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Офіційно: в Україні 

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2016 рік 

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні затвердив бюджет 
Пенсійного фонду України на 2016 рік з доходами і видатками в 
сумі 257 207,6 млн грн. Документ на засіданні Уряду представляв 
Міністр соціальної політики України Павло Розенко. „З метою 
забезпечення у 2016 році видатків на виплату пенсій, грошової 
допомоги та інших виплат пропонується затвердити постановою 
Кабінету Міністрів України збалансований бюджет Пенсійного 

фонду України на 2016 рік з доходами і видатками в сумі 257 207,6 млн гривень”, - зазначив 
Міністр. „Бюджет є повністю збалансований і дає змогу забезпечити своєчасну і в повному 
обсязі виплату пенсій і грошової допомоги у 2016 році. У бюджеті, зокрема, враховано 
планове збільшення розміру мінімальних пенсій з 1 травня та з 1 грудня”, - наголосив 
Павло Розенко. Він нагадав, що з 1 травня цього року мінімальний розмір пенсії 
становитиме 1130 грн, а з 1 грудня – 1208 грн. „Власні надходження Пенсійного фонду 
становитимуть 110 млрд грн”, - сказав Розенко. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186948&cat_id=107177 

Мінсоцполітики: якщо не піднімуть зарплати, не буде чим платити пенсії 

«Якщо після зниження ставки ЄСВ бізнес не буде виходити з тіні, то 
постане питання про підвищення ставки єдиного соцвнеску… Бізнес 
теж повинен розуміти свою відповідальність перед країною і її 
громадянами. Повинен зробити крок назустріч не владі, не міністру 
соціальної політики, а громадянам, легалізувавши заробітні плати. 
Підвищення зарплат і створення нових робочих місць частково 

компенсує нам дворазове зниження ЄСВ», — заявив в одному з інтерв’ю міністр 
соцполітики Павло Розенко. За словами пана Розенка, вони не розраховують, що бізнес за 
рік вийде з тіні, але мають принаймні побачити хоча б початок процесу. “Це буде показник, 
що бізнес частину зекономлених на соціальні внески 100 млрд. грн. не поклав собі в 
кишеню або вивів в офшори, а скерував на розвиток економіки, віддав у вигляді підвищених 
зарплат своїм співробітникам”, — заявив Павло Розенко. 

http://wz.lviv.ua/economics/164238-yakshcho-ne-pidnimut-zarplaty-ne-bude-chym-platyty-pensii 

Павло Розенко:  Стратегія подолання бідності в Україні 

За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, рівень бідності до 2020 року буде 
знижено майже вдвічі – з 28 до 15%. А рівень бідності серед працюючого населення 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186948&cat_id=107177
http://wz.lviv.ua/economics/164238-yakshcho-ne-pidnimut-zarplaty-ne-bude-chym-platyty-pensii


скоротиться з 18,5 до 11%. При цьому рівень безробіття 
зменшиться на 9%. Також повідомляється, що урядовим 
документом передбачено створення загальнодержавного реєстру 
вакансій із вільним онлайн доступом, підтримка підприємницької 
ініціативи зареєстрованих безробітних тощо. Експерт Андрій 
Мартинюк у своєму коментарі для газети "КП в Украине" зауважує, 

що заходів запланували багато, але в стратегії немає головного: як піднімати економіку. 
"Без зростання економіки проблему бідності в Україні не вирішити, скільки онлайн сервісів 
не створюй", – каже експерт. Погоджується з колегою економіст Василь Юрчишин: 
"Запропоновану стратегію можна реалізувати тільки в умовах нормально працюючої 
економіки. Тобто про "стратегію подолання бідності" можна говорити тільки у зв’язці із 
"стратегією розвитку економіки"", зазначає газета. 

http://www.bbc.com/ukrainian/press_review/2016/03/160304_press_review_ms 

 
Підвищення пенсійного віку обмежить у часі темпи зростання видатків 
Пенсійного фонду. 

 

В Україні вже потрібно говорити про необхідність поступового 
підвищення віку виходу на пенсію для чоловіків і жінок, заявила DT.UA 
експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій 
Олександра Бетлій. "Досвід інших країн свідчить, що потрібно 
підвищувати вік виходу на пенсію як для чоловіків, так і для жінок. 
Причому беручи до уваги не очікувану тривалість життя при 

народженні, а при віці виходу на пенсію, зокрема 60 років, і відповідно до старіння 
населення (зниження рівня співвідношення працездатного населення до населення 
літнього віку). Тому в Україні вже потрібно говорити про необхідність поступового 
підвищення віку виходу на пенсію для чоловіків і жінок. Так, це не скоротить витрат 
Пенсійного фонду, але це обмежить у часі темпи їхнього зростання", — пояснила Бетлій. 

http://dt.ua/UKRAINE/ekspert-zayavlyaye-pro-neobhidnist-postupovogo-pidvischennya-pensiynogo-viku-v-ukrayini-

200380_.html  

Заступник міністра соціальної політики – про громадянське суспільство 

Заступник Міністра соціальної політики України – керівник апарату 
Віктор Іванкевич узяв участь у „круглому столі” „Соціальний діалог і 
сталий розвиток: порядок денний для громадянськогосуспільства”, 
що відбувся 26 лютого у Києві. „Сьогодні сторона роботодавців і 
профспілкова сторона мають потужні інституції і ми чітко розуміємо, 
що лише соціальний діалог є єдиним цивілізованим шляхом 

врегулювання суперечностей та пошуку компромісних рішень. Водночас протягом останніх 
років у нашій країні реальним суб’єктом державотворення стало громадянське суспільство, і 
ми не можемо ігнорувати цього явища”, - продовжив В. Іванкевич, нагадавши, що нині 
тільки на національному рівні створено понад 3 тис громадських організацій, а в цілому по 
країні їх число сягає близько 100 тис. „Інститути громадянського суспільства виявляють 
готовність залучатися до формування державної політики і впливати на усі сфери життя. 
Підписавши Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна підтвердила готовність 
сприяти розвитку громадянського суспільства”, - зазначив заступник Міністра.  

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186601&cat_id=107177 

Мінсоцполітики припинило виплати 150 тисячам пенсіонерів з 
непідконтрольних територій 

 У 2015 році Міністерство соціальної політики припинило виплати 
приблизно 180 тисячам пенсіонерів, з них 150 тисячам - «за 
пенсійний туризм» з ЛНР-ДНР. Про це заявив міністр соцполітики 
Павло Розенко, передає прес-служба КМУ. За його словами, 
відповідно до законодавства, пенсії та інші види соціальної 
допомоги отримують люди, зареєстровані як внутрішньо 
переміщені особи, які переїхали і проживають на підконтрольних 

Україні територіях. "Пенсійний туризм - грубе порушення законів. Але ці випадки є, і вони 
масові. Тому у нас йде активна співпраця з СБУ по перекриттю схем незаконного 

http://dt.ua/UKRAINE/ekspert-zayavlyaye-pro-neobhidnist-postupovogo-pidvischennya-pensiynogo-viku-v-ukrayini-200380_.html
http://dt.ua/UKRAINE/ekspert-zayavlyaye-pro-neobhidnist-postupovogo-pidvischennya-pensiynogo-viku-v-ukrayini-200380_.html


отримання пенсій та інших соцвиплат", - підкреслив міністр. Всього в Україні в минулому 
році було зареєстровано, як внутрішньо переміщені особи - 1,1 мільйон пенсіонерів.  

http://www.mariupolnews.com.ua/descr/65865 

Павло Розенко – підвищення пенсійного віку не буде найближчим часом 

Міністр соціальної політики України Павло Розенко наголошує, 
що запропонована Урядом пенсійна реформа не передбачає 
підвищення пенсійного віку. Про це він заявив в ефірі телеканалу 
„112 Україна”. „У Верховну Раду вже внесений урядовий  
законопроект щодо запровадження накопичувальної системи і ми 
наполягаємо на необхідності його прийняття”, - сказав він. 
Водночас, Міністр зазначив, що дискусія щодо пенсійної реформи 

ще триває і з МВФ, і з народними депутатами. „МВФ вважає потрібним заходом 
запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення, але, окрім цього, вони 
пропонують реформувати і солідарну систему. І задля цього пропонується фактично єдиний 
вихід – підвищити пенсійний вік”, - розповів Розенко. „Однак я вважаю (і це позиція, яку 
сьогодні поділяють і Президент України, і Прем’єр-Міністр України), що на сьогодні 
підвищувати пенсійний вік категорично не можна. Без того, коли в Україні почне зростати 
якість життя, рівень життя і саме головне - тривалість життя громадян, говорити про 
підвищення пенсійного віку неприпустимо”, - наголосив міністр. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186011&cat_id=169493 

Події у світі  

Рейтинг найнещасніших країн у Світі 

У четвертому щорічному звіті «Міжнародний рейтинг щастя» (World 
Happiness Report) економісти знову показали в деталях і цифрах, 
наскільки щасливо живеться людям у 157 країнах світу. Ці країни 
отримали оцінки від 7,291 до 7,526 бала. Середній загальносвітовий 
показник щастя дорівнює 5,353, а найнижчий – 2,905 бала. Цю 
найгіршу оцінку поставили Бурунді. Як виміряли рівень щастя? 

Оцінку кожній країні дослідники вирахували за математичною формулою, підставляючи в 
неї шість головних показників, кожен із яких впливає на різні аспекти людського життя. Ось 
шість чинників щастя: ВВП на одиницю населення, очікувана тривалість здорового життя, 
соціальна підтримка, сприйняття корупції в уряді та бізнесі, сприйняття свободи в прийнятті 
життєвих рішень, а також щедрість громадян. У кожній із країн було опитано приблизно по 
1000 людей, які оцінили за шкалою від 0 до 10, наскільки вони задоволені своїм нинішнім 
життям. На думку авторів доповіді World Happiness Report, проводити такі опитування і 
піклуватися про поліпшення показників щастя мають уряди. Отже, до пятірки 
найнещасніших крїн увійшли такі:  Бурунді, Сирія, Того, Афганістан, Бенін. Аби дізнатись 
більше детально про життя в цих країнах, перейдіть за посиланням. 

 http://forbes.net.ua/ua/lifestyle/1412957-p-yat-najneshchaslivishih-

krayin?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=p-yat-najneshchaslivishih-krayin#5 

До 2060 року ЄС вийде на третє місце за часткою літніх людей серед країн 
G20 

Eurostat, статистичне агентство Європейської комісії, опублікувало 
дослідження «Євросоюз у світі», в якому країни Євросоюзу 
порівнюються по ряду статистичних параметрів з 15 іншими країнами, 
що не входять в ЄС, але входять до «великої двадцятки» (G20). У цій 
доповіді експерти прогнозують, що до 2060 року Євросоюз буде 

стояти на третьому місці серед країн G20 за часткою літніх людей серед усього населення. 
Так, в Євросоюзі частка населення похилого віку, що оцінюється як співвідношення людей у 
віці старше 65 років до загальної кількості працездатного населення (від 15 до 64 років), в 
період з 2013 по 2060 рік майже подвоїться - з 27,5% до 50,2% . Таким чином, на десять 
працездатних громадян припадатиме п'ять людей похилого віку 

http://kuadocosta.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA-2060/ 

Вісті з регіонів України 

http://worldhappiness.report/ed/2016/


Житомирщина: бабусі шиють для бійців спідню білизну, подушечки, 
рукавиці та в'яжуть шкарпетки 

Житомирянки від 55 до 80 років самоорганізувалися та 
облаштували невеличку майстерню у будинку за адресою вул. 1-го 
Травня, 31. Кожен тут знає своє завдання. Якщо хтось за 
швейними машинками шиє подушки, білизну та рукавиці для 
військових, то інші в’яжуть учасникам АТО шкарпетки. За минулий 
рік бабусі встигли передати бійцям 900 пар спідньої білизни, майже 
600 подушечок, 400 пар рукавиць і 300 пар в’язаних шкарпеток. 

Голова Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про 
літніх в Україні» Таїсія  Войцехівська розповіла, що раніше ці жінки разом відвідували  і 
доглядали інших людей похилого віку, а також спілкувалися та ділилися новинами у гуртках 
за захопленнями, а потім бабусі загорілися ідеєю бути корисними нашим хлопцям на Сході і 
взялися шити білизну та в'язати шкарпетки. 

http://www.1.zt.ua/news/rizne/zhitomirski-babusi-shiyut-dlya-biytsiv-spidnyu-biliznu-podushechki-rukavitsi-ta-

vyazhut-shkarpetki.html 

Волинь: люди збирають пряжу для солдатських шкарпеток 
Придбай моток пряжі для солдатських шкарпеток - з таким проханням 
звертаються до небайдужих волинян у Володимирі-Волинському. 
Місцева мешканка, колишня вчителька Лідія Хомівна уже не перший 
місяць плете для наших захисників теплі шкарпетки. Відтак, жінці не 
буде зайвою пряжа. Про це інформує Слово Волині. До слова, на 
день Святого Миколая 93 пари шкарпеток, сплетених дбайливими 

руками мешканки міста Лідії Тимчишиної, доставили на схід бійцям 14-ї ОМБр 
волонтери Роман Мартинюк та Ігор Деркач. Свого ремесла колишня вчителька полишати 
не збирається, знає, що такі речі швидко зношуються. Уже після відправлення посилки воно 
сплела ще чотири нових пари. Тож, якщо хтось може допомогти жінці пряжею, то нехай 
приносить її у кабінет 16 міськради, Юлії Пашковій, а невтомна в’язальниця знову 
перетворить нитки на теплі шкарпетки. Сюди ж можна приносити і виплетені вами самими 

шкарпетки чи теплі безрукавки для солдатів.  
http://www.volynnews.com/news/society/na-volyni-zbyraiut-priazhu-dlia-soldatskykh-shkarpetok/ 

"На сьогодні територіальними управліннями Пенсійного Фонду 
області прийнято близько 600 тис. заяв, відновлені виплати 383 
тисячам одержувачів", - розповіла Наталя Радій. Однією з 
основних проблем, що ускладнюють порядок пенсійних виплат, 
Радій назвала відсутність документообігу з тимчасово 
непідконтрольною територією. За її словами, через це кількість 

людей, яких немає в живих, але вони до сих пір не зняті з обліку - критично велика. Також є 
люди, які отримують "подвійні" соціальні виплати - на українській території і в ОРДО. Ще 
однією проблемою є питання статусу населених пунктів Донецької області, що знаходяться 
на лінії зіткнення або в так званій "сірій зоні". Від легітимізації статусу таких населених 
пунктів залежить отримання їх жителями соціальних виплат. 

http://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/ukrayina-vidnovila-pensiyi-383-tis-pereselentsyam-z-donetskoyi-21032016163500 

Київщина: Стартував соціальний проект «Прийомні онуки» 

За підтримки Подільської районної організації Товариства Червоного 
Хреста України у м. Києві ми ініціювали спільний довгостроковий проект 
допомоги самотнім літнім людям «Прийомні онуки». Завдяки інформації, 
наданій нашим партнером, «Фармак» візьме під опіку близько 300 літніх 
людей старше 80 років, що проживають на Подолі в м. Києві та в м. Шостка 
(Сумська обл.) та не мають близьких. «Фармак» буде послідовно 
продовжувати опікуватися ними і протягом наступних років. Наразі ми вже 
роздали продуктові набори майже 200 стареньким дідусям і бабусям, що 
проживають в м. Київ на Подолі. До акції на підтримку літніх людей 
долучилися понад 2 000 працівників компанії у Києві. Починаючи з червня, 

в офісі «Фармак» розміщені скриньки для благодійних зборів, що включають грошові 

Донбас: Україна відновила пенсії 383 тисячам переселенців 

http://www.volynnews.com/news/society/kolyshnia-vchytelka-z-volyni-splela-dlia-biytsiv-blyzko-80-par-shkarpetok/
http://www.volynnews.com/news/society/kolyshnia-vchytelka-z-volyni-splela-dlia-biytsiv-blyzko-80-par-shkarpetok/
http://slovopravdy.com.ua/index.php/home-2/2000-prydbai-motok-priazhi-dlia-soldatskykh-shkarpetok


внески, продукти харчування тривалого зберігання, а також «ліки» від самотності – листи-
привітання, дитячі малюнки тощо.  

http://www.farmak.ua/news/startouvav_sotsial-niy_proekt_-priyomni_onouki-_na_chest-_90-richchya_-farmak 

Івано-Франківщина: пенсіонери отримують консультації через скайп-зв’язок  

Пенсіонери Калущини на Івано-Франківщині відтепер отримують 
консультації дистанційно - за допомогою скайп-зв'язку. Ця послуга 
з’явилась, коли в ряді місцевих бібліотек відкрились соціальні 
фронт-офіси. Наразі люди похилого віку смт. Войнилів, сіл Голинь 
та Новиця можуть скористатися нею. Така організація 
обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, – 
прокоментував перший заступник начальника управління 
Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі Степан 

Різник, – це наш курс на активне використання сучасних комунікативних технологій. Таким 
чином ми не лише заощаджуємо бюджетні кошти, але й оптимізуємо свій робочий час, що 
раніше витрачався на дорогу, та використовуємо його з більшою користю. 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=238646&cat_id=38980 

Для підвищення рівня обізнаності громадян з чинним пенсійним 
законодавством управлінням Пенсійного фонду України в м. Нікополі та 
Нікопольському районі Дніпропетровської області у 2014 році 
започатковано  "Школу майбутнього пенсіонера", яка активно діє по цей 
день. Так, днями фахівці управління Фонду провели "заняття" з 
педагогічним колективом загальноосвітньої школи № 10. Темою заходу 
стали зміни в пенсійному законодавстві з січня ц.р., а саме, право на 

пенсію за вислугу років. Якщо раніше робітники сфери освіти мали право на пенсію за вислугу 
років при наявності необхідного стажу незалежно від віку, то відтепер вони мають право на 
призначення пенсії лише після досягнення певного віку. Як показує практика – навчання 
майбутніх пенсіонерів зменшує кількість особистих звернень до фахівців управління та 
забезпечує надання якісного й повного пакету документів – зазначила Тетяна Карабешкіна, 
начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсії. 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=239282&cat_id=38980 

Буковина: начальник головного управління Пенсійного фонду розповів про 
модернізацію пенсійної системи 

 Про якісні зміни і перетворення у пенсійній сфері розповів начальник 
головного управління Пенсійного фонду у Чернівецькій області Михайло 
Романів глядачам регіонального телеканалу ТВА у передачі «Час змін». 
«Зміни і перетворення необхідні  для того, щоб система обслуговування у 
Пенсійному фонді відповідала рівню європейських стандартів, а 
громадяни мали гідні пенсії», – наголосив очільник пенсійної служби в 
області. Михайло Романів підкреслив, що сьогодні демографічна ситуація 

в Україні диктує необхідність формування трирівневої пенсійної системи. Молоде покоління, 
ставши учасниками накопичувальної системи, як додатку до солідарної, зможе сформувати 
власну гідну пенсію. Зазначив, що у найближчій перспективі передбачається забезпечення 
максимальної доступності громадян до послуг, які надає Пенсійний фонд, незалежно від місця 
проживання. За допомогою системи обслуговування громадян на базі централізованих 
інформаційних технологій уся інформація одразу потраплятиме в електронну пенсійну справу. 
Це також стане стимулом для легалізації заробітних плат.  

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=242771&cat_id=38980 

Вісті з ближнього зарубіжжя 

Латвія: Ризька влада знайшла роботу для пенсіонерів, що «нудьгують» 

Щоб зменшити соціальну ізоляцію людей старшого покоління, в 
лютому почав роботу спеціалізований колл-центр, що центр буде 
працювати протягом восьми місяців. Кожен робочий день з 10:00 до 
14:00 сюди можна зателефонувати за трьома мобільними 
телефонами - 20224913, 25643438 та 29438355. Відповідати на 

дзвінки будуть пенсіонери-добровольці, які розкажуть про можливості добровільної роботи і 

Дніпропетровщина: діє «Школа майбутнього пенсіонера» 



цікавого дозвілля для літніх людей, які пропонує Ризьке самоврядування, а також зможуть 
поговорити на теми, що хвилюють телефонуючих і допоможуть знайти однодумців. Щоб 
пенсіонерам не потрібно було витрачатися на дзвінок, працівники центру після отримання 
дзвінка зможуть їм передзвонити. Колл-центр створений в рамках проекту «Будемо 
активними!», Націленого на зменшення відчуженості літніх людей в Естонії, Латвії та 
Фінляндії шляхом залучення їх в добровільну роботу. Пенсіонери, які будуть працювати в 
колл-центрі, пройдуть спеціальне навчання, щоб бути в курсі того, що відбувається в 
Ризькому самоврядування. 
 http://total.kz/society/sobyitiya/2016/02/14/rijskie_vlasti_nashli_rabotu_dlya_skuchayuschih_pensionerov#begin_st 

Казахстан: Єдиний пенсійний фонд запровадив мобільний додаток 

Єдиний накопичувальний пенсійний фонд Казахстану полегшує своїм 
вкладникам отримання інформації про власні заощадження. У ЕНПФ 
розробили і впровадили мобільний додаток - ENPF для смартфонів і 
планшетів на Android і iOS (iPhone, iPad), повідомляє Profinance.kz. 
Тепер вкладники (одержувачі) ЕНПФ можуть в режимі онлайн 
переглядати виписки зі своїх пенсійних рахунків, зв'язуватися з 

найближчим філією або call-центром, а також отримувати інформацію про ЕНПФ. Додаток 
працює російською та казахською мовами. Для того щоб його авторизувати, треба ввести 
логін і пароль, за допомогою яких вкладник входить на сайт АТ «ЕНПФ». Якщо у 
громадянина ще немає такого пароля, то необхідно відвідати будь-яке відділення ЕНПФ і 
отримати дані для авторизації. 

 http://total.kz/business/economics/2014/05/05/edinyy_pensionnyy_fon_kazahstana 

Білорусь: Президент підписав указ про підвищення пенсійного віку 

Як повідомляє прес-служба президента, «документ 
спрямований на вдосконалення пенсійного забезпечення в 
соціально-демографічних умовах, що змінюються». «Указом 
передбачається поетапне з 1 січня 2017 року щорічне 
підвищення на 6 місяців загальновстановленого пенсійного 
віку до досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років; 
аналогічне збільшення (на 3 роки за 6 років) віку, що дає право 

на пільгові трудові пенсії і пенсії за вислугу років; відповідне загальногромадянської 
поступове підвищення граничного віку перебування на військовій службі 
військовослужбовців », - повідомляє прес-служба. Відповідно до указу керівникам 
організацій (незалежно від форм власності) рекомендовано ширше застосовувати практику 
участі наймачів і працівників в програмах добровільного страхування додаткової пенсії. 

http://conference.edustudio.by/ru/media/lukashenko-podpisal-ukaz-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta/ 

Киргизстан: безкоштовний хліб для пенсіонерів  
Щодня така акція проходить в деяких магазинах міста Бишкек. Не 
вимагаючи грошей, там, щоранку літнім людям видають хліб. 
Ініціаторами благодійності виступають продавці невеликих 
приватних павільйонів. За їх словами, будь-яких вказівок їм ніхто 
не давав. Мотивують вони свої вчинки маленькою пенсією, яку 
сьогодні отримують люди похилого віку. Відтепер проводити 
подібну акцію, підприємці мають намір завжди, принаймні, поки 

дозволяє можливість. Дізнатись більше та подивитись сюжет про допомогу благодійників ви 
можете, перейшовши за посиланням 

https://www.facebook.com/rce.kg/ 

Росія: літнім людям хочуть заборонити самостійно звертатись до лікаря 

В уряді розглядають пропозицію про те, щоб літні пацієнти 
могли потрапити на прийом до лікаря в поліклініці тільки з 
дозволу медсестри або фельдшера. Одна з пропозицій, яка 
розглядається при підготовці плану реалізації стратегії дій в 
інтересах людей похилого віку, - зміна системи первинного 
прийому громадян в поліклініках. Його суть полягає в тому, 
що пацієнтів старше певного віку спочатку буде приймати 
медсестра або фельдшер і потрапити до лікаря можна буде, 

https://www.facebook.com/rce.kg/


тільки якщо персонал середньої ланки вважатиме це за необхідне. 
http://www.pencioner.ru/news/starikam-hotyat-zapretit-samost 

Вісті з далекого зарубіжжя 

США: спортивні ігри для літніх людей 

У Техасі відбуваються Ігри для літніх людей, в яких спортсмени, 
яким за 50 мають шанс пройти на Літні національні ігри США для 
літніх людей.  Мета заходу – підтримати здоров'я, фізичну силу 
літніх людей і в цілому покращити їхнє життя. Учасникам від 50 до 
100 років, вони не сумують і знаходять в собі сили і бажання жити 
активно і здорово. Звісно, не обходиться без труднощів, люди 
похилого віку зазнають травм, але все одно не зупиняються. Жага 

до нових досягнень змушує не здаватись і йти до своєї мети. 
http://bigpicture.ru/?p=282905 

Сінгапур: еко-ферма для літніх людей 

Під час Міжнародного архітектурного фестивалю в Сінгапурі 
компанія Spark презентувала унікальний проект «будинку 
престарілих нового покоління», що представляє собою 
повноцінне еко-поселення виключно для пенсіонерів. Тут літні 
люди зможуть жити, працювати і навіть займатися 
бізнесом. Концепція масштабного еко-поселення отримала 
назву «Домашня ферма». Складається вона з житлових 
будинків, медичних установ і вертикальних ферм, повідомляє 

ресурс Dezeen.com.  Розробники проекту наголошують, що в майбутньому такі еко-ферми 
для пенсіонерів зможуть вирішити декілька проблем, з якими вже зараз намагаються 
боротися не лише країни Європи, а й великі міста Південно-Східної Азії. Пенсіонери на 
таких фермах працюватимуть неповний робочий день у комфортних умовах. В такий спосіб 
люди похилого віку могли б самостійно забезпечувати собі дохід та почувати себе 
важливою частиною спільноти.   

http://sad.ukrbio.com/ua/news/16102/ 

Німеччина: Найбільше підвищення пенсій за останні 23 роки 

З 1 липня 2016 року в Німеччині відчутно збільшаться розміри 
пенсій. Пенсіонери отримають надбавку завдяки гарній ситуації на 
ринку праці, зростання економіки і збільшення зарплат. У 
Німеччині відбудеться найбільше за 23 роки підвищення пенсій 
Доходи німецьких пенсіонерів істотно зростуть з 1 липня 2016 року. 
Як повідомила федеральний міністр праці і соціальних справ 

Андреа Налес, надбавка до пенсії в західних землях складе 4,25%, а в східних - 5,95%. За її 
словами, поліпшити фінансове забезпечення пенсіонерів дає можливість сприятлива 
ситуація на ринку праці, зростання національної економіки і збільшення зарплат. Налес 
зазначила, що нинішнє підвищення стало найзначнішим за останні 23 роки. За даними 
міністерства праці Німеччини, в країні зберігається тенденція до вирівнювання пенсій в 
старих і нових федеральних землях. 

http://fdlx.com/business-world/47376-v-germanii-sostoitsya-naibolshee-za-23-goda-povyshenie-pensij.html 

Польща: безкоштовні ліки для осіб старше 75 років. 

Сейм Польщі прийняв урядову програму «75+», в рамках якої 
людям старшого віку будуть видавати безкоштовні ліки. За 
законопроект проголосували 297 депутатів, проти - 3, утрималися 
від голосування - 139. Згідно з проектом закону, безкоштовні ліки і 
медичні препарати літнім людям будуть виписувати лікарі і 
медсестри першої медичної допомоги. Список ліків уряд сформує 

пізніше 1 вересня. Надалі перелік препаратів може бути розширено. За підрахунками 
Міністерства охорони здоров'я, в цьому році на програму «75+» буде виділено 125 млн 
злотих, у 2017 році - 560 млн злотих. 

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/245227 

Греція: тисячі фермерів в Афінах протестують проти пенсійної реформи 

http://ua.euronews.com/2016/02/13/greek-farmers-camp-outside-parliament-to-protest-tax-reforms/


В Афінах вийшли на демонстрацію фермери. На площу перед 
парламентом прийшло близько 10 тисяч людей. До аграріїв з 
усіх куточків країни долучилися представники профспілки, 
близької до Комуністичної партії. Вони вимагають від уряду 
відмовитися від проекту реформи системи соціального 
страхування та пенсійного забезпечення. Ось що розповіли 

кореспонденту “Євроньюз” учасники протесту: “Це боротьба за виживання: щоб ми могли 
йти на пенсію у 67 років і щоб наші діти могли працею на полі заробити собі на життя” “Коли 
податки сягають 60% доходу, жоден фермер не зведе кінці з кінцями. Тому наша боротьба 
триватиме або ми просто припинимо виробництво”. “Фермери готуються до ескалації 
протесту, якщо їхні вимоги проігнорують. Міністр внутрішніх справ запевняє, що всі пункти 
проекту реформи підлягають обговоренню та повторив заклик сісти за стіл перемовин. 
Фермери наполягають на тому, щоб уряд спочатку відкликав проект реформи з парламенту, 
а тоді можна буде розпочинати перемовини з чистого аркуша”, — передає з Афін 
кореспондент “Євроньюз” Панос Кіцікопулос. 

http://ua.euronews.com/2016/02/13/greek-farmers-camp-outside-parliament-to-protest-tax-reforms/ 

Японія: 90% довгожителів країни складають жінки 
Кожен восьмий житель Японії старше 75 років. 25,9% населення 
країни, або близько 33 млн. чоловік, складають літні люди у віці від 
65 років. Кожен восьмий житель Японії старше 75 років: це 12,5% 
населення, або 15,9 млн. осіб. Показник є рекордним за всю історію 
ведення статистики з 1950 року. Але найнеймовірніше - це кількість 
людей, які переступили 100-річний рубіж: якщо в 1963 році їх 

налічувалося всього 153 людини, то тепер це 58 820 осіб. З кожним роком число 
довгожителів збільшується на 3 - 4 тис. осіб. Дані, надані Міністерством охорони здоров'я, 
охорони праці та соціального забезпечення, свідчать про те, що більшість довгожителів 
країни - жінки. Вони складають 90% від числа тих, кому зараз більше століття. Так що 
Японія, перш за все, країна бабусь, а ось дітей тут зовсім небагато: лише 13% населення 
складають люди молодше 15 років.  

http://total.kz/society/2014/09/15/v_yaponii_90_dolgozhiteley_sostavlyayut/ 

Захист прав та інтересів літніх людей 

ЄС: Євродепутати вважають, що потрібно більше уваги приділяти правам 
людей похилого віку 

Нещодавно члени мережі ХелпЕйдж та ЄС об'єдналися в 
Брюсселі, щоб закликати членів Європарламенту (MEPS), щоб 
спільно реагувати на старіння населення в якості найважливішого 
питання в області розвитку і гуманітарної політики.Ранкова зустріч, 
яка проходила в Європейському парламенті і була організована 
німецьким MEP Кнут Fleckenstein, включала євродепутатів з усього 

політичного спектру. «План дій 2030» був в числі обговорюваних, зокрема таке питання чи 
мають потенціал стійкі цілі розвитку, щоб змінити життя літніх людей у випадку їх реалізації 
в повному обсязі. «План дій 2030» це програма змін, яка може і повинна принести користь 
людям різного віку. ЄС повинен використовувати свій значний вплив на міжнародному 
рівні, щоб бути сильним голосом гарантуючи, що ніхто не залишиться осторонь," сказав пан 
Флеккенштейн. Члени Європейського парламенту визнали, що старіння це тріумф 
суспільного розвитку, а не тягар, і ми всі поділяємо відповідальність за зміну цієї позиції. 

http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/meps-agree-eu-development-needs-greater-focus-on-older-peoples-

rights/ 

HelpAge International: Африканський союз повинен прагнути захищати права 
жінок похилого віку 

Спільно з Африканським союзом (АС), що тільки починається на 
вищому рівні у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, ми закликаємо 
лідерів континенту боротися з дискримінацією щодо жінок 
похилого віку і прагнути до захисту прав цієї вразливої групи. В 
цьому році, з боку АС, було запроваджено «Африканський рік 
прав людини». Особлива увага приділяється жінкам, що д-р 



Прафула Мішра назвав "величезним кроком вперед щодо забезпечення гендерної рівності» 
в регіоні. "Але прогрес може бути досягнутий тільки тоді, коли права людини захищені на 
кожному етапі життя," додає регіональний директор у Сходній, Західній і Центральній 
Африці (EWCA) в HelpAge International. "Дискримінація, якій піддаються літні жінки, за 
ознакою їх віку і статі, повинна бути визнана і розглянута." – додає він. У Мозамбіку в 2012 
році було проведено опитування, яке показало, що половина жінок у віці 50 років зазнало 
емоційного насилля, в той час як 38% сказали, що вони були піддані фінансовій кривді і 5% 
сексуальниму насиллю. 

http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/african-union-must-strive-to-protect-the-rights-of-older-women/ 

 Ryerson University: школа менеджменту запускає Національний інститут з 
проблем старіння 

  

Канада старіє швидше, ніж будь-коли раніше, і в найближчі 
два десятиліття число літніх канадців збільшиться у два рази, 
але, чи готові вони вести здорове, фінансово незалежне 
життя в більш літньому віці? Саме тому, акцентуючи увагу на 
практично-орієнтовані дослідження, інновації в освіті, 
університет Раєрсона в партнерстві з містом Торонто, 
асоціацією геронтології та Міжнародною федерацією з 

проблем старіння запускає новий Національний інститут з проблем старіння. 
Генеральний секретар IFA, доктор Джейн Баррет каже: "Ми справді пишаємося тим, що 
маємо змогу залучитись до роботи нового Національного інституту з проблем старіння, 
який допоможе інформувати про більшість місцевих і національних зусиль в місті і 
країні, і який готовий очолити поле старіння таким всеосяжним і цілісним образом ". NIA 
є першою академічною установою, яка дає змогу вивчити як фінансові так і медичні 
аспекти, пов'язані зі здоровим старінням, і буде виробляти дієві наукові інновації для 
інформування політики щодо чотирьох основних Національних Seniors стратегії. 

http://www.ryerson.ca/tedrogersschool/media-releases/2016-02-22_MR_Aging.html 

IFA: семінар  щодо політичного діалогу з проблем старіння населення 

IFA в партнерстві з недавно створеної Раєрсонським університетом 
Національного інституту з проблем старіння мали честь провести 
два семінари разом із ВООЗ: Проведення політичного діалогу з 
проблем старіння населення, що грунтується на Всесвітній доповіді 
ВООЗ з проблем старіння і здоров'я. Цей семінар був першим 
політичним діалогом з моменту запуску Всесвітньої доповіді ВООЗ з 
проблем старіння і здоров'я, і запропонував реальну можливість 

учасникам працювати через політичні виклики, такі як оцінка впливу і управління змінами у 
старінні населення. Взаємодія Всесвітньої організації охорони здоров'я  та «Дружніх до 
літніх людей міст і громад». Цей семінар надав розуміння деяких реальних бар'єрів, з якими 
стикнулись сторони у всіх секторах і дисциплінах в Онтаріо і Канаді. Було, також багато 
дискусій з приводу ролі та обов'язків Глобальної мережі ВООЗ для літніх людей міст і 
громад (GNAFCC). Звіти цих семінарів будуть публічно доступні  

http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2016/01/WHO-Workshop-Policy-Dialogue-Final.pdf 

HelpAge: забуте покоління в Сирії - це покоління людей похилого віку-
біженців 

Велика частина біженців з Сирії продовжує залишатися в двох 
сусідніх країнах: Туреччині, Йорданії та Лівані (в Лівані вони вже 
складають чверть населення країни). Кожна вікова група в цьому 
потоці людей має свої проблеми, але в найбільш важкому 
становищі опинилися люди похилого віку. За даними міжнародної 
гуманітарної організації HelpAge International, 54 відсотки всіх літніх 

сирійських біженців у віці 60 і старше перенесли хоч одне неінфекційне захворювання 
(серцево-судинні проблеми, інсульти, рак) і 65 відсотків літніх біженців виявляють симптоми 
психологічного стресу. Про їхню долю в інтерв'ю Радіо Свобода розповів глава регіональної 
програми HelpAge Георгій Пхакадзе, який знаходиться зараз в Йорданії. На початку лютого 
Генеральний секретар ООН включив Георгія Пхакадзе в групу незалежних експертів з 
оцінки програми "Кожна жінка, кожна дитина". 



http://www.svoboda.org/content/article/27615283.html 

UNFPA: міжнародна навчальна програма в області моніторингу 
Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння. 

Міжнародний інститут з проблем старіння (Організація 
Об'єднаних Націй - Мальта) (INIA), у співпраці з Фондом 
Організації Об'єднаних Націй з питань населення (ЮНФПА), 
організовує міжнародну навчальну програму в області розробки 

політики, планування, реалізації та моніторингу Мадридського міжнародного плану дій з 
проблем старіння. Під час програми, яка буде проходити в період з 14 по 25 листопада 
2016 року будуть обговорюватися обов'язки Мадридського міжнародного плану дій з 
проблем старіння, а також регіональні стратегії реалізації. Це також гарантує, що 
геронтологічна політика має цілісний підхід і реалізується на скоординованої основі в 
широкому діапазоні областей політики. Ця інтенсивна програма складається з лекцій, 
воркшопів і візитів до місць притулків для людей похилого віку, центри активного старіння 
та геріатричних реабілітаційні лікарні. 

http://conference.edustudio.by/ru/media/mezhdunarodnaya-uchebnaya-programma-v-oblasti-razrabotki-politiki-

planirovaniya-realizacii-i-monitoringa-mmpds/ 

Новини науки 

  Чилі: хворобу Альцгеймера діагностують у віртуальному світі   

Новітній спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера винайшли 
вчені у Чилі. Вони вводять пацієнта у віртуальний світ і стежать за 
реакцією очей та електроімпульсами мозку. Людині пропонують 
пройти так званий "квест" - відшукати заховані предмети. Якщо 
пацієнт не може сфокусувати погляд на чомусь, або не слідкує за 
рухомими предметами - це тривожний сигнал. Таким чином можна 

діагностувати не лише слабоумство літніх людей, а й інші психічні розлади, наприклад, 
шизофренію. Найчастіше хворобу Альцгеймера визначають за незворотними симптомами - 
втратою пам'яті або мови. І це не лікується.  

http://podrobnosti.ua/2080149-u-chil-hvorobu-altsgejmera-dagnostujut-u-vrtualnomu-svt.html 

США: літні люди позитивніше сприймають світ, ніж молодь   

Фахівці з Університету Массачусетсу впевнені, що літні люди 
простіше дивляться на навколишній світ і більш позитивно 
налаштовані, ніж молодь. Як пояснюють вчені, саме це дозволяє 
пенсіонерам і людям похилого віку легше переносити самотність, 
смуток і печаль, які виникають з роками через втрату близьких 
людей або різних захворювань. В організованому вченими з 
массачусетського університету експерименті всього взяли участь 
143 людини. 32 з них належали до представників старшого 

покоління, і їх вік був від 60 до 92 років, решта виявилися молодими людьми від 18 до 32 
років. Всім добровольцям фахівці пропонували різні терміни, пов'язані з емоціями. Всього 
учені підібрали 70 слів. Учасникам потрібно було оцінити їх і описати, які почуття вони 
викликають. Виявилося, що групи слів, пов'язаних з радістю, щастям і веселістю дорослі 
люди сприймають досить спокійно. Терміни ж, що вказують на смуток і самотність, молоді і 
літні учасники дослідження описували по-різному. Перші часто пов'язували такі терміни як 
сором або огиду до себе, а також подібні до них, з почуттями самотності і смутку. 

 http://dni24.com/nauka/69558-pozhilye-lyudi-pozitivnee-vosprinimayut-mir-chem-molodezh.html 

Ізраїль: вчені провели перший у світі експеримент: літні люди зможуть 
добре бачити 

Ізраїльські вчені-офтальмологи замінили пошкоджені клітини 
сітківки ока пацієнтові з важкою формою вікової макулярної 
дегенерації. Таким чином, була усунена причина вікового 
зниження зору. Для пересадки використовувалися клітини 
пігментного епітелію, отримані з ембріональних стовбурових 
клітин. Це перший в світі експеримент, що підтверджує 
ефективність трансплантації пігментних клітин сітківки, 

отриманих таким чином. Операція проведена в Університетській клініці Хадасса Ейн Керем 



в Єрусалимі. Процедура дає старт впровадженню інноваційного методу пересадки 
стовбурових клітин при патологіях сітківки. 
http://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/2095247-pervyiy-v-mire-eksperiment-pozhilyie-lyudi-smogut-horosho-videt.html 

Україна: дружба – запорука щасливої старості 

За результатами дослідження фахівців з центру практичної 
психології, літні люди набагато більше цінують дружбу, ніж 
роблять це молоді люди. Так, результати дослідження показали, 
що 69% людей 50-54-річного віку погодилися з тим, що вони 
міцно дружать із сусідами. Причому, цей показник виріс до 84% 
для людей 70-річного віку і старше. У будь-якому випадку, ці 
показники були значно вищі, ніж для молодих людей до 40 років. 
Літні люди налаштовані більш дружелюбно, вони більш 
товариські і набагато сильніше молодих цінують дружні зв'язки. 

В цілому, люди від 50-54 років пишаються тим, що мають друзів на районі, таких виявилося 
60%. А для людей від 70 і старше цей показник виріс до 80%. Таким чином, виявляється, 
що літні люди щасливі.  

http://www.newsmarket.com.ua/2013/04/druzhba-zaporuka-shhaslivoyi-starosti/ 

IFA: Тварини-компаньйони і здоров'я літніх людей 

Міжнародна федерація з питань старіння спільно з Баєр «Охорона здоров’я 
тварин» проведуть веб-конференцію за участю провідних спеціалістів, які 
презентуватимуть доповідь на тему: «Тварини-компаньйони і здоров'я 
літніх людей». на сьогоднішній день цей звіт є найбільш широким оглядом 
літератури та досліджень, проведених в області домашніх тварин і здоров'я 
літніх людей. Охоплюючи опубліковані дослідження в період з 1980 по 2013 
рік, він розглядає вплив на фізичне, психологічне, емоційне і соціальне 
здоров'я літніх людей. І економічний ефект від домашніх тварин також є. 
Незважаючи на обмеження і прогалини в дослідженнях, викликаних 
слабкою розробкою. проекту або поганим контролем за навчанням, 

позитивні показники покращення здоров'я та добробуту людей похилого віку є, і вони 
підтверджують цінність майбутніх досліджень в цій області. 

http://www.ifa-fiv.org/publication/health/companion-animals-and-the-health-of-older-persons/ 

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://www.knowhowmed.org/centr-psychology.php
http://www.knowhowmed.org/centr-psychology.php

