
Демографи прогнозують істотне 
збільшення чисельності населення 
країни. За даними Держкомстату, 
лише за півроку в Україні народи-
лося 248520 дітей, що майже на 17 
тисяч більше, ніж за аналогічний 
торішній період.

Експерти пов’язують позитивні 
демографічні зрушення з розвитком 
соціальних програм, поліпшенням 
якості медичного обслуговування, 
відкриттям перинатальних центрів 
і зростанням добробуту українців. 
Підвищення народжуваності — 
дуже красномовний показник рівня 
життя й упевненості людей у за-
втрашньому дні. 

Вагітних жінок і молодих мам 
із візочками стає щораз більше. За 
даними органів реєстрації актів ци-
вільного стану при Мін’юсті Украї-
ни, у 2011 році в нас уперше з 90-х 
років минулого століття народжува-
ність перевищила смертність. Таку 
втішну статистику демонструють 
шість областей України — Волин-
ська, Закарпатська, Івано-Франків-
ська, Київська, Рівненська, Черні-
вецька. Приємно усвідомлювати, що 
українці народжують дітей. 

Молоді матері стають соціаль-
ною «кастою», такою ж престижною, 
як колись ділові жінки. Вони спілку-
ються на форумах, створюють клуби 
за інтересами, навіть погоджуються 
на роль домогосподарок. А голо-
вне — жінки наважуються не лише 
на одну дитину! Це, поза сумнівом, 
результат стабільності в суспільстві 
та матеріальної допомоги держави 
сім’ям на новонароджених. Родини 
розраховують на соціальні випла-
ти, які нині досягли 27 552 гривень 

за першу дитину, 55 000 — за другу, 
110 000 — за третю і наступних. 

ДЕРЖАВА «В ЦІКАВОМУ 
СТАНІ»

 Зі слів Прем’єр-міністра Укра-
їни Миколи Азарова, державна 
програма допомоги при народжен-

ні дитини й одночасний розвиток 
медицини дозволять за 1,5 року до-
сягти перевищення народжуванос-
ті над смертністю в усіх областях 
України. «За підсумками півріччя 
2011-го народжуваність зросла до 
11 немовлят на тисячу осіб. У той же 
час тривалість життя в Україні впер-
ше за час незалежності збільшилася 

на 1,4 року». І як би нині не лаяли 
уряд, зростання народжуваності, 
тривалість життя краще за будь-які 
слова говорять про те, що загальні 
очікування відносно майбутнього 
позитивні. 

За даними Держкомстату, на 1 
серпня 2012-го кількість населення 
України становила 45,6 мільйона 
осіб. У першому півріччі в усіх регі-
онах країни зафіксовано зростання 
народжуваності. За січень-травень 
народилося 208,3 тисячі дітей, що 
на 13,9 тисячі більше, ніж за відпо-
відний торішній період. Рівень на-
роджуваності підвищився з 10,3 до 
11,0 новонароджених на тисячу осіб.

Крім того, смертність знизилася 
на 2,7 тис. осіб — із 15,5 до 15,3 на 
тисячу осіб. Зниження смертності 
зареєстровано у 14 регіонах. Най-
істотніша динаміка зафіксована в 
Криму, Запорізькій області й Севас-
тополі. Якщо у 2011-му кількість на-
селення скоротилася на майже 144 
тисячі осіб, то в 2012-му ця цифра 
вже у чотири рази менша.

Зменшилася і смертність дітей 
до року — з 8,8 до 8,7 на тисячу не-
мовлят. Якщо у 2009 році цей по-
казник серед новонароджених ста-
новив 4801 дитину, то в 2010-му ця 
цифра зменшилася до 4564, а в 2011-
му — до 4511.

 При цьому, за даними Держком-
стату, впродовж січня-травня 2012 
року зафіксовано міграційний при-
ріст населення України, що становив 
14,1 тис. осіб. Збільшилася кількість 
населення у Закарпатській, Волин-
ській, Рівненській областях, а також 
у Києві та Севастополі.

Якщо так триватиме й далі, то у 
2013-му в Україні буде зафіксовано 

абсолютний приріст населення, пе-
реконаний Прем’єр Микола Азаров. 
І саме тому український уряд нині 
приділяє багато уваги сфері охорони 
здоров’я і відкриттю перинатальних 
центрів. 

КУРС НА ВІДРОДЖЕННЯ

На початку 2008 року фінансова 
криза і непродумана економічна по-
літика спустошили казну. Виплати 
на новонароджених були мінімаль-
ними і впродовж трьох років не 
збільшувалися. Це призвело до того, 
що чисельність населення за цей пе-
ріод значно скоротилася.

На відміну від неефективної по-
літики «помаранчевого» уряду, який 
довів нашу країну до демографічної 
кризи, успіхи нинішньої влади оче-
видні. Реалізація соціальних ініці-
атив Президента Віктора Янукови-
ча сприяє відродженню населення 
України.

У 2010-му, коли країною поча-
ли керувати «регіонали», необхідні 
ресурси для соціальної допомоги 
були віднайдені, і виплати істотно 
збільшилися. Вже з початку 2011-
го за першу дитину держава давала 
17 952 гривні, за другу — 36 720, за 
третю — 73 440. У 2012-му виплати 
збільшилися вдвічі. А далі їх сума, 
згідно з передвиборчими обіцянка-
ми Партії регіонів, становитиме: на 
першу дитину — 55 000 гривень, на 
другу — 110 000, на третю і наступ-
них — 220 000.

Приємно усвідомлювати, що ни-
нішня влада почала мислити страте-
гічно, адже діти — наше майбутнє! І 
це майбутнє — в надійних руках.
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Відомості.UA

№ 42 (630)

18 - 24 жовтня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Росія вимагає від України три 
мільярди боргу Тимошенко

Міноборони Росії вимагає стяг-
нути з Кабінету Міністрів України 3 
мільярди 239 мільйонів гривень.

Про це йдеться в ухвалі Госпо-
дарського суду Києва, який при-
йняв до розгляду позовні вимоги 
російського міністерства та залучив 
у якості третьої сторони Державну 
казначейську службу України.

Також третьою особою у цій 
справі є ЗАТ «Промислово-фінан-
сова корпорація «Єдині енергетичні 
системи України».

Як ідеться у документі, позо-
вні вимоги Міноборони Росії були 
отримані 27 серпня 2012 року. У за-
сіданні, яке відбулося 5 вересня, суд 

перейшов до розгляду справи по 
суті, заслухавши пояснення пред-
ставників сторін.

Представники відповідачів за-
явили клопотання про перенесення 
розгляду справи, яке було задоволе-
не судом. 

Як відомо, СБУ порушила кримі-
нальну справу проти Юлії Тимошен-
ко за борги корпорації ЄЕСУ перед 
Росією.

«Зокрема, Тимошенко обвину-
вачується в тому, що, будучи пре-
зидентом і фактичним власником 
корпорації ЄЕСУ, за попередньою 
змовою з колишнім прем’єром Пав-
лом Лазаренком вчинила замах на 

розтрату коштів державного бю-
джету в особливо великих розмірах 
шляхом покладання на Кабінет Мі-
ністрів зобов’язань приватної кор-
порації ЄЕСУ перед Міноборони 
Росії на суму 405,5 мільйона дола-
рів», — повідомив керівник голов-
ного слідчого управління СБУ Іван 
Дерев’янко.

У середині минулого року Мі-
ноборони Росії надсилало Кабміну 
лист із вимогою погасити борг ЄЕСУ 
в сумі 405,5 мільйона доларів.

Інтернет-видання 
«Українська правда»

Бебі-бум по-українськи: 
що готує нам уряд?
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Що Україна недоотримала в результаті 
такої оборудки?

У результаті завищеної неринко-
вої ціни український бюджет іде не 
на соціальні програми та розвиток, 
а на газові дотації, які в рази вирос-
ли для населення та підприємств. 
Завищена ціна на газ — суттєвий 
фактор дефіциту бюджету України. 
Гроші українських платників подат-
ків ідуть не в український бюджет, а 
у російський. 

Прямий збиток для України, за-

лежно від цін на нафту, мазут, га-
зойль, становить від трьох до п’яти 
мільярдів доларів на рік. Тобто за 
три роки збиток від рішення Тим-
ошенко склав 96 мільярдів гривень. 

96 мільярдів гривень, які пішли 
до скарбниці іншої держави, це:

- по 2 тисячі 100 гривень на 
кожного українського громадянина;

- по 6 тисяч 850 гривень на кож-
ного українського пенсіонера;

- по 31 тисячі 340 гривень на 
кожного українського лікаря, вчите-
ля, студента. 

Чим закінчиться епопея з борга-
ми Тимошенко, достеменно не відо-
мо, але сума у три мільярди гривень 
для українського бюджету вражаю-
ча. Для того, щоб відобразити усю 
безвідповідальність політики, яку 
провадила екс-прем’єр, ми відобра-
зимо ціну афери у цифрах. 

Що сума у 3 мільярди 
могла б змінити на Волині?

За ці гроші можна було б побу-
дувати на Волині 53 школи, 27 000 
дітей мали б нормальні умови для 
навчання.

За ці гроші можна було б побу-
дувати 100 нових садочків, повніс-
тю укомплектованих меблями, для 
волинських дітлахів.

10 місяців могли б для 286 ти-
сяч волинських пенсіонерів випла-
чувати пенсії.

Річний бюджет волинської 
освіти становить 1 мільярд 760 
мільйонів гривень. Борг Тим-
ошенко — це два освітянських бю-
джети Волині.

900 мільйонів гривень на рік 
— бюджет охорони здоров’я Воли-
ні. Борг — 3 таких бюджети.

3 мільйони вкладників Ощад-
банку могли б отримати по 1000 
гривень заощаджень.

Пам’ятай!
За часів правління «помаранчевих» падіння ВВП становило 15%. Па-

діння промислового виробництва — 25%. Дефіцит бюджету — 16%. При-
гріті «помаранчевими» політиками спекулянти не платили податки та 
зарплати, через що Пенсійний фонд опинився на межі повного банкрут-
ства. Не було з чого видавати людям пенсії. Без заробленого залишилися 
вчителі та лікарі, міліція та армія. Останні позичені гроші Тимошенко 
кинула на свою передвиборчу кампанію. Роки правління «помаранчевих» 
важко позначилися на Україні: їхнє слабке керівництво, неефективна по-
літика та невиконані обіцянки майже зруйнували країну. Сьогодні вони 
знову обіцяють те саме, наче ніколи не були у владі.

ТИ ГОТОВИЙ 
ПОМИЛИТИСЯ ЗНОВУ?


