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Кабінет Міністрів України своєю 
постановою вніс зміни до Порядку 
призначення та виплати державної 
допомоги сім’ям із дітьми. Проект 
відповідного акта представив на за-
сіданні уряду віце-прем’єр, міністр 
соціальної політики Сергій Тігіпко. 
Про це повідомляє прес-служба 
Кабміну.

Документом передбачено надан-
ня допомоги при народженні дити-
ни, яка народилася після 8 квітня 
2011 року (набрання чинності За-
кону України «Про внесення зміни 
до Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям із дітьми» щодо ви-
плати допомоги при народженні ди-
тини»), у таких розмірах:

- на першу дитину — у сумі, 
кратній тридцяти розмірам прожит-
кового мінімуму (з 9 квітня — 24 960 
грн., а до кінця року збільшиться до 
26 100 грн.);

- на другу дитину — у сумі, крат-
ній шістдесяти розмірам прожитко-
вого мінімуму (з 9 квітня — 49 920 
грн., а до кінця року збільшиться до 
52 200 грн.);

- на третю і кожну наступну — у 
сумі, кратній 120 розмірам прожит-
кового мінімуму (з 9 квітня — 99 840 

грн., а до кінця року збільшиться до 
104 400 грн.).

Виплата допомоги здійснювати-
меться одноразово у десятикратно-
му розмірі прожиткового мінімуму 
при народженні дитини. Решта суми 
виплачуватиметься на першу дити-
ну протягом наступних 24 місяців, 
на другу — 48 місяців, на третю та 
кожну наступну — 72 місяці.

Видатки на виплату допомоги 
при народженні дитини передбачені 
в державному бюджеті на 2011 рік 
(12,8 млрд. грн.).

Також постановою визначено, 
що довідку для отримання допо-
моги у зв’язку з вагітністю та поло-
гами жінкам, які є суб’єктами під-
приємницької діяльності, видають 
органи Пенсійного фонду (до на-
брання чинності Законом України 
«Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» її надавав Фонд 
соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності).

Крім того, згідно з ухваленим 
урядом рішенням, не припиняти-
меться виплата допомоги особам, 
які у період відпустки по догляду 
за дитиною до досягнення нею три-
річного віку працюють у виборчій 
комісії.

Прийняття зазначених змін до-
зволяє привести норми Порядку 
призначення та виплати державної 
допомоги сім’ям із дітьми у відпо-
відність до чинного законодавства 
та забезпечить її своєчасність, пере-
конані у Мінсоцполітики.
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Події

В Азії мільйонерів більше, 
ніж у Європі
В Азії проживає 3 мільйони 300 тисяч багатіїв, які 
разом володіють статками на $10,8 трлн., тоді як у 
Європі — 3 мільйони 100 тисяч, яким належить $10,2 
трлн. за підсумками 2010 року. У цілому світовий спи-
сок заможних людей торік збільшився на 8% і досяг 
10,9 млн. людей, їх загальні статки зросли до майже 
43 трильйонів доларів, перевершивши докризовий 
рівень 2007 року. Про це свідчать дані щорічного 15-
го дослідження «World Wealth Report». 

Китай дасть Одещині $600 
мільйонів на розвиток
Китайські інвестори вкладуть в Одеську область близь-
ко 600 мільйонів доларів. Таке рішення було ухвалене в 
ході зустрічі голови Одеської ОДА Едуарда Матвійчука 
з представниками «Chins Qitele Group». «Уже вісім фірм-
інвесторів зацікавлені в тому, щоб почати тут роботу. 
У технопарку буде зосереджено виробництво товарів 
легкої промисловості, компанії з виробництва дитячих 
містечок. Завдяки тому, що в нашому регіоні знаходить-
ся порт, товари, які тут будуть зроблені, також відправ-
лятимуться на експорт», — зазначив Матвійчук.

350
стільки мільйонів дорослих людей 
у всьому світі за останні 30 років 
захворіли на діабет. Про це повідо-
мляє Бі-бі-сі. Автори дослідження 
зазначають, що кількість діабетиків 
стрімко зростає практично в усіх 
країнах світу. 

СЕЗОН ВІДПУСТОК  

У серпні готелі Туреччини будуть 
змушені знизити вартість про-

живання на 20-30%. Причина цього 
— мусульманський місяць Рамадан, 
який в останні два роки припадає 
на піковий місяць туристичного се-
зону. Знижки дозволять заповнити 
номери готелів іноземними туриста-
ми. У цей період багато турагентств 
пропонують відпочивальникам без-
платні авіаквитки або трансфери. 
Завдяки мусульманському священ-
ному місяцю у туристів з’явився 
шанс у липні-серпні відпочивати в 
дорогих готелях за низькими ціна-
ми. До речі, ще п’ять років Рамадан 
буде припадати на літній період.

ПУБЛІЧНИЙ СУД 

Суддя у справі 
Тимошенко став на 
бік обвинувачення

СУМНА СТАТИСТИКА 

ЗДОРОВ’Я 

З українських аптек можуть 
зникнути іноземні ліки

В Україні створюються нерівні 
конкурентні умови для вітчиз-

няних та іноземних виробників, 
що може позбавити українських 
споживачів інноваційних лікар-
ських засобів. 

У Києві Комітет охорони 
здоров’я Європейської бізнес-
асоціації звернувся до уряду з при-
воду розвитку фармацевтичного 
ринку України з метою недопу-
щення дисбалансу сил і зникнення 
інноваційних лікарських засобів, 
який може бути викликаний при-
йняттям відповідної державної 
концепції.

На думку фахівців із ЄС, при-
йняття цього документа може при-
звести до погіршення умов функці-
онування фармацевтичного ринку 
України. Асоціація звертає увагу 
на ризик створення нерівних кон-
курентних умов для вітчизняних 
та іноземних виробників в Україні, 
у разі якщо проект концепції буде 
схвалений урядом.

Також проект концепції міс-

тить низку суперечливих поло-
жень. Передбачається цільове фі-
нансування переліку досліджень 
нових лікарських засобів україн-
ського виробництва, що, врахо-
вуючи досвід розвитку фармацев-
тичної галузі в країнах ЄС, не є 
прийнятним, оскільки містить на-
тяк на можливість підтримки при-
ватних бізнес-структур за рахунок 
бюджетних коштів.

ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА 

Тігіпко обіцяє зменшити податки 
з осені

Віце-прем’єр-міністр, міністр со-
ціальної політики Сергій Тігіп-

ко пообіцяв, що податкове наван-
таження в Україні все-таки буде 
знижуватися. Паралельно будуть 
вводитись індикативні зарплати 
та посилюватиметься відповідаль-
ність за працівників-нелегалів. 

«Рухатися треба поступово. 
По-перше, потрібно зменшити по-
датки. Вже восени ми представимо 
свою позицію з приводу того, які 
податки та за рахунок чого мож-
на знизити», — пообіцяв Тігіпко в 
інтерв’ю «Бізнесу».

У той же час міністр наполягає, 
що одним зниженням податкового 
навантаження не обійтися: «Вва-
жати, що зниження податкових 
відрахувань призведе до збільшен-
ня податкових надходжень — це 
помилка. Хіба у нас настільки сві-
домі бізнесмени, що враз почнуть 
платити більше? Я в це не вірю. А 
зарплати легалізувати необхідно 
обов’язково».

«Ми запропонуємо 8-рівневу 
кваліфікаційну шкалу з зазначен-
ням коефіцієнта щодо мінімаль-
ної заробітної плати, щоб не було 
такого «непорозуміння», коли 
120 тисяч керівників підприємств 
України отримують мінімально 
можливі 960 грн.», — додав він.

«Поряд зі зниженням подат-
ків необхідно посилити відпові-
дальність за нелегальне викорис-
тання робочої сили. Так, ми зараз 
розглядаємо пропозицію, щоб за 
кожного неофіційного працівника 
підприємство сплачувало штраф у 
розмірі середньорічної заробітної 
плати по Україні (згідно з даними 
Держкомстату, в 2010 році — май-
же 27 тис. грн.). І це більш м’які 
заходи, ніж ті, які застосовуються 
за аналогічні порушення в Словач-
чині, Польщі або Чехії», — підсу-
мував Тігіпко.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-
міністр Сергій Тігіпко був одним із 
авторів податкової реформи. Від-
коли вона почала діяти, кількість 
фізичних осіб-платників єдиного 
податку скоротилась. Як повідо-
мив голова ДПС України Віталій 
Захарченко, кількість спрощенців 
зменшилася на 71 тисячу і в 2011 
році становить майже 950 тисяч 
осіб. Минулого року їх було 1 міль-
йон 21 тисяча. 

БЕЗПЕКА 

Україна та ще шість країн з-поза 
меж ЄС погодилися провес-

ти стрес-тести своїх АЕС. Про це 
йдеться у декларації, яку пред-
ставники Вірменії, Хорватії, Росії, 
Швейцарії, Туреччини, Білорусі й 
України підписали у присутності 
єврокомісара з енергетики Ґюнте-
ра Г. Eттінґера. 

Згідно з документом, країни 
протестують власні АЕС за допо-
могою процедур, розроблених Єв-
росоюзом. Також була погоджена 
можливість проведення оцінюван-
ня результатів тестів незалежними 
експертами з інших країн.

Нагадаємо, що 1 червня Євро-
пейський Союз представив кри-
терії проведення стрес-тестів для 
АЕС для обговорення країнам-
партнерам у Європі. Особлива 
увага має приділятися технічній 
готовності АЕС протистояти при-
родним катаклізмам — землетру-
сам і повеням. 

Наразі у країнах-членах ЄС 
проходять стрес-тести на об’єктах 
ядерної енергетики. Необхідність у 
таких діях була викликана аварією 
на АЕС «Фукусіма-1» у Японії піс-
ля руйнівних землетрусу і цунамі, 
що стались у середині березня.

Україна проведе стрес-тести 
на своїх АЕС

Відпочинок 
у Туреччині 
подешевшає

За третю дитину платитимуть 100 тисяч 
гривень державної допомоги

ВІДПОЧИНОК 

Готелі Криму заброньовані на 75%

Майже 75% номерів здравниць 
і готелів уже заброньовано в 

Криму на літній період.
Про це повідомив міністр ку-

рортів і туризму Автономної рес-
публіки Крим Георгій Псарьов. За 
його словами, рівень цін у крим-
ських об’єктах розміщення, незва-
жаючи на подорожчання продуктів 
харчування й інших ресурсів, за-
лишився практично на рівні мину-
лого року. Значну частину в’їзного 
турпотоку на кримські курорти 
формують туристи з України — 

73%. Росіяни становлять близько 
20% від загального числа відпочи-
ваючих у Криму, білоруси — 2,5%. 
Також курорти півострова відвід-
ують туристи з Польщі, Німеччи-
ни, Чехії та країн Азії.

Нагадаємо, під час курортного 
сезону-2011 у Криму збираються ор-
ганізувати польоти на вертольотах 
із Сімферополя до Ялти. Тривалість 
польоту становитиме приблизно 20 
хвилин, а вартість, за попередніми 
розрахунками, не перевищуватиме 
20 доларів із людини.

Печерський райсуд Києва від-
мовив у задоволенні всіх кло-

потань захисту екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко, крім допуску в якості 
адвоката Михайла Титаренка.

Відповідну ухвалу зачитав суддя 
Родіон Кірєєв після майже семи го-
дин перебування у своєму кабінеті. 
Таким чином, він повністю погодив-
ся з позицією обвинувачення, яка не 
заперечувала тільки проти допуску 
Титаренка.  Згідно з рішенням суду, 
міру запобіжного заходу для Тим-
ошенко — підписку про невиїзд — 
вирішено залишити без змін. 

Захист Тимошенко також ви-
словлював клопотання про закриття 
кримінальної справи проти неї, про 
направлення її на додаткове роз-
слідування, про об’єднання двох 
кримінальних справ у одну та про 
об’єднання справи щодо Тимошенко 
зі справами Ігоря Діденка, Анатолія 
Макаренка та Тараса Шепітька. Крім 
того, сторона Тимошенко просила 
дозволити їй поїздки до Львова, до 
Луганської та Волинської областей і 
до Литви. 

Сім мільйонів українців ніде не 
працюють і не шукають роботу 

В Україні 7,6 мільйона осіб пра-
цездатного віку ніде не працю-

ють і навіть не шукають роботу. 
Частина з них зневірилася знайти 
собі місце, частина — не знає, де та 
як його шукати, деякі займаються 
домашнім господарством, іншим 
просто не потрібні гроші. Такі дані 
Держкомстату за перші три місяці 
2011 року.

Найбільше таких людей у До-
нецькій області — 663 тисячі (про-
те ця область і найбільша за кіль-
кістю жителів).

Найвища частка безробітних, 
які не бачать себе в жодній профе-
сії, — в Івано-Франківській і Чер-
нівецькій областях (36,1% і 35,9%). 
Відразу за ними Тернопільська та 
Волинська. А найкраща ситуація 
в порівнянні з іншими регіонами 
склалась у місті Севастополі: тут 
лише 21,4% жителів поставили на 
кар’єрі хрест. У Києві таких 24,9% 
(практично кожен четвертий). Се-
ред жінок тих, хто махнув рукою 
на роботу, 4,2 мільйона, а серед чо-
ловіків — 3,4 мільйона.

БАГАТІ І БІДНІ У ЄВРОПІ 


