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ЛЮ ДИ ПО ХИ ЛО ГО ВІ КУ: ЯКІСТЬ ЇХ НЬО ГО ЖИТ ТЯ 
ТА СО ЦІ АЛЬ НИЙ ЗА ХИСТ 

Що річ но 1 жов тня у від по від нос ті з рі шен ням Ге не раль ної Асам блеї Ор га ні за ції
Об’єд на них На цій (ре во лю ція 45/106 від 14 груд ня 1990 р.) від зна ча єть ся Між на -
род ний день лю дей по хи ло го ві ку. Під сум ко вим до ку мен том Асам блеї ста ла 
Між на род на стра те гія дій з проб лем ста рін ня, ос нов на ува га в якій при ді ле на за без -
пе чен ню здо ров’я й спри ят ли вих умов жит тя лю дей по хи ло го ві ку. 

Між на род ній день лю дей по хи ло го ві ку від зна ча єть ся з ме тою ре а лі за ції Між на -
род но го пла ну дій з проб лем ста рін ня, де пе ред ба че ні но ві за хо ди що до за без пе чен -
ня зай ня тос ті лю дей по хи ло го ві ку, збіль шен ня їх ніх до хо дів, по ліп шен ня ме дич но -
го обс лу го ву ван ня, ос ві ти і со ці аль но го за без пе чен ня.

У 2006 р. Між на род ний день лю дей по хи ло го ві ку про хо див під де ві зом “Під ви -
щен ня якос ті жит тя лю дей по хи ло го ві ку: спри ян ня ре а лі за ції гло баль них стра те гій
Ор га ні за ції Об’єд на них На цій”.

Од нак усу пе реч прий ня тим ООН прин ци пам в Ук ра ї ні сьо год ні ха рак тер ною є
си ту а ція ви тіс нен ня на най ниж чі стра ти фі ка цій ні рів ні сус пільс тва ок ре мих со ці -
аль но� де мог ра фіч них груп на се лен ня, які че рез об’єк тив ні та суб’єк тив ні при чи ни
зму ше ні пок ла да ти ся на дер жав не со ці аль не за без пе чен ня. Те о ре тич но в Ук ра ї ні як
у со ці аль ній дер жа ві кон сти ту цій но виз на че но, що “... пен сії, ін ші ви ди со ці аль них
вип лат та до по мо ги, що є ос нов ним дже ре лом іс ну ван ня, ма ють за без пе чу ва ти 
рі вень жит тя, не ниж чий від про жит ко во го мі ні му му, вста нов ле но го за ко ном”. 

З пси хо ло гіч ної точ ки зо ру пен сій ний вік за умов ін тен си фі ка ції ін но ва цій них
про це сів в усіх сфе рах жит тє ді яль нос ті уск лад нює за лу чен ня лю дей неп ра цез дат но -
го ві ку до ак тив но го про це су ство рен ня сус піль но ко рис но го про дук ту. Рі вень тру -
до вої мо біль нос ті лю дей по хи ло го ві ку до сить низь кий, що обу мов ле но, крім ін ших
при чин, зрос тан ням ви мог рин ку пра ці до якос ті ро бо чої си ли. Від по від но при зрос -
тан ні чи сель нос ті неп ра цез дат них гро ма дян і од но час но му зни жен ні їх тру до вої, 
со ці аль но� е ко но міч ної, по лі тич ної ак тив нос ті від бу ва єть ся пос ту по ве пе ре ван та -
жен ня пра цю ю чо го на се лен ня неп ра цю ю чи ми пен сі о не ра ми.

За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки, на 1 січ ня 2007 р. в Ук ра ї ні на лі чу -
ва ло ся 13,9 млн. пен сі о не рів, що на 6,52% біль ше, ніж у 1991 р. (табл. 1). На по ча ток
2006 р. – 4,7 млн. пен сі о не рів, які одер жу ва ли пен сію в ор га нах Пен сій но го фон ду,
про жи ва ли в сіль ській міс це вос ті.
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Таб ли ця 1
Кіль кість пен сі о не рів1

(на по ча ток ро ку)

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.

Пе ре важ на біль шість пен сі о не рів – осо би, стар ші пра цез дат но го ві ку, се ред яких
знач на кіль кість на род же них в ро ки Дру гої сві то вої вій ни. Від по від но в струк ту рі
пен сі о не рів Ук ра ї ни пи то ма ва га осіб, які от ри му ють пен сію за ві ком, скла дає 76%. 

У за галь ній струк ту рі пен сі о не рів Ук ра ї ни на по ча ток 2007 р. до сить чис лен ни ми є
гру пи пен сі о не рів за ін ва лід ніс тю (11,5%) та в зв’яз ку з ут ра тою го ду валь ни ка (6,03%).

Зрос тан ня кіль кос ті пен сі о не рів за ін ва лід ніс тю є три вож ною тен ден ці єю: за пе -
рі од 1991–2007 рр. во на зрос ла в 1,2 ра зу і ста но ви ла 1,6 млн. осіб. Ін ва лід ність, 
не за леж но від при чин її нас тан ня, зав жди вис ту пає пси хо ло гіч ною трав мою для лю -
ди ни, яка знач ною мі рою фор мує її по даль ше сві тос прий нят тя і пот ре бує сут тє вих
ма те рі аль них вит рат, зок ре ма на лі ку ван ня. Крім то го, не кож на лю ди на спро мож на 
адек ват но сприй ня ти влас ну ін ва лід ність. За від сут нос ті під трим ки близь ких та при
низь ко му рів ні дер жав но го со ці аль но го за без пе чен ня пен сі о не ри� ін ва лі ди фор му -
ють спе ци фіч ну, не мо біль ну гру пу на се лен ня, якій влас ти ві пос тій на пси хо ло гіч на
нап ру га, страх опи ни ти ся без за со бів до іс ну ван ня, а іно ді – не го тов ність на віть до
най мен шої сус піль ної ак тив нос ті.

Сут тє вою при чи ною ін ва лід нос ті є по гір шен ня умов пра ці і в зв’яз ку із цим –
збіль шен ня трав ма тиз му на ви роб ниц тві, про фе сій них і ви роб ни чо зу мов ле них зах -
во рю вань пра ців ни ків. Від мі ча єть ся та кож збіль шен ня чи сель нос ті ін ва лі дів з ди -
тинс тва.

Фак то ром, що впли ває на пев ну ста біль ність кіль кос ті пен сі о не рів у зв’яз ку з ут -
ра тою го ду валь ни ка, є над ви со кий рі вень смер тнос ті се ред осіб най більш пра цез дат -
но го ві ку, особ ли во чо ло ві ків.

Прос те жу єть ся тен ден ція до збіль шен ня кон тин ген ту пен сі о не рів, які вий шли
на пен сію до до сяг нен ня пен сій но го ві ку за вис лу гою ро ків. Це вик ли ка но, з од но го



бо ку, роз ши рен ням ка те го рій пра ців ни ків, які ма ють пра во на пен сію за вис лу гою
ро ків, а з ін шо го бо ку, – збіль шен ням зай ня тос ті в га лу зях та ви роб ниц твах з нес при -
ят ли ви ми і шкід ли ви ми умо ва ми пра ці. Чи сель ність ці єї гру пи пен сі о не рів на
1.01.2007 ста но ви ла 640 тис. осіб, що в 1,5 ра зу біль ше, ніж у 1996 р.

Кіль кість пен сі о не рів, які не ма ють пра ва на тру до ву пен сію і от ри му ють со ці аль ні
пен сії, про тя гом 1991–2000 рр. зрос та ла, але в по даль шо му ста ла де що ско ро чу ва ти ся.

Нез ва жа ю чи на де я ке змен шен ня за галь ної кіль кос ті пен сі о не рів у 2000–2007 рр.,
їх час тка се ред на се лен ня кра ї ни пос тій но зрос тає. У 1991 р. на 1000 на се лен ня при -
па да ло в се ред ньо му 253 пен сі о не ри, у 2007 р. – вже 300, тоб то май же ко жен тре тій
гро ма дя нин є пен сі о не ром. За ста ном на 1.01.2006 р. най біль ша пи то ма ва га пен сі о -
не рів бу ла в Чер ні гів ській (35,4%), Чер кась кій (33,6%), Він ниць кій (32,6%), 
Жи то мир ській (32,9%), Лу ган ській (32,6%) об лас тях.

Ос нов ною при чи ною зрос тан ня час тки пен сі о не рів є про цес ста рін ня на се лен ня,
який на був в Ук ра ї ні над зви чай но ви со ких тем пів. За да ни ми Все ук ра їн сько го пе ре -
пи су на се лен ня 2001 р., на 1000 на се лен ня пра цез дат но го ві ку при па дає в се ред ньо -
му 411 осіб, стар ших пра цез дат но го ві ку. Внас лі док міг ра ції сіль ської мо ло ді до міст
на ван та жен ня осо ба ми стар ше пра цез дат но го ві ку по сіль ській міс це вос ті у 2003 р.
бу ло знач но біль шим, ніж у місь кій, і ста но ви ло, від по від но, 558 і 350 осіб.

Ста рін ня на се лен ня зу мов ле не низ кою при чин і суп ро вод жу єть ся по гір шен ням
якос ті жит тя та не дос ко на лою сис те мою со ці аль но го за без пе чен ня, що пот ре бує 
пе ре о цін ки ро лі пен сі о не рів у різ них ви дах сус піль но ко рис ної ді яль нос ті. Од нак на -
віть за на яв нос ті фі зич них мож ли вос тей пен сі о не ри не ма ють мож ли вос ті пра цю ва -
ти че рез від сут ність від по від но об лад на них ро бо чих місць. От же, рі вень ви ко рис тан -
ня тру до во го по тен ці а лу пен сі о не рів є над зви чай но низь ким. Крім то го, знач на 
час ти на на се лен ня пра цез дат но го ві ку не пра цює у зв’яз ку з нав чан ням, ви ко нан ням
до маш ніх та сі мей них обов’яз ків, ін ши ми при чи на ми, а та кож че рез без ро біт тя. Як
нас лі док – еко но міч не на ван та жен ня пен сі о не ра ми є на ба га то біль шим, ніж де мог -
ра фіч не. Вод но час за умо ви роз ши рен ня дріб них форм при ват но го гос по да рю ван ня
(під при єм ниць ка ді яль ність фі зич них осіб, осо бис те се лян ське гос по дарс тво, не фор -
маль на зай ня тість) зни жу єть ся рі вень охоп лен ня зай ня то го на се лен ня дер жав ним
за галь но о бов’яз ко вим со ці аль ним стра ху ван ням. В умо вах со лі дар ної пен сій ної сис -
те ми це оз на чає, що фак тич но вип ла та пен сії од но му пен сі о не ру за без пе чу єть ся від -
ра ху ван ня ми із за ро біт ної пла ти од но го пра ців ни ка. 

Пе ре важ ну біль шість на се лен ня стар ше пра цез дат но го ві ку ста нов лять жін ки
(64,8%), що по яс ню єть ся більш ран нім вста нов ле ним ві ком ви хо ду на пен сію та
біль шою три ва ліс тю жит тя по рів ня но з чо ло ві ка ми.

За ко но давс твом Ук ра ї ни пе ред ба че на ди фе рен ці а ція роз мі рів пен сій. За ста ном
на 1.01.2006 р. пе ре важ на біль шість пен сі о не рів (96% за галь ної кіль кос ті) від по від -
но до нор ма тив но� пра во вих ак тів от ри мує пен сію в ор га нах Пен сій но го фон ду. З них
94% – згід но з За ко ном Ук ра ї ни “Про пен сій не за без пе чен ня”, за яким пен сія за ві -
ком та за вис лу гою ро ків виз на ча єть ся в роз мі рі 55% се ред ньо мі сяч но го за ро біт ку;
пен сії за ін ва лід ніс тю – 40–70% за леж но від гру пи ін ва лід нос ті; в ра зі втра ти го ду -
валь ни ка – 30% се ред ньо мі сяч но го за ро біт ку го ду валь ни ка.
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На по ча ток 2006 р. більш ви со кий нор ма тив на ра ху ван ня пен сії у від сот ках до
се ред ньо мі сяч но го за ро біт ку був пе ред ба че ний та ки ми за ко на ми:

“Про ста тус і со ці аль ний за хист гро ма дян, які пос траж да ли внас лі док Чор но -
биль ської ка тас тро фи” (ст. 54) – сто су єть ся 67,4 тис. осіб;

“Про пен сій не за без пе чен ня вій сько вос луж бов ців та осіб на чаль ниць ко го і ря до -
во го скла ду ор га нів внут ріш ніх справ” – 83,1 тис. осіб;

“Про дер жав ну служ бу” – 71,8 тис. осіб;
“Про на у ко ву і на у ко во� тех ніч ну ді яль ність” – 79,1 тис. осіб.
Ос кіль ки рі вень за ро біт ної пла ти в Ук ра ї ні ду же низь кий (один з най ниж чих у

Єв ро пі), роз мір пен сій, на віть з ура ху ван ням всіх над ба вок, доп лат, ком пен са цій та
під ви щень, за ли ша єть ся мі зер ним. Роз мір пен сій в Ук ра ї ні – один з най мен ших 
се ред кра їн СНД. Ниж чий рі вень се ред ньої мі сяч ної пен сії спос те рі га єть ся ли ше в
рес пуб лі ках За кав каз зя, Тад жи кис та ні, Кир ги зії та Мол до ві.

На по ча ток 2007 р. се ред ній роз мір мі сяч ної пен сії по всіх ви дах пен сій ста но вив
478,38 грн. (табл. 2).

Таб ли ця 2
Се ред ній роз мір мі сяч ної пен сії1

(на по ча ток ро ку)

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.
2 З ура ху ван ням ком пен са цій них вип лат.
3 З ура ху ван ням ці льо вої гро шо вої до по мо ги та ін дек са ції.
4 З ура ху ван ням ці льо вої гро шо вої до по мо ги, ін дек са ції, дер жав ної ад рес ної до по мо ги до пен сії 

(до та ції), а та кож над бав ки за особ ли ві зас лу ги пе ред Ук ра ї ною. 
5. У роз ра хун ку ви ко рис то ву вав ся вста нов ле ний про жит ко вий мі ні мум для осіб, які вит ра ти ли пра -

цез дат ність, – 366 грн.
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Най біль ши ми тем па ми збіль шу вав ся роз мір пен сії за вис лу гою ро ків: по рів ня но
з 1996 р. у 2007 р. пен сія зрос ла в 13,5 ра зу, те пер цей  вид пен сій є най ви щим 
(551,28 грн. на мі сяць). У 1996–2000 рр. най біль шою бу ла пен сія за ін ва лід ніс тю, але
її під ви щен ня від бу ва ло ся де що по віль ні ше, внас лі док чо го во на май же зрів ня ла ся з
роз мі ром пен сії за ві ком. Най мен шою є со ці аль на пен сія (316,33), що ста но вить ли -
ше 86% від про жит ко во го мі ні му му неп ра цез дат ної осо би.

Нез ва жа ю чи на де я кі ди фе рен ці а ції в роз мі рах пен сій, ба га то пен сі о не рів одер жу -
ють пен сі ниж че вста нов ле но го про жит ко во го мі ні му му (табл. 3–5). На по ча ток 2005 р.
біль ше 82% пен сі о не рів от ри му ва ли пен сію, не ви щу за про жит ко вий мі ні мум. 

Таб ли ця 3
Роз по діл пен сі о не рів за роз мі ром приз на че ної пен сії 

на по ча ток 2005 ро ку1

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.
2 У роз ра хун ку ви ко рис то ву вав ся вста нов ле ний про жит ко вий мі ні мум для осіб, які втра ти ли пра цез -

дат ність, – 284,69 грн.

Таб ли ця 4
Роз по діл пен сі о не рів за роз мі ром приз на че ної пен сії 

на по ча ток 2006 ро ку1

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.
2 У роз ра хун ку ви ко рис то ву вав ся вста нов ле ний про жит ко вий мі ні мум для осіб, які втра ти ли пра цез -

дат ність – 332 грн.
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Таб ли ця 5
Роз по діл пен сі о не рів за роз мі ром приз на че ної пен сії 

на по ча ток 2007 ро ку1

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.
2 У роз ра хун ку ви ко рис то ву вав ся вста нов ле ний про жит ко вий мі ні мум для осіб, які втра ти ли пра цез -

дат ність, – 366 грн.

При цьо му близь ко 2% пен сі о не рів ма ли пен сію до 200 грн., в той час як про жит -
ко вий мі ні мум ста но вив 284,69 грн. По над 80% пен сі о не рів одер жу ва ли пен сію ниж -
чу, на рів ні про жит ко во го мі ні му му або ли ше на 5% біль шу за цей со ці аль ний 
стан дарт. 

У 2006 р. роз мір про жит ко во го мі ні му му для осіб, які втра ти ли пра цез дат ність,
був збіль ше ний до 332 грн. При цьо му час тка пен сі о не рів, роз мір пен сій яких наб ли -
жав ся до про жит ко во го мі ні му му або пе ре ви щу вав йо го не більш як на 20%, 
ста но ви ла 69,31%. Що до 2007 р., то пи то ма ва га пен сі о не рів, роз мір пен сій яких пе -
ре ви щу вав 400 грн. при про жит ко во му мі ні му мі для неп ра цез дат них осіб у роз мі рі
336 грн., ста но ви ла 61,55%. От же, мож на го во ри ти про де я ке пок ра щан ня пен сій но -
го за без пе чен ня лю дей по хи ло го ві ку в ос тан ні два ро ки. Од нак ви ни кає за пи тан ня,
чи дос тат ньо сьо год ні вста нов ле ної ве ли чи ни про жит ко во го мі ні му му для за без пе -
чен ня прий нят ної якос ті жит тя пен сі о не рів?

За да ни ми ба га тьох на у ко вих дос лід жень та со ці аль них опи ту вань, скла ла ся 
не від по від ність між роз мі ром про жит ко во го мі ні му му та фак тич ною пот ре бою пен -
сі о не рів у кош тах на прид бан ня про дук тів хар чу ван ня, неп ро до воль чих то ва рів, 
оп ла ту пос луг, ці ни і та ри фи на які до сяг ли кри тич но го рів ня і ма ють тен ден цію до
по даль шо го зрос тан ня. Про жит ко вий мі ні мум сьо год ні не вра хо вує ре аль но го ста ну
ці но ут во рен ня на рин ку то ва рів та пос луг, що приз во дить до со ці аль ної нес та біль -
нос ті в сус пільс тві.

Мож на по го ди ти ся з тим, що пен сі о не ри пот ре бу ють мен шої кіль кос ті про дук тів
хар чу ван ня та неп ро до воль чих то ва рів по рів ня но з діть ми шкіль но го ві ку та пра цю -
ю чим на се лен ням; їм не тре ба пла ти ти за ко рис ту ван ня місь ким та при місь ким 
гро мад ським тран спор том. Про те з де я ки ми по зи ці я ми на бо рів то ва рів та пос луг,
зак ла де них у нор ма тив ну ба зу виз на чен ня про жит ко во го мі ні му му для ок ре мих со -
ці аль но� де мог ра фіч них груп на се лен ня, нав ряд чи мож на по го ди ти ся. Зок ре ма, 



пен сі о не ри прак тич но поз бав ле ні мож ли вос ті спо жи ва ти сві жі фрук ти і яго ди, ри -
боп ро дук ти та твер дий сир. Мі ні маль ний на бір пред ме тів пер шої не об хід нос ті, са ні -
та рії та лі ків виз на ча єть ся в роз ра хун ку на од ну се ред ньос та тис тич ну сім’ю, то ді як
пен сі о не ри (вклю ча ю чи ді тей� ін ва лі дів) пот ре бу ють знач но біль ше ме ди ка мен тів та
ме дич ної тех ні ки, ніж ін ші ка те го рії на се лен ня. Нор ма тив ною ба зою виз на чен ня
про жит ко во го мі ні му му для пен сі о не рів слід бу ло б пе ред ба чи ти та кож най більш не -
об хід ні плат ні ме дич ні пос лу ги (зу боп ро тез ні ро бо ти, ви го тов лен ня оку ля рів то що).
Оче вид но, іс нує пот ре ба в роз ши рен ні пе ре лі ку со ці аль но� де мог ра фіч них груп на се -
лен ня, для яких виз на ча єть ся про жит ко вий мі ні мум, зок ре ма ви ок рем лен ня пен сі о -
не рів за ві ком та ін ва лі дів.

За ста ном на 1 січ ня 2006 р. най ниж чі се ред ні роз мі ри пен сій спос те рі га ли ся в
Тер но піль ській (374,72 грн.), Чер ні вець кій (379,28 грн.), За кар пат ській (376,81 грн.),
Іва но� Фран ків ській (387,11 грн.), Він ниць кій (385,73 грн.), Хмель ниць кій (383,38 грн.),
Во лин ській (383,89 грн.), Рів нен ській (382,51 грн.) об лас тях. У цих ре гі о нах знач на
час ти на на се лен ня про жи ває у сіль ській міс це вос ті і ос нов ним ви дом еко но міч ної ді -
яль нос ті є сіль ське гос по дарс тво. Ос кіль ки за ро біт на пла та в цій га лу зі най ниж ча,
пен сі о не ри з чис ла ко лиш ніх пра ців ни ків сіль сько гос по дар ських під при ємств от ри -
му ють ду же низь кі пен сії.

Най ви щі се ред ні роз мі ри пен сій у цей час бу ли у м. Ки є ві (481,79 грн.), Лу ган -
ській (441,59 грн.), До нець кій (446,37 грн.), Дніп ро пет ров ській (416,69 грн.), 
За по різь кій (407,01 грн.) об лас тях, тоб то в ре гі о нах, де пе ре ва жає місь ке на се лен ня,
роз ви ну та про мис ло вість і має міс це від нос но ви со кий рі вень за ро біт ної пла ти, хо ча
і тут во ни да ле кі від роз ра хун ко во го про жит ко во го мі ні му му.

Че рез низь кий роз мір пен сій пе ре важ на біль шість пен сі о не рів опи ни ла ся за ме -
жею бід нос ті. За да ни ми ви бір ко во го обс те жен ня умов жит тя до мо гос по дарств, 
нез ва жа ю чи на ве ли ку кіль кість пен сі о не рів, у струк ту рі гро шо вих до хо дів до мо гос -
по дарств у 2006 р. пен сії скла да ли ли ше 23,4%. У су куп них ре сур сах час тка пен сій
ста но ви ла 22,7%.

У 2005 р. до мо гос по дарс тва, які очо лює осо ба пен сій но го ві ку, ста но ви ли 39,8%
від за галь ної кіль кос ті до мо гос по дарств Ук ра ї ни. Для цих до мо гос по дарств пен сія 
є ос нов ним дже ре лом за со бів іс ну ван ня. Як нас лі док, до мо гос по дарс тва пен сі о не рів
ма ють най ниж чі по каз ни ки до хо дів і вит рат.

У 2005 р. се ред ні гро шо ві до хо ди до мо гос по дарс тва, яке очо лює чо ло вік 60 ро ків
і стар ше, ста нов лять 1084,5 грн. на мі сяць, то ді як у до мо гос по дарс твах, де ос нов ним
го ду валь ни ком є чо ло вік пра цез дат но го ві ку, гро шо ві до хо ди на тре ти ну ви щі
(1163–1382 грн. на мі сяць). У най гір шо му ста но ви щі пе ре бу ва ють до мо гос по дарс -
тва, які очо лю ють жін ки пен сій но го ві ку. Їх ні се ред ні гро шо ві до хо ди ся га ють ли ше
818,66 грн. на мі сяць, що в 1,4 ра зу мен ше, ніж у до мо гос по дарств жі нок пра цез дат -
но го ві ку, та в 1,3 ра зу мен ше, ніж у до мо гос по дарств чо ло ві ків пен сій но го ві ку.

Че рез низь кий роз мір пен сії для до мо гос по дарств пен сі о не рів, особ ли во в 
сіль ській міс це вос ті, ду же ве ли ке зна чен ня має ве ден ня осо бис то го се лян сько го гос -
по дарс тва. Гро шо вий до хід, одер жа ний від про да жу ви роб ле ної сіль сько гос по дар -
ської про дук ції, ста но вить близь ко 5% су куп них ре сур сів їх до мо гос по дарств.
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Про якість жит тя пен сі о не рів в Ук ра ї ні мож на су ди ти з ана лі зу струк ту ри су куп -
них вит рат їх ніх до мо гос по дарств (табл. 6). Дві тре ти ни су куп них вит рат до мо гос по -
дарств, які очо лю ють осо би пен сій но го ві ку (не за леж но від ста ті), ста нов лять 
вит ра ти на про дук ти хар чу ван ня. Це знач но біль ше, ніж у до мо гос по дарс твах осіб
пра цез дат но го ві ку, і свід чить про скрут не фі нан со ве ста но ви ще пен сі о не рів, які ви -
му ше ні спря мо ву ва ти свої ре сур си пе ре важ но на те, щоб про го ду ва ти се бе і свої сім’ї.

Таб ли ця 6
Час тка ок ре мих вит рат до мо гос по дарств Ук ра ї ни 

за леж но від ві ку та ста ті го ло ви до мо гос по дарс тва 
у 2002 та у 2005 ро ках

(у се ред ньо му за мі сяць у роз ра хун ку 
на од не до мо гос по дарс тво, від сот ків)

1 Вит ра ти і до хо ди до мо гос по дарств Ук ра ї ни у 2002 ро ці (за да ни ми ви бір ко во го обс те жен ня умов
жит тя до мо гос по дарств Ук ра ї ни): Стат. зб. / Дер жком стат Ук ра ї ни. – К., 2003. – С. 191.

2 Вит ра ти і ре сур си до мо гос по дарств Ук ра ї ни у 2005 ро ці (за да ни ми ви бір ко во го обс те жен ня умов
жит тя до мо гос по дарств Ук ра ї ни): Стат. зб. Час ти на 1. /Дер жком стат Ук ра ї ни. – К., 2006. – С. 173.



Дру гою за ва го міс тю стат тею вит рат до мо гос по дарств є пла та за жит ло, ко рис ту -
ван ня во дою, елек тро е нер гі єю, га зом, прид бан ня ін ших ви дів па ли ва. У 2006 р. у до -
мо гос по дарс твах чо ло ві ків пен сій но го ві ку оп ла та жит ло во� ко му наль них пос луг
скла да ла 8,6% су куп них вит рат, у жі нок – 9,6%. У до мо гос по дарств, які очо лю ють
осо би пра цез дат но го ві ку, пи то ма ва га та ких вит рат де що мен ша, але та ко го ве ли ко -
го роз ри ву, як що до про дук тів хар чу ван ня, не має. Оче вид но, це по яс ню єть ся на яв -
ніс тю в пен сі о не рів пільг на оп ла ту жит ла та ко му наль них пос луг.

До мо гос по дарс тва лю дей пен сій но го ві ку ма ють та кож біль шу час тку вит рат на
ме дич ні пос лу ги та лі ки, що ціл ком за ко но мір но. Во ни вит ра ча ють на охо ро ну здо -
ров’я біль ше (як що їх го ло ва – чо ло вік) або стіль ки ж (як що го ло ва – жін ка), як на
одяг та взут тя. На то мість час тка їх ніх вит рат на ал ко голь та тю тюн мен ша, ніж у 
до мо гос по дарств осіб пра цез дат но го ві ку. До мо гос по дарс тва пен сі о не рів та кож 
на ба га то мен ше вит ра ча ють кош тів на тран спорт, ос кіль ки во ни знач но мен ше пе ре -
су ва ють ся і ма ють піль ги на про їзд у гро мад сько му тран спор ті.

Як що від мін нос ті струк тур них час ток вит рат на охо ро ну здо ров’я, ал ко голь, 
тю тюн, тран спорт ма ють об’єк тив ні по яс нен ня, то різ ни ця у вит ра тах на одяг та
взут тя, від по чи нок і куль ту ру без по се ред ньо свід чить про низь кий рі вень жит тя
пен сі о не рів в Ук ра ї ні. Лю ди, які до сяг ли пен сій но го ві ку і зро би ли свій тру до вий
вне сок у роз ви ток кра ї ни, не ма ють мож ли вос ті дос той но жи ти і від по чи ва ти. 

Не за до віль ний рі вень пен сій но го за без пе чен ня та низь ка якість жит тя спо ну ка -
ють пен сі о не рів зай ма ти ся еко но міч ною ді яль ніс тю. На кі нець 2006 р. на під при ємс -
твах Ук ра ї ни пра цю ва ло 1857,2 тис. пен сі о не рів, що ста но ви ло 16,5% об лі ко вої кіль -
кос ті штат них пра ців ни ків (табл. 7). З чис ла пра цю ю чих пен сі о не рів 56% – жін ки. 
У по рів нян ні з 2002 р. кіль кість пра ців ни ків, які одер жу ють пен сію, зрос ла на 6%,
зок ре ма пи то ма ва га жі нок збіль ши лась на 16,5%.

У 2006 р. пе ре важ на біль шість зай ня тих пен сі о не рів от ри му ва ла пен сію за ві -
ком. Се ред жі нок їх час тка ся га ла 80,7%, се ред чо ло ві ків – ли ше 65,5%. На то мість
у чо ло ві ків знач но ви щи ми бу ли час тки пен сі о не рів на піль го вих умо вах та за 
ін ва лід ніс тю – від по від но 10,9 і 23,6%. Від мін нос ті в струк ту рі зай ня тих жі нок і
чо ло ві ків за ви да ми пен сій по яс ню ють ся тим, що для жі нок вста нов ле но більш
ран ній вік ви хо ду на пен сію, а та кож пе ре ва жан ням чо ло ві чої зай ня тос ті на ви роб -
ниц твах, які пе ред ба ча ють приз на чен ня пен сії на піль го вих умо вах. Крім то го, 
во ни свід чать про ви щий сту пінь збе ре жен ня пра цез дат нос ті жі нок про тя гом тру -
до во го жит тя.

У 2005 р. най біль ше пен сі о не рів пра цю ва ло на під при ємс твах про мис ло вос ті
(580,3 тис), у зак ла дах ос ві ти (304,8 тис.) і охо ро ни здо ров’я та со ці аль ної до по мо ги
(257,3 тис.). Ду же ви со кою бу ла час тка пен сі о не рів та кож се ред пра ців ни ків бу дів -
ниц тва, аві а цій но го та вод но го тран спор ту, в ус та но вах, які здій сню ють опе ра ції 
з не ру хо міс тю, зда ван ня під найм та пос лу ги юри дич ним осо бам, у зак ла дах, які на -
да ють ко лек тив ні, гро мад ські та осо бис ті пос лу ги.

Най біль ша час тка пра ців ни ків, які одер жу ють пен сію на піль го вих умо вах, 
зо се ред же на у про мис ло вос ті, аві а цій но му тран спор ті та дер жав но му уп рав лін ні. 
Ін ва лі ди ста нов лять знач ну час тку се ред пен сі о не рів, які пра цю ють у сіль сько му та
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лі со во му гос по дарс тві, тор гів лі, пош ті, фі нан со вій ді яль нос ті. Се ред пен сі о не рів,
зай ня тих у го те лях та рес то ра нах, вод но му тран спор ті, здій снен ні опе ра цій з не ру хо -
міс тю, зда ван ня під найм та на дан ня пос луг юри дич ним осо бам, у сфе рі ос ві ти, 
охо ро ни здо ров’я та со ці аль ної до по мо ги, на дан ня ко лек тив них, гро мад ських та осо -
бис тих пос луг, по над 70% ста нов лять пен сі о не ри за ві ком.

Зви чай но, зай ня тість для пен сі о не рів є не ли ше еко но міч ною пот ре бою. Во на не -
об хід на для со ці а лі за ції ін ва лі дів, під три ман ня со ці аль но го ста ту су пен сі о не рів за
ві ком, що збе рег ли пра цез дат ність, по дов жен ня ак тив но го пе рі о ду їх жит тя, за без пе -
чен ня пе ре да чі про фе сій них знань но вим по ко лін ням пра ців ни ків. А це, у свою 
чер гу, ви ма гає ство рен ня від по від них умов пра ці, які вра хо ву ва ли б фі зич ні та со ці -
аль но� пси хо ло гіч ні особ ли вос ті ці єї гру пи на се лен ня, а та кож сти му лю ван ня 
роз вит ку ма ло го і се ред ньо го біз не су та са мо зай ня тос ті різ них ка те го рій пен сі о не рів,
які про по ну ють свої тру до ві пос лу ги на рин ку пра ці. Та ка по лі ти ка особ ли во важ ли -
ва у зв’яз ку з тим, що, як зас від чу ють де мог ра фіч ні прог но зи на три ва лу пер спек ти -

Таб ли ця 7

Зай ня тість пен сі о не рів у 2002–2006 ро ках1

(на кі нець ро ку)

1 За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни.  
2 По чи на ю чи з 2004 ро ку змі не но ме то до ло гію вра ху ван ня пра ців ни ків, які от ри му ють пен сію на

піль го вих умо вах. По каз ник за мі не но на “от ри му ють пен сію за вис лу гу ро ків”.



ву, тен ден ція збіль шен ня чи сель нос ті пен сі о не рів в Ук ра ї ні збе ре жеть ся, а зна чить,
еко но міч не на ван та жен ня на пра цю ю че на се лен ня зрос та ти ме.

Про ве ден ня пен сій ної ре фор ми, зок ре ма ство рен ня три рів не вої сис те ми пен сій -
но го стра ху ван ня та пе ре хід на пер со ні фі ко ва ний об лік внес ків, має ви рі ши ти на бо -
лі лі проб ле ми пен сій но го за без пе чен ня гро ма дян Ук ра ї ни. Але пов ніс тю від чу ти її
ре зуль та ти змо жуть ли ше май бут ні по ко лін ня пен сі о не рів, які за раз всту па ють у
пра цез дат ний вік і змо жуть на ко пи чи ти со бі дос тат ню су му кош тів. Пок ра щи ти стан
сьо год ніш ніх пен сі о не рів мож на ли ше шля хом об’єд нан ня зу силь дер жа ви, ро бо то -
дав ців та пра ців ни ків що до прис ко ре но го роз вит ку еко но мі ки Ук ра ї ни, зок ре ма, 
різ ко го під ви щен ня тем пів зрос тан ня ВВП, а зна чить, на пов нен ня Дер жав но го бюд -
же ту, під ви щен ня ефек тив нос ті ви роб ниц тва та до ве ден ня роз мі ру оп ла ти пра ці 
до рів ня роз ви ну тих кра їн. Під ви щен ня за ро біт ної пла ти слу жи ти ме еко но міч ною
ба зою для під ви щен ня роз мі ру пен сій та по до лан ня бід нос ті в кра ї ні.

Ре а лі за ція за хо дів що до під ви щен ня рів ня та якос ті жит тя пен сі о не рів по вин на
ґрун ту ва ти ся на ви ва же ній кон цеп ції та онов ле ній за ко но дав чій ба зі. Кон цеп ту аль -
но важ ли вим по ви нен ста ти пе рег ляд прі о ри те тів що до вит рат ної час ти ни Дер жав -
но го та міс це вих бюд же тів у нап ря мі по даль шої їх со ці аль ної спря мо ва нос ті, а та кож
наб ли жен ня нор ма тив них по каз ни ків рів ня пен сій від нос но се ред ньої за ро біт ної
пла ти, прий ня тих у роз ви ну тих єв ро пей ських кра ї нах. На за ко но дав чо му рів ні 
не об хід но пе ред ба чи ти обов’яз ко ву що мі сяч ну ін дек са цію но мі наль них пен сій від -
по від но до ін дек су рин ко вих цін на про до воль чі і неп ро до воль чі то ва ри, а та кож на
та ри фи на ко му наль ні та ін ші пос лу ги.

Ос тан нім ча сом по лі тич ною елі тою, пред став ни ка ми ви со ко го рів ня, Сек ре та рі -
а ту Пре зи ден та та Уря ду,  ря дом де пу та тів Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни ак тив но дис ку -
ту єть ся пи тан ня про лік ві да цію вста нов ле них за ко ном пільг для ок ре мих ка те го рій
пен сі о не рів і за мі ною їх на ад рес ну до по мо гу.

Ха рак тер ною оз на кою та ких об го во рень і за яв є пов не іг но ру ван ня та ких ва го -
мих, на наш пог ляд, для прий нят тя по діб но го рі шен ня умов: 

по� пер ше, край нє зу бо жін ня біль шої час ти ни пен сі о не рів і цілковита від сут ність
про зо рос ті що до ме ха ніз мів ре а лі за ції ад рес ної до по мо ги, кон крет них па ра мет рів
гро шо вої ком пен са ції і ка те го рій пен сі о не рів, які бу дуть нею охоп ле ні; 

по� дру ге, іг но ру ван ня дос ві ду ор га ні за ції ад рес ної до по мо ги та со ці аль но� е ко но -
міч них умов, в яких во на фун кці о нує в роз ви ну тих кра ї нах Єв ро пи і США.

Ад рес на до по мо га, особ ли во зне до ле ним пен сі о не рам, по вин на ба зу ва ти ся на
бла го дій них не дер жав них фон дах, як це та кож має міс це в біль шос ті єв ро пей ських
кра їн. Во на не по вин на про тис тав ля ти ся сис те мі дер жав них пільг ок ре мим ка те го рі -
ям пен сі о не рів, які їх от ри му ють за особ ли ві зас лу ги пе ред дер жа вою (учас ни ки бо -
йо вих дій у ВВВ, ре гі о наль них вій нах), та прес та рі лим чле нам їх ніх сі мей і ді тям осіб,
які за ги ну ли при ви ко нан ні служ бо во го обов’яз ку (пра ців ни ки МВС, СБУ та ін.).

Пре зи дент і Уряд Ук ра ї ни здій сню ють пев ні за хо ди для за без пе чен ня сис тем но -
го пок ра щен ня доб ро бу ту лю дей по хи ло го ві ку. Зок ре ма, вне се но змі ни до За ко ну
“Про Дер жав ний бюд жет Ук ра ї ни на 2007 рік” що до збіль шен ня пен сії, за ро біт ної
пла ти пра ців ни ків бюд жет них ор га ні за цій  та під ви щен ня со ці аль них стан дар тів.
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Од нак вар то від мі ти ти, що ефек тив ність заз на че них за хо дів за ле жа ти ме від со ці аль -
ної ста біль нос ті та еко но міч ної ди на мі ки, яка за без пе чить наг ро мад жен ня не об хід -
них кош тів в Дер жав но му бюд же ті й упо віль нен ня інф ля цій них про це сів.

Ре а лі за ція прин ци пів за без пе чен ня спри ят ли вих умов для пов но цін ної жит тє ді -
яль нос ті лю дей по хи ло го ві ку ви ма гає роз роб ки ді є вих ме ха ніз мів і ва же лів адек ват -
но го со ці аль но го за хис ту з ме тою не до пу щен ня по ши рен ня про це сів мар гі на лі за ції
та со ці аль ної нап ру ги се ред від по від них ка те го рій на се лен ня. Гли бо ко го вив чен ня
ви ма га ють ме то до ло гіч ні ас пек ти фор му ван ня нор ма тив ної ба зи виз на чен ня про -
жит ко во го мі ні му му для пен сі о не рів з ме тою впро вад жен ня більш обґ рун то ва них
на бо рів про дук тів хар чу ван ня і неп ро до воль чих то ва рів та роз ши рен ня спек тру на -
бо рів пос луг з пос ту по вим наб ли жен ням їх до єв ро пей ських стан дар тів.

Важ ли вою умо вою ефек тив ної ре а лі за ції зап ро по но ва них за хо дів що до со ці аль -
но го за хис ту лю дей по хи ло го ві ку мо же бу ти удос ко на лен ня сис те ми їх гро мад ських
ор га ні за цій у фор мах, пе ред ба че них Кон сти ту ці єю та за ко на ми Ук ра ї ни. У спів -
друж нос ті з ін ши ми ве те ран ськи ми ор га ні за ці я ми Ук ра ї ни це зав дан ня мог ла б 
взя ти на се бе  Ра да ве те ра нів Ук ра ї ни – од на із най більш ма со вих і ав то ри тет них ве -
те ран ських ор га ні за цій дер жа ви. 

1. Про зат вер джен ня на бо рів про дук тів хар чу ван ня, на бо рів неп ро до воль чих то ва рів та на бо -
рів пос луг для ос нов них со ці аль них і де мог ра фіч них груп на се лен ня: Пос та но ва Ка бі не ту
Мі ніс трів Ук ра ї ни від 14 квіт ня 2002 р. – № 656 // Офі цій ний віс ник Ук ра ї ни. – 2002. – 
№ 16. – С. 97–111.

2. Вит ра ти і до хо ди до мо гос по дарств Ук ра ї ни у 2002 ро ці (за да ни ми ви бір ко во го обс те жен -
ня умов жит тя до мо гос по дарств Ук ра ї ни): Стат. зб. / Дер жком стат Ук ра ї ни. – К., 2003.

3. Вит ра ти і ре сур си до мо гос по дарств Ук ра ї ни у 2005 ро ці (за да ни ми ви бір ко во го обс те жен -
ня умов жит тя до мо гос по дарств Ук ра ї ни): Стат. зб. Час ти на 1 / Дер жком стат Ук ра ї ни. – 
К., 2006.

4. Лі ба но ва Е., Яцен ко В. Де мог ра фіч на кри за в Ук ра ї ні та її вплив на ста біль ність пен сій ної
сис те ми // Ук ра ї на: ас пек ти пра ці. – К., 1997. – № 6. – С. 29–32.

5. Лі ба но ва Е.М. Пер спек ти ви тран сфор ма ції со ці аль ної сфе ри Ук ра ї ни // Де мог ра фія та со -
ці аль на еко но мі ка. – 2004. – № 1–2 – С. 45–51.
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№ 1. – С. 111–121.
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8. Ро ма шок О., Крав чен ко Я. Сис те ма со ці аль но го за хис ту пен сі о не рів: не об хід ність та нап ря -

ми ре фор му ван ня // Ук ра ї на: ас пек ти пра ці. – К., 2000. – № 6. – С. 24–34.
9. Ста тис тич ний бю ле тень Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни “Со ці аль ний за хист на -

се лен ня Ук ра ї ни у 2005 ро ці”. – Ки їв – 2006.
10. Ста тис тич ний що річ ник Ук ра ї ни за 2005 рік / Дер жком стат Ук ра ї ни. – К.: Вид� во “Кон -

суль тант”, 2006.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


