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МОЗ склало рейтинг здоров’я: 
лідирують Черкащина і Крим

Боксерка-чемпіонка з Ковеля 
увійшла в національну збірну

КВН: У політесі сесія коштує, як 4 роки в Гарварді

Українці не платитимуть за 
довгострокові польські візи

Міністерство охорони здоров’я  
склало рейтинг здоров’я 

українців. Лідирують Черкащина 
та Крим, на третьому місці — Чер-
нівецька область. У хвості пере-
ліку, складеному МОЗ, опинились 
Волинська, Кіровоградська та За-
карпатська області. На Вінниччи-
ні, Дніпропетровщині, Донеччині 
та в Києві тривають пілотні проек-
ти реформування медичної галузі, 
тому ці регіони не потрапили до 
рейтингу.

«Дослідники враховують со-
ціально-економічне становище, 
спосіб життя та побут, навички 
здорового способу життя, гене-
тичну зумовленість та діяльність 
медзакладів. Утім, не включили 
фактор екології. А він має значний 
вплив на самопочуття», — розпо-

вів експерт Міжнародного центру 
перспективних досліджень Ігор 
Шевляков.

«Торік наш центр теж склав 
рейтинг якості життя. Ми враху-
вали рівень дитячої смертності, 
гендерний розрив тривалості жит-
тя, очікувану тривалість життя, 
захворюваність на СНІД і тубер-
кульоз, частку курців, смертність 
від отруєння алкоголем, а також 
кількість лікарів на 10 тисяч насе-
лення, — додав експерт. — Якщо у 
рейтингу МОЗ західні регіони зде-
більшого мають погані показники, 
то за нашим рейтингом вони на 
перших 11 позиціях. «Найздоро-
вішими» регіонами вважаємо Київ 
і Чернівецьку область, а найгірші 
результати на Дніпропетровщині 
й Херсонщині».

На чемпіонаті України з боксу 
серед жінок, молоді та юні-

орок у ваговій категорії 51 кіло-
грам перемогу здобула 24-річна 
ковельчанка Тетяна Коб. Змагання 
відбулися у Вінниці, повідомили у 
Ковельській міськраді.

У чемпіонаті взяли участь 140 
спортсменок із 20 регіонів України 

трьох вікових категорій: юніори — 
до 16 років, молодь — до 18 років і 
жінки, старші 18 років.

На чемпіонаті визначився 
склад національної збірної Украї-
ни, що виступатиме на чемпіонаті 
світу, який відбудеться у Китаї у 
травні цього року і на якому ро-
зігруватимуться ліцензії на Олім-
пійські ігри. 

Тетяна Коб — вихованка заслу-
жених тренерів України Віктора 
Рогатіна та Олени Клімашевської. 
Тетяна — чемпіонка Європи 2009 
року, бронзова призерка чемпіона-
ту світу 2010-го, заслужений май-
стер спорту України.

Наразі Тетяна Коб, яка уві-
йшла до складу національної збір-
ної України, готується до участі в 
світовій першості у Китаї і є пре-
тенденткою на здобуття олімпій-
ської ліцензії.

Україна та Польща підпишуть 
договір про скасування опла-

ти за оформлення довгострокових 
національних віз, повідомив реч-
ник МЗС Олександр Дикусаров. 
«Польська сторона повідомила 
про погодження нашої ініціативи, 
озвученої під час попереднього 
раунду консульських консульта-
цій щодо скасування оплати за 

оформлення довгострокових віз», 
— сказав Дикусаров.

Він зауважив, що підписання 
угоди може відбутись уже цієї вес-
ни. Дикусаров наголосив, що ска-
сування оплати в розмірі 20 євро 
за національні довготермінові візи 
типу «D» дозволить громадянам 
заощаджувати в середньому до 4 
млн. євро на рік.

«Портрет» сучасної українки: освічена, 
працьовита, перевантажена і недооцінена

 

Напередодні Міжнародного жіно-
чого дня журнал Weekly.ua разом 
із Фондом народонаселення ООН 
в Україні «намалював» портрет 
сучасної українки на основі даних 
Державної служби статистики 
України.

Відповідно до результатів дослі-
дження, українська жінка швидко 
старіє. Зараз її середній вік 42,7 року. 
Для порівняння — на зорі незалеж-
ності України цей показник не пере-
вищував 38 років.

Жінки становлять 54% населен-
ня України. Така диспропорція спо-
стерігається вже більше двадцяти 
років. І обумовлена вона, як при-
йнято вважати, ранньою чоловічою 
смертністю. Адже чоловіків у сег-
менті населення до 50 років більше, 
ніж жінок. Різке скорочення кіль-
кості сильної статі спостерігається 
після 50 років.

Найчастіше вперше українки 
виходять заміж у віці 20-24 років. 
У середньому кожна жінка в Укра-
їні народжує 1,2 дитини. Кожна 
четверта має вищу освіту. Середня 
тривалість життя — 74,8 року (чоло-
віків — 64,3). Умирають наші жінки 
в основному від серцевих захво-
рювань і раку. Зате у жінок значно 
менша схильність до суїциду, ніж у 
чоловіків. У найбільш критичній ві-
ковій групі — 35-54 роки — на шість  
самогубств чоловіків припадає одне 
жіноче.

За даними Державної пенітенці-
арної служби, лише кожен двадцять 
п’ятий ув’язнений — жінка. Від за-
гальної кількості злочинів, скоєних 
в Україні, «жіночих» тільки 13%. 
Панянки рідко хуліганять, грабують, 
а найчастіше потрапляють на лаву 
підсудних за хабарництво — 21% від 
загальної кількості «жіночих» зло-
чинів, шахрайство — 20% і наркоти-
ки — 15%.

 54% студентів вищих навчаль-
них закладів — жінки. Найбільш 
«жіночі» факультети — гуманітарні. 
Від загальної кількості кандидатів 
наук жінок — 45%. А от серед док-
торів наук лише кожна четверта — 
представниця прекрасної статі.

Якщо в 1995 році на 100 пологів 
припадало 74 аборти, то в 2010 році 
— 36, хоча з погляду європейців і це 
дуже високий показник. 80% абортів 
роблять жінки у віці 18-35 років.

У більшості українських жінок 
подвійна зайнятість: вони трудяться 
і на роботі, і вдома. Експерти дума-
ють, що саме цей факт є найбільшою 
дискримінацією жіночої частини на-
селення України, оскільки домашня 
робота в більшості родин сприйма-
ється як належне й, природно, не 
оплачується.

В Україні заробітна плата жі-
нок у середньому становить 70% 
від зарплати чоловіка, який працює 
на аналогічній посаді. Наприклад, 
у сфері зв’язку жінки одержували 
лише 62% від зарплати чоловіків, у 
промисловості — 69%. 

Глава представництва Фонду 
народонаселення ООН в Україні, 
директор Фонду народонаселення 
ООН у Болгарії, Боснії і Герцегови-
ні Нусхат Есан каже, що одна з при-
чин, чому жінки не досягають таких 
кар’єрних позицій і рівня доходу, як 
чоловіки, — неможливість поєдну-
вати професійну діяльність і сімейне 

життя без значних втрат.
Гендерній нерівноправності в 

Україні сприяє й досить щедра де-
кретна програма. Виходить, ця нор-
ма працює на дискримінацію жінки. 
Роботодавець швидше візьме на 
роботу чоловіка, ніж молоду жінку, 
оскільки виплачувати їй декрет-
ні дуже затратно. Якби батьки теж 
могли йти у відпустку по догляду 
за дитиною (в Україні законом пе-
редбачена така можливість, але нею 
мало хто користується), жінкам не 
довелося б «випадати» з процесу 
кар’єрного росту так надовго.

Лавірувати між родиною й робо-
тою жінці може допомогти введення 
гнучкого графіка роботи, особливо в 
офісах. Сучасні технології дозволя-
ють працювати вдома й у будь-який 
час, і жінки могли б іти з роботи ра-
ніше або відлучатися протягом дня. 
Такі норми вже давно успішно діють 
у самій системі ООН й у країнах ЄС. 
Ці заходи також можуть сприяти під-
вищенню народжуваності, оскільки 
багато українок відмовляються мати 
дітей саме тому, що не можуть поєд-
нати вагітність, народження дітей і їх 
виховання з кар’єрою.

Цукровим буряком на Волині 
цьогоріч засіють 25 тисяч га 
У 2012 році волинські аграрії цукровим буряком засіють 
близько 25 тисяч гектарів площ. Про це розповів на-
чальник головного управління агропромислового роз-
витку ОДА Юрій Горбенко. За його словами, у минулому 
році площі посівів цукрових буряків становили 20 тисяч 
га і порівняно з 2010-м збільшилися на 3,6 тисячі га. 
Загалом за два попередні роки площа посівів солодкого 
кореня зросла з 10,5 до 20 тисяч га. Горбенко також на-
гадав, що в області триває робота з укладання догово-
рів між сільськими радами і цукровими заводами.

Історичну спадщину 
викарбують на монетах
Волинська асоціація колекціонерів «Паритет» 
спільно з ТМ «Монетний Двір Туриста» запо-
чаткували карбування серії монет, присвяче-
них Волині. На них буде розміщено архітек-
турні споруди, історичні пам’ятки, події, музеї, 
визначні місця та видатні особистості Волині. 
У зв’язку з цим голова Асоціації «Паритет» 
Анатолій Сєрков звертається до всіх волинян 
з проханням вносити свої пропозиції, щоб 
разом популяризувати малу батьківщину.  

Днями за путівку до фіналу ліги 
КВН «Волинь»  боролися кияни 

«Ех, Тамара»,  збірна Хмельницько-
го та Києва «Острів свободи», тер-
нопільський «КабМін» і львівський 
«Пазітів», «Аварія» з Рівного та ча-
рівні лучанки «Емансіпе». Команди 
змушували публіку надривати жи-
воти протягом чотирьох конкурсів: 
візитка, розминка, відеоконкурс та 
музичний епізод.

Чимало жартів присвятили темі 
футболу. Не злим тихим словом зга-
дали ФК «Волинь» та «Динамо», зо-
бразили й екс-очільника волинських 
футболістів Віталія Кварцяного, 
який тепер працює на телебаченні. 
Кавенщики з «КабМіну» розповіли 
про новинку від «Адідас» — тест на 
вагітність. «Тепер — три «полоски»,  
—  жартували вони.

Хлопці з «Острова свободи» до-
водили, що Луцьк найкраще у світі 
місто. За їх словами, Гарвард — не 
найдорожчий університет, бо сесія 
в політесі коштує, як чотири роки 
навчання в Гарварді. Також вони до-
водили, що Луцька «варшавка» може 
конкурувати з провідними торгови-
ми центрами світу. До теми ринків 
«острів’яни» повернулись знову в 
музичному етюді, зачитавши реп 
про хмельницький базар.

Жартували про торгівлю й лу-
чанки. Зокрема у відеоконкурсі по-
казали пластмасові тазики, в яких 
продавали карасів живих, бабу на-
живо та ще один тазик красувався із 
написом «Цой жив».

Торкнулись жартівники й теми 
Інтернету. «Не така, як інші, вона, 
в неї Інтернету дома нема. Дівчина 

з забитого села»,  — переспівували 
«Океан Ельзи» тернопільчани.

А львівський «Пазітів», розпо-
відаючи про неймовірно складну 
подорож до Луцька, в зв’язку з від-
міною дизеля та відсутністю дороги, 
заявили: «Вам тут ще Інтернет від-
ключи, і взагалі як Північна Корея 
будете —  ні зайти, ні вийти».

Не обійшлось й без залучення до 
гри учасників суддівської команди 
та поважних гостей. Так, хлопець 
із «Острова свободи» зізнавався у 
коханні вокалісту гурту ФлайzZzа 
Андрію Тимчуку та подарував йому 
штучні квіти.

Рівненська «Аварія» на розмин-
ці зачепила члена журі, переможця 
шоу «Пекельна кухня» Юрія Кон-
дратюка, заявивши, що він не має 
проблем із дівчатами, бо «добре жа-
рить». На що гумористам відповіли, 
що Юрій «ще й добре пече».

Київська  «Ех, Тамара» запри-
мітивши у залі скандальних веду-
чих Олексія Дурнєва та Дарину Ши, 
запитали на розминці: «Колись у 
Луцьку жив Шопен, зараз на честь 
нього назвали вулицю. Цікаво, чи 
буде в майбутньому в Луцьку ву-
лиця Дурнєва?». На що  «Пазітів» 
поцікавився:  «Чи буде у Дурнєва 
майбутнє після Луцька?». Отож, за 
результатами гри до фіналу потра-
пили «Аварія» з Рівного, тернопіль-
ський «КабМін» та «Пазітів» із міста 
Лева. Наступна півфінальна гра від-
будеться 7 квітня.

Ольга УРИНА

Волинський аукціонний центр проводить аукціон
 за методом зниження ціни з продажу майна ДП КСЛП „Маневичіліс”:

Лот №1 – пилорама Р-63, виготовлена в 1985 році. Була у користуванні, в неробочому стані, 
розукомплектована. Відсутні електромотори, каретки, пульт управління, транспортер. Стан - 
незадовільний. Відсоток зносу 65%. Первісна вартість – 18600,00 грн. 
Початкова вартість продажу лоту – 6510,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №2 – деревоподрібнююча машина DP 660 Т. Виготовлена в 2009 році. Була у користуванні, 
в робочому стані. Стан нормальний. Відсоток зносу 40 %. Первісна вартість – 49500,00 грн.  
Початкова вартість продажу лоту – 29700,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №3 – чотирьохсторонній верстат С-20. Виготовлений в 2009 році. Був у користуванні, в 
робочому стані. Стан нормальний. Відсоток зносу 40 %. Первісна вартість – 80040,00 грн. 
Початкова вартість продажу лоту – 48024,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №4 – верстат для нарізки чашки, в т.ч. фреза чашконарізна. Виготовлена в 2009 році. Була 
у користуванні, в робочому стані. Стан нормальний. Відсоток зносу 40 %. Первісна вартість – 
28489,08 грн.   
Початкова вартість продажу лоту – 17094,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №5 – обладнання сушильної камери. Виготовлена в 2010 році. Була у користуванні, в 
робочому стані. Стан нормальний. Відсоток зносу 40 %. Первісна вартість – 164831,78 грн. 
Початкова вартість продажу лоту – 194395,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №6 – грузовий фургон УАЗ-3962, 1992р.в., реєстраційний номер АС 1323 АР.  Первісна 
вартість – 12404,00 грн.
Початкова вартість продажу лоту – 4161,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Лот №7 – автомобіль ВАЗ-2121, 1991р.в., реєстраційний номер 5640 ВНА. Первісна вартість – 
14435,00 грн.
Початкова вартість продажу лоту – 9037,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Майно знаходиться в ДП КСЛП „Маневичіліс” за адресою:смт.Маневичі, вул.Комарова, 38.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартости та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 
грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Грошові кошти для розрахунку за придбані об’єкти вносяться на: р/р 26002055449801 в КБ 
„Приватбанк”, МФО 303440, код 35150853. Отримувач: ДП КСЛП „Маневичіліс”.
Аукціон відбудеться 03 квітня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 24-41-88, 
24-20-65.  Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ


