Вісті з ближнього зарубіжжя 

Росія: президент заморозив пенсії на 2015 рік 

Російський президент Володимир Путін заморозив пенсії росіянам. Крім того, 
що виплати не будуть збільшувати, ще й знімати кошти зі своїх рахунків у 
пенсійних фондах громадяни не зможуть. Діяти заборона буде весь 
наступний рік.  "Рубль дуже сприйнятливий до рухів цін на нафту. Так як 
нафта дешевшає, туди ж йде рубль. У листопаді ми бачили найбільшу 
ослаблення рубля проти американської валюти і проти євро", - говорить 

Микита Бекасов, представник Московської біржі. 
 http://www.segodnya.ua/world/putin-zamorozil-pensii-rossiyan-na-2015-god-574253.html 

Білорусь: Мінімальний стаж для призначення пенсії зросте 

У Білорусі з 1 січня 2015 року зміниться мінімальний стаж для призначення 
пенсії. Він збільшиться з 10 до 15 років. Відповідний указ підписав глава 
держави. Дана міра не торкнеться тих категорій громадян, для яких 
формування тривалого стажу об'єктивно утруднено. Це, наприклад, 
багатодітні матері. Для них зберігається мінімальний стаж роботи 5 років. 

Також з 1 січня за кожний повний рік стажу роботи понад 35 років у чоловіків і 30 років у 
жінок пенсії будуть індексуватися. 

 http://www.ctv.by/v-belarusi-s-1-yanvarya-2015-goda-minimalnyy-stazh-dlya-naznacheniya-pensii-uvelichitsya-s-

10-do-15 

Грузія: Пенсії підвищаться за рахунок курців 

Всім пенсіонерам за віком в Грузії з 1 вересня 2015 підвищать пенсію 
на 10 ларі (близько 5,7 долара), заявив міністр фінансів країни Нодар 
Хадурі журналістам у вівторок, 11 листопада. Раніше міністерство 
фінансів планувало збільшити пенсії лише соціально незахищеним 
пенсіонерам максимум на 25 ларі (близько 14,3 долара). "У 2015 році 

більше не планується збільшення пенсії соціально незахищеним, а планується збільшення 
пенсії всім пенсіонерам. Зростання пенсій також планується в 2016 році", - заявив Хадурі. 
За його словами, зростання пенсій в проекті державного бюджету Грузії на 2015 рік 
передбачено за рахунок підвищення вартості акцизу на тютюн. "У нас є план боротьби з 
тютюнопалінням, який передбачає поетапне збільшення вартості деяких акцизів", - 
зазначив Хадурі. Парламент Грузії незабаром приступить до розгляду поправок до 
Податкового кодексу, згідно з якими планується збільшення ставки акцизу на тютюн і 
тютюнові вироби в 2015 році. 

 http://newsgeorgia.ru/politics/20141111/217124772.html 

 

http://newsgeorgia.ru/politics/20141111/217124772.html


Молдова: більше 10% літніх людей отримують мінімальні пенсії  

Згідно з даними Національної каси соціального страхування, чисельність 
пенсіонерів, які перебувають на обліку органів соціального забезпечення, 
склала 659,6 тисячі осіб, що на 9,7 тисячі більше, ніж у попередньому році. 
За інформацією джерела, середній розмір пенсії наблизився до позначки в 
1049,9 леї, перевищивши показники попереднього року на 6,4%. У той же 

час, середнє значення прожиткового мінімуму, розрахованого на одну людину похилого 
віку, за підсумками 2013 досягло 1326,9 лея (+ 1,8% за рік). Згідно зі статистикою, пенсії у 
великих містах трохи вищі, ніж в інших населених пунктах країни. Повідомляється, що 22% 
пенсіонерів за віком продовжують працювати. 

http://newsmoldova.md/29092014/obshhestvo/55827.htm 

Вісті з далекого зарубіжжя 

Італія: складові життя пенсіонерів 

Пенсія в Італії, як у багатьох інших європейських країнах, має три основні 
складові. По-перше, існує державна пенсія, яка традиційно є основним 
джерелом доходів пенсіонерів та ще пару десятиліть назад була дуже 
щедрою до пенсіонерів. Другою складовою пенсії є приватні Пенсійні 

фонди, у які громадяни вкладають гроші; подеколи такі фонди створюють компанії для 
своїх працівників або профспілки для робітників своєї галузі. Насамкінець, банки 
пропонують індивідуальні програми заощаджень до пенсії. Суто формально, мінімальною 
вимогою законодавства для того, щоби отримувати пенсійні виплати, є трудовий стаж у 5 
років та зарплата в 1.2 рази більша за мінімальну. Звісно, у такому разі йдеться про дуже 
малі гроші. Для отримання повної пенсії в Італії запровадили існує показник суми 
трудового стажу та віку. Наприклад, у 60-річного чоловіка, який має трудовий стаж у 40 
років, цей показник становить 100 (60+40). За сучасними вимогами з 2013-року цей 
показник має дорівнюватися 97-98. 

 http://life.pravda.com.ua/society/2014/11/1/183052/ 

Німеччина: Результати щорічного статистичного звіту 

Президент німецького статистичного відомства Родеріх Егелер повідомив, 
що за результатами щорічного статистичного звіту Населення Японії та 
Німеччини є найстарішим у світі. "Після Японії Німеччина має найстаріше 
населення у світі", - сказав він. За його даними, у 2010 році кожен п'ятий 

мешканець Німеччини був старшим 65 років, а кожен сьомий - не молодшим 15 років. 
Старіння нації, за словами Егелера, матиме негативні наслідки для суспільства. Так, якщо 
у 2009 році в Німеччині догляду потребували 2,3 млн літніх людей, то до 2030 року ця 
цифра збільшиться ще на один мільйон. 

http://ipress.ua/news/yapontsi_ta_nimtsi__naystarishi_u_sviti_9412.html 

Японія: Літні люди борються зі старістю за допомогою відео-ігр 

 Кількість людей старше 65 років в Японії перевищує 30 мільйонів чоловік - 
це приблизно чверть усього населення країни. Тому в країні бурхливо 
розвивається ринок догляду за літніми людьми, обсяг якого становить 1,2 
трильйона доларів на рік. Близько року тому ігрова компанія Namco Bandai 
відкрила в передмісті Токіо незвичайний реабілітаційний центр Kaikaya 

Ltd. Середній вік відвідувачів центру - 85 років. Практично кожен день вони проводять за 
спеціально розробленими ігровими автоматами, які допомагають підтримувати фізичне і 
психічне здоров'я пацієнтів. Проект отримав підтримку уряду і Університетського госпіталю 
Кюсю - кілька ігор були розроблені у співпраці зі співробітниками медичного центру. 

 http://apparat.cc/world/games-for-elder-generation/ 

Дубай: На пляжах встановлять надувні інвалідні крісла  

Люди з обмеженими можливостями та літні жителі Дубай зможуть 
користуватися надувними інвалідними кріслами на пляжах міста. Ця 
ініціатива належить муніципалітету. На даний момент на двох пляжах 
вже працюють 15 крісел, імпортованих з Франції. За словами 
представників муніципалітету, ініціатива стартувала в рамках одного з 

завдань Дубай як господаря міжнародної виставки ЕКСПО-2020 - стати одним із найбільш 

http://ipress.ua/news/yapontsi_ta_nimtsi__naystarishi_u_sviti_9412.html


сприятливих міст світу. Дубай - перше місто в арабському світі, де надається така 
можливість для людей з обмеженими можливостями. На пляжах також з'являться 
спеціальні інструктори, які допоможуть розібратися як використовувати крісла. 

http://www.unian.ua/world/932373-na-plyajah-dubaya-vstanovlyat-naduvni-invalidni-krisla-dlya-invalidiv-i-

pensioneriv.html  

Захист прав та інтересів літніх людей 

UNFPA: Волонтери – літнім людям Сходу 

Волонтери Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в 
Україні» м. Києва Дніпровського району з 15 грудня 2014 року протягом 
трьох днів, надавали допомогу представництву Фонду 
Народонаселення ООН в Україні в комплектації 5300 наборів теплого 

одягу для людей похилого віку, які мешкають в зоні АТО. В акції брали участь 15 активних 
волонтерів «ТЛУ». 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/news/2878.html 

ООН: Кривді щорічно піддаються мільйони людей  

Кривді щорічно піддаються мільйони людей, сотні тисяч стають 
жертвами вбивць. Такий висновок міститься в опублікованій в Женеві 
доповіді ООН про стан справ у сфері профілактики кривди. Від кривди, в 
першу чергу, страждають жінки, діти і літні люди. Як наголошується в 
доповіді, чверть всіх дорослих людей піддавалися в дитинстві фізичному 
насильству, кожна п'ята жінка - сексуальному насильству. Кожна третя 

жінка ставала жертвою фізичного або сексуального насильства з боку свого партнера, 6% 
літніх людей регулярно скаржаться на жорстоке поводження. За даними дослідження, в 
98% держав прийняли закони, що карають за зґвалтування, в 87% країн - за побутове 
насильство, в 84% - за носіння зброї в школі, в 40% - за жорстоке поводження з літніми в 
будинках престарілих.  

http://itar-tass.com/obschestvo/1637166   

ООН: Привітання Генерального секретаря до Міжнародного дня Волонтера   

«У Міжнародний день волонтера давайте надихатися тими людьми, які 
самовіддано служать іншим, і давайте зробимо свій внесок у сприяння 
розвитку волонтерства зараз, щоб майбутнє було кращим для всіх ". – 
такими словами привітав світ Пан Гі Мун, Генсек ООН. Також він 
зазначив, що 5 грудня 2014, ми не тільки святкуємо і визнаємо 
волонтерство в усіх його аспектах, - але й повинні віддати належне 
участі людей у прийнятті рішень на всіх рівнях: місцевому, 

національному та глобальному рівнях. Цей день також підкреслює внесок добровольців у 
залученні людей до прийняття рішень на нижчому рівні. В кінцевому результаті це 
призводить до: сильного управління, соціальної згуртованості, миру і сталого розвитку. 

http://www.un.org/en/events/volunteerday/ 

Рада з прав людини: Новий співробітник 

Постійний представник Німеччини при женевському відділенні ООН Йоахім 
Рюккер обраний головою Ради з прав людини. Він змінить на цій посаді 
представника Габону Бодлера Ндонг-Елла і буде виконувати свої обов'язки з 1 
січня по 31 грудня 2015 року. Рюккер підкреслив важливість захисту прав 

людини по всьому світу і пообіцяв працювати у тісній співпраці з громадянським 
суспільством. На думку Рюккера, саме громадянське суспільство відіграє ключову роль у 
забезпеченні прав людини.  

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/181122/#.VJA90cktvIU 

Європарламент: Виступ Папи Римського з критикою споживацького способу 
життя  

  

«Європа повинна бути каталізатором позитивних змін, повинна 
повернутися до твердих переконань батьків-засновників, які мріяли про 
Європу, засновану на єдності та співробітництві в подоланні протиріч», - 
напучував Франциск. На його думку, не можна обмежувати права 
людини в ім'я економіки, а одна з найпоширеніших хвороб сьогоднішньої 



Європи - це самотність як літніх, так і молодих людей, що загострюється через економічну 
кризу. Понтифік говорив також про значення спадкоємності поколінь, поваги до старших, 
про важливість освіти і повагу до миру. 

http://www.depo.ua/ukr/politics/papa-rimskiy-v-evroparlamente-raskritikoval-evropeytsev-26112014000500 

Бразилія: Гендерна рівність в умовах старіння світу 

За підсумками 2-го Міжнародного форуму довголіття, Статутом з гендерних 
питань і проблем старіння підкреслює фундаментальний аспект розвитку 
культури догляду. Соціальне конструювання гендеру в усі сфери соціально-
економічного, культурного та інституційного контексту. Революція довголіття 

вимагає еволюцію нової парадигми, яка повинна привести до більш активного 
громадянства, більшої соціальної та економічної справедливості і більш загальної та 
всеосяжної культури обслуговування. В умовах швидкого старіння населення в умовах все 
більшої глобалізації та міграції у світі, гендерна рівність є необхідною. Ми повинні 
зміцнювати як міжнародні, так і національні закони щодо прав літніх жінок і чоловіків. Цей 
форум зібрав понад 30 експертів для обговорення і вироблення рекомендацій з гендерних 
питань та старіння. Він був проведений в Ріо-де-Жанейро 16-17 жовтня 2014 Міжнародним 
центром довголіття (ILC) у Бразилії. 

 http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/12/Charter-on-Gender-and-Ageing_FINAL1.pdf 

Про літніх людей часто забувають в умовах конфліктів, а їх проблеми рідко 
вирішуються шляхом надзвичайних програм або проектів. Всесвітня 
організація охорони здоров’я  розробила аналіз, який передбачає: (1) 
виявлення факторів, які впливають, літніх людей у надзвичайних ситуаціях, 
особливо це стосується тих, що пов'язані зі здоров'ям; (2) запропонувати 
стратегію для підвищення рівня інформованості про літніх людей у 
надзвичайних ситуаціях; і (3) рекомендації щодо політики та практики 

вирішення цих проблем. До недавнього часу, потреби літніх людей під час стихійних лих і 
конфліктів розглядалися закордонними організаціями охорони здоров’я та гуманітарними 
програмами. Це змінилося після кількох недавніх надзвичайних ситуацій. Деякі приклади: з 
14800 випадків смерті у Франції в 2003 були від спеки, 70% були серед осіб старше 75 
років. За оцінками вчених, з 1330 осіб, загиблих в результаті урагану Катріна, більшість 
були літні люди. У Луїзіані, 71% з тих, хто помер, були старше 60 років; 47% цієї групи 
було більше 77 років. 

http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/12/Older-people-in-emergency-situations.pdf 

Новини науки 

Італія: Вчені з’ясували як шкодить жінці вихід чоловіка на пенсію   

Здається, що пенсія - це час, коли чоловік і дружина, нарешті, мають 
можливість проводити час разом і насолоджуватися вільним часом. 
Але насправді вихід на пенсію чоловіка чомусь приносить великий 
стрес дружині. Італійські вчені виявили, що майже половина жінок 
скаржилися на підвищення рівнів стресу, безсоння і симптомів 
депресії після того як їх друга половина виходила на пенсію. І що ще 

гірше, з кожним додатковим роком перебування чоловіка на пенсії стан дружини 
погіршувався. 

 http://www.segodnya.ua/life/health/uchenye-vyyasnili-kak-vredit-zhenshchine-vyhod-muzha-na-pensiyu-

547038.html 

Канада: Домашні тварини і здоров’я літніх людей 

Міжнародна федерація проблем старіння підготувала доповідь про 
домашніх тварин і здоров'я літніх людей, адже отримали багато 
повідомлення з боку громадськості. Звіти, подібні цьому, є важливими, 
оскільки медики та уряд активно працюють, щоб керувати витратами на 
охорону здоров'я так як населення. Доктор Джейн Баррет заявив, що 
"Багато дослідників обговорюють як домашні тварини, такі як собаки і 
кішки впливають на здоров'я населення, знижуючи тривожність, 

ВООЗ: Літні люди у надзвичайних ситуаціях: Рекомендації з координації дій 
і політики 

http://www.depo.ua/ukr/politics/papa-rimskiy-v-evroparlamente-raskritikoval-evropeytsev-26112014000500
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/12/Charter-on-Gender-and-Ageing_FINAL1.pdf


самотність і депресію, але до сьогоднішнього дня, це досі не було опубліковані в єдиному 
джерелі". Останнім часом всі дослідження знайшли підтримку та докази в доповіді IFA. 
Наприклад, одне дослідження, проведене спеціально на собаках, показало, що вони не 
просто впливають на тонкі зміни настрою людини – вони, насправді, фізично пов’язані з 
ними, як зазначила доктор Джейн Барратт, щоб зменшити тривогу, самотність і депресію 
серед літніх людей. 
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/09/Companion-Animals-and-Older-Persons-Full-Report-Online.pdf 

 

США: Вчені навчилися сповільнювати старіння 

 Вчені з Гарвардського університету і Університету Нового Південного 
Уельсу, що відкрили гени, що зупиняють старіння, мають намір почати 
випробування на людях. Як повідомляє АВС, за допомогою 
натуральних протеїнів і молекул вченим вдалося відключити гени, що 
відповідають за старіння, і активувати "молоді" гени. В ході дослідів 

гризунам вводили особливу молекулу під назвою NMN. І вже протягом тижня були помітні 
позитивні результати. У зв'язку з цим дослідники оголосили, що почали перший етап 
клінічних випробувань на людях. За словами вчених, вони відкрили гени, які контролюють 
процес боротьби тіла зі старінням. 

http://nvua.net/techno/science/Amerikanskie-uchenye-nauchilis-zamedlyat-process-stareniya-19162.html 

 

 
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. 

http://nvua.net/techno/science/Amerikanskie-uchenye-nauchilis-zamedlyat-process-stareniya-19162.html

