
Кількість усиновлених дітей1 
 
 

    (осіб) 
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дітей, 
усиновлених 

протягом 
року 

Із них: Загальна 
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дітей, 
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громадянами України іноземними громадянами 

усиновлено 
дітей-сиріт і 

дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

усиновлено 
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проживають 
з одним із 
батьків і 

усиновлені 
вітчимом 
(мачухою) 

усиновлено 
дітей-сиріт і 

дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

усиновлено 
дітей, які 

проживають 
з одним із 
батьків і 

усиновлені 
вітчимом 
(мачухою) 

2000 229 69 130 30 … … 
2001 192 48 102 42 … … 
2002 175 56 90 29 … … 
2003 170 56 100 14 - 2141 
2004 138 55 72 11 - 2197 
2005 113 51 50 12 - 2318 
2006 139 66 67 4 2 2425 
2007 124 71 46 7 - 2553 
2008 122 58 54 9 1 2718 
2009 134 70 56 7 1 2842 
2010 121 62 51 8 - 2821 
2011 145 66 72 6 1 2860 
2012 121 66 49 6 - 2801 
2013 87 28 52 6 1 2790 
20142 68 35 29 4 - 2690 
20152 127 38 79 7 3 2543 
20162 111 50 56 5 - 2373 
20172 102 48 47 7 - 2268 

_____________ 
1 За даними Міністерства соціальної політики України. 
2Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій/Луганській області (для ГУС у 
Донецькій та Луганській областях) 
 

Методологічні пояснення 

Дитина-сирота – дитина, у якої померли чи загинули батьки.  

Діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без 

піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у 

батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 

внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю 

відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти. 

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки 

чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.  


