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В Україні спостерігаються високі 
показники старіння населення. 

Так, на сьогодні частка населення у 
віці 60 років і старше становить по-
над 20%, а найвищий рівень старін-
ня зафіксовано у сільських жінок 
(понад 30%). Про це повідомили 
у Міністерстві охорони здоров’я 
України.

Особливість еволюції вікової 
структури населення України по-
лягає в тому, що в умовах високої 
смертності дорослого населення її 
піраміда старіє тільки «знизу» — 
внаслідок зниження народжува-
ності, на відміну від країн Заходу, 
де відбувається старіння «зверху» 
у результаті зниження смертності, 
підкреслили в Міністерстві охорони 
здоров’я.
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Події

Дві тисячі волинян 
отримають пасхальні 
кошики від влади
До Пасхальних свят соціально незахищені верстви 
населення Волині отримають дві тисячі святкових 
продуктових наборів. Їх голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук вручить найбіднішим 
родинам 11 квітня. До слова, укомплектувати 
подарункові набори найбільш необхідними про-
дуктами зголосилися волинські товаровиробники 
та бізнесмени.

В Україні зростає попит 
на напівфабрикати
За 2011 рік попит населення на недорогі продукти 
швидкого приготування зріс на 15%, пише 24tv. За 
словами глави аналітичного департаменту компанії 
«Про-консалтинг» Олександра Соколова, зростання 
обсягів ринку напівфабрикатів пов’язане в першу 
чергу з його ненасиченістю. «За оцінками фахівців, 
ринок цих продуктів насичений не більш ніж на 70%. 
Торік він збільшився приблизно на 15% в обсязі, та 
ще залишається люфт для приросту ринку на кілька 
років уперед», — сказав експерт.
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Кількість курців зменшилася 
на півтора мільйона

На Рівненщині епідемія грипу

Допомога при народженні дитини 
знову зросла

Шляховики не встигають із ремонтом, бо прибирають 
узбіччя

На тролейбусних зупинках будуть 
таблички про заборону куріння

Колектив «Відомостей» глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті головного редактора газети «Волинь» 
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і журналіст, який був зразком профе-
сіоналізму не для одного покоління 
людей пера та мікрофона. Його вклад 
у волинську журналістику безцінний, 
як і вміння бути хорошим другом і то-
варишем.

Колектив газети «Відомості» ви-
словлює глибоке співчуття родині та 
колегам.

За даними Державної служби 
статистики, в 2011 році в Укра-

їні налічувалося 8,6 мільйона кур-
ців, що на 1,5 мільйона менше, ніж 
у 2008-му. Про це повідомили в 
прес-службі Міністерства охоро-
ни здоров’я.

З загальної кількості дорослих 
(старше 18 років) чоловіків у краї-
ні курило 46%, жінок — 6%. Тобто 
в цілому курцями було 24% дорос-
лого населення.

Серед позитивних тенденцій 
останніх років у МОЗ відзначили 
зменшення поширеності курін-
ня серед молодих жінок (18-29 
років) — із 13,3% у 2008 році до 
8,5% у 2001-му, а також знижен-
ня кількості хворих на хронічний 

бронхіт або емфізему легенів на 
18%. Смертність від захворювань, 
викликаних курінням, із 2008 року 
також скоротилася на 18%, зазна-
чили у відомстві.

Нагадаємо, у Верховній Раді 
вважають, що підвищення акциз-
них ставок на тютюнові вироби 
з початку 2012 року дозволить 
збільшити надходження до держ-
бюджету України від цього збору 
до 18 мільярдів гривень.

У січні-вересні 2011 року було 
вироблено 73,8 млрд. штук тютю-
нових виробів, у тому числі 67,1 
млрд. сигарет із фільтром, без 
фільтра — 6,6 млрд. штук, тютюну 
трубкового — 9,2 мільйона оди-
ниць.

На Рівненщині запровадили 
карантин через різке поши-

рення захворюваності на грип і го-
стрі респіраторні інфекції. Окрім 
обласного центру, карантинні за-
ходи діють у Кузнецовську, Дубні 
й у Костопільському районі. Вони 
передбачають низку обмежень, 
зокрема, відвідувань хворих у ме-
дичних закладах, масковий режим 
у закладах торгівлі та громадсько-
го харчування, а також обмеження 
масових заходів. 

Як повідомляє TakeInfo.net, за 
минулий тиждень рівень захворю-
ваності на ГРВІ в області зріс май-
же на 50%.

— У Рівному ввели карантинні 
заходи, — каже завідувач епідемі-
ологічного відділення Рівненської 
обласної СЕС Анатолій Рєзніков. 
— За минулий тиждень кількість 
хворих на ГРВІ зросла на 47%. У 
Дубні, Костопільському районі та 
Рівному епідпоріг уже перевище-
но.

З 1 квітня обсяг допомоги стано-
вить: на першу дитину — 27 330 

грн. (у другому кварталі 2011 року 
було 24 960 грн.), на другу — 54 660 
грн. (було 49 920 грн.), на третю і 
наступну дитину — 109 320 грн. 
(99 840 грн.), повідомляє прес-
служба Мінфіну.

Збільшується також соціальна 
допомога на дітей одиноким мате-
рям. Із квітня максимальний обсяг 
допомоги на дітей становить: ві-
ком до 6 років — 455,5 грн.; від 6 до 
18 років — 567 грн.; від 18 до 23 ро-
ків (якщо навчаються) — 547 грн.

Крім того, в 2012 році зростає 
обсяг допомоги на дітей, над яки-
ми встановлено опіку чи піклуван-
ня. Так, починаючи з квітня, вона 
становить 1822 грн. (до 6 років) і 
2268 грн. (від 6 до 18 років).

У другому кварталі 2012 року 
збільшується допомога інвалідам 
із дитинства та дітям-інвалідам, 
зокрема, допомога інвалідам із 
дитинства разом із надбавкою на 
догляд становить: I групи — 1466,5 
(підгрупа А) і 1257 грн. (підгрупа 
В); II і III груп — 838 грн. 

Окрім цього, нагадаємо, що з 
1 квітня в Україні підвищується 
рівень мінімальної зарплати і про-
житкового мінімуму. 

Зі 130 км доріг державного зна-
чення, що уражені ямковістю, на 

Волині вже відремонтували 94 км. 
Про це повідомив начальник служ-
би автодоріг в області Анатолій По-
сполітак. При цьому він додав, що 
94% автошляхів місцевого значення 
теж страждають від ямковості, але 
латати їх дорожники поки не бе-
руться. Наразі 35 бригад працюють 
над прибиранням узбіч від сміття і 
чагарників.

— Зі смуг відведення доріг виве-
зено 23,5 т сміття, загалом прибра-
но 886 тисяч кв. м територій обабіч 
шляхів і 514 зупинок, — прозвіту-
вав головний шляховик на нараді 
в ОДА. — Зрізано понад три тисячі 
сухостійних і небезпечних дерев. 
Але облавтодор має тільки три ще-
побійки. Не встигаємо переробляти 

всю деревину, тож зрізану поросль 
доводиться складувати, фактично 
утворюються нові звалища.

Заступник начальника обласно-
го управління лісового та мислив-
ського господарства Сергій Шере-
мета додав, що вони очистили від 
захаращеності ліси вздовж доріг 

протяжністю на 384 км. Залишки від 
порубки дійсно лежать у купах. Але 
вже визначено 17 площадок у лісгос-
пах, куди їх треба звозити для пере-
робки на щепу.

Анатолій Посполітак іще жалів-
ся на вандалів: минулого року ви-
крадено чи пошкоджено 167 дорож-
ніх знаків, 41 сигнальний стовпчик, 
понад 600 метрів дорожніх огорож.

— Поки служба автодоріг займа-
тиметься прибиранням і усуненням 
наслідків вандалізму, дороги у нас 
ніколи не будуть відремонтовані, — 
зауважив заступник голови ОДА Ві-
талій Карпюк.

Він порекомендував залучати до 
прибирання безробітних (на опла-
чувані громадські роботи), яких в 
області зареєстровано 12 тисяч. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Луцьк готується до Великодніх 
свят, тому необхідно, щоби 

власники торгових павільйонів, 
розміщених на зупинках громад-
ського транспорту, впорядкували 
свої території. На цьому наголо-
шувалось на нараді у міськраді з 
власниками торговельних павіль-
йонів і кіосків. 

Заступник начальника управ-
ління транспорту та зв’язку 
Олександр Середа наголосив, що 
на торгових точках мають бути 
розміщені назви зупинок. Вико-
навчим комітетом затверджено 
англомовні назви зупинок громад-
ського транспорту в місті, а тому 
необхідно виготовити і встанови-
ти відповідні інформаційні вказів-
ники. Також він зауважив, що на 
зупинках мають бути розміщені 
графіки руху маршрутних таксі та 
тролейбусів. За його словами, вони 
незабаром будуть остаточно сфор-
мовані, затверджені та надані для 
розміщення підприємцям.

Начальник відділу з питань 
торгівлі та сфери послуг Наталія 
Рибай поінформувала присутніх 
про необхідність встановлення 
вивісок на конструкціях зупинок 
щодо заборони куріння тютюно-

вих виробів. Вона представила 
розроблену інформаційну таблич-
ку з відповідними написами укра-
їнською та англійською мовами. 

Крім того, пані Рибай зауважи-
ла, що на багатьох торговельних 
павільйонах розміщена зовнішня 
реклама, причому — без відпо-
відного погодження. Тому під-
приємці мусять або демонтувати 
таку рекламу, або узаконити її роз-
міщення. Крім того, вони мають 
забезпечити належне освітлення, 
дошки для розміщення оголо-
шень, урни для сміття. Виправити 
усі недоліки підприємці мають до 
1 травня цього року.

Через самоуправство чиновників бюджет 
Ковеля недоотримав понад 200 тисяч гривень
215 тисяч гривень недорахували 
торік у бюджеті Ковеля внаслідок 
перевищення службових повно-
важень працівниками відділу з 
управління майном комунальної 
власності Ковельської міської ради. 

Після перевірки відділу з управ-
ління комунальним майном праців-
никами прокуратури проти поса-
довців міської ради було порушено 
кримінальну справу за двома стат-
тями — ст. 365 ч. 3 Кримінального 
кодексу (перевищення службових 
повноважень, що спричинили тяжкі 
наслідки) та ст. 191 ч. 3 КК (заволо-
діння чужим майном шляхом зло-
вживання службовим становищем). 

Як розповіла «Відомостям» стар-
ший слідчий Ковельської міжрайон-
ної прокуратури Наталія Ткачук, 
суть у тому, що двоє працівників від-
ділу управління майном комуналь-
ної власності (а саме — його началь-
ник і головний спеціаліст) незаконно 
дозволили кільком підприємцям не 
платити орендної плати. 

— Схема була така: приватні під-
приємці звертаються до посадовців 
із усним проханням про те, щоб їм 
дозволили не вносити щомісяч-
ну орендну плату за користування 
комунальним майном, — зазначи-
ла Наталія Ткачук. — Мотивували 
тим, що у них склалося складне ма-
теріальне становище. Й отримува-
ли такий дозвіл від посадовців, які 
явно перевищували у цьому питанні 
свої службові повноваження. Адже, 
згідно з нормативними документа-
ми, пільги зі сплати орендної плати 
встановлюються лише рішенням 
міської ради, а такого не було. Вна-
слідок перевищення службових по-
вноважень бюджет міста Ковеля не-
дорахувався торік майже 150 тисяч 

гривень. 
«Відомості», звичайно, цікавило, 

чи отримували посадовці мерії хаба-
рі за таку свою поблажливість. 

— Таких фактів у нас не було, 
— запевнила старший слідчий про-
куратури. 

Тут варто зазначити, що від 
орендної плати звільнялися підпри-
ємці, які займалися торгівлею не 
де-небудь, а у приміщенні централь-
ного універмагу, що на центральній 
вулиці Ковеля. Якщо у цьому тор-
говельному закладі у підприємців 
«складне матеріальне становище», 
то що говорити про інших? 

Ще одна цікава деталь: тільки-но 
прокуратура порушила криміналь-
ну справу, гроші — майже 149 тисяч 
672 гривні — відразу були внесені на 
рахунки міської влади.

Проте самоуправство щодо 
сплати орендної плати — не єдиний 
злочин, який вчинили посадовці 

відділу майна. 
Жінки, явно використовуючи 

своє службове становище, просили 
деяких підприємців не вносити що-
місячні орендні платежі на розра-
хунковий рахунок відділу, а давати 
їх готівкою їм у руки. 

— Гроші вони брали у своєму 
службовому кабінеті, — зазначи-
ла Наталія Ткачук. — І підприєм-
ці платили. Суми різні — 5, 10, 25 
тисяч гривень. Усього у 2011 році 
отримали готівку на понад 67 тисяч 
гривень. За ці гроші були куплені 
канцелярські вироби, меблі, офісна 
техніка. Щоправда, на баланс міської 
ради це все узято не було. 

Справа щодо службових осіб Ко-
вельської міської ради передана до 
суду. Інкриміновані їм статті — сер-
йозні. Стаття 365 передбачає від 7 до 
10 років позбавлення волі, а 191-а — 
від трьох до п’яти. 

Наталка СЛЮСАР

20% українців — 
старші 60 років

   СТАРІННЯ НАЦІЇ МОВОЮ ЦИФР

У ковельському ЦУМі торгувати не вигідно?


