42% українців витрачають на
харчі більшу половину доходів

Українці опинилися серед
народів, які живуть найменше

На сьогодні 42% громадян України витрачають понад 60%
свого бюджету на продукти харчування. Про це під час
відеомосту Київ — Москва — Кишинів розповіла заввідділом досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько, передає УНН. За словами науковця, згідно з міжнародними
критеріями бідності, якщо сім’я більше 60% свого бюджету
витрачає на харчування, то вона вважається бідною.

Такого висновку дійшли вчені у 50 країнах, які впродовж
20 років стежили за зміною тривалості життя на планеті.
Як і в Росії, Білорусі, Індії та майже всіх країнах Африки, в
Україні чоловіки в середньому живуть до 62 років, жінки
— на 5 років довше. Згідно з висновками дослідження,
найдовше живуть мешканці Скандинавії і Австралії.
Середня тривалість життя тут сягає 80 років. Західна Європа, Північна Америка і Чилі живуть трохи менше — 78
років у середньому. Однак мешканці цих країн страждають від хвороб, пов’язаних зі старінням організму.

70%

на сьогодні у стількох випадках
міліція відмовилася порушувати
кримінальні справи за ухилення
від сплати аліментів. Про це під
час круглого столу сказав Уповноважений Президента з прав
дитини Юрій Павленко.
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Події

У Кабміні хочуть зекономити на «швидкій
допомозі»

К

абінет Міністрів удвічі скоротив фінансування заходів
щодо створення оперативно-диспетчерських служб із використанням GPS-технологій. Про це
йдеться у постанові Кабміну від 17
грудня.
Згідно з документом, кошти,
виділені Держагентству інвестицій та управління нацпроектами
на заходи щодо створення оперативно-диспетчерських служб із
використанням GPS-технологій,
скорочуються з 80 мільйонів гривень до сорока.
Нагадаємо, у 2012-2013 роках була запланована реалізація
нацпроекту «Своєчасна допомога», який передбачає утворення

Волинь засипало снігом
Небувалий снігопад, який розгулявся в області 15-16 грудня,
утворив на дорогах велетенські
замети, частково паралізував рух
транспорту, залишив без світла до
сотні населених пунктів, показав
усі недоліки роботи комунальних
служб області.
Дві доби на Волині безупинно
йшов сніг і спостерігалися сильні
пориви вітру. Як наслідок — у пастці
опинилося чимало населених пунктів області, оскільки та техніка, що
була, не могла упоратися й розчистити всі автошляхи.
Особливо потерпали віддалені села, хоча навіть в обласному
центрі не до всіх доріг доїхала розчищувальна техніка. Коли дорогу в
Луцьку хоч так-сяк прибирали, то
про тротуари відверто забули: якщо
на центральних вулицях люди йшли
вузькими витоптаними ними ж
стежками, то на бічних транспорт і
пішоходи рухались автошляхом.
Частина магазинів у Луцьку й
інших населених пунктах опинилася
без хліба, подекуди його привозили
зі значним запізненням.
Погодні умови завадили як слід
рухатись і рейсовим автобусам. Так,
у неділю з автостанції в облцентрі автобуси курсували далеко не в
усіх напрямках. Не змогли в неділю вранці виїхати й усі маршрутні
таксі у Луцьку, оскільки доводилося
чекати, доки розчищувальна техніка
з центральних вулиць дістанеться
до бічних. Навіть до кінця дня кількість громадського транспорту була
очевидно меншою, як зазвичай. Це
спровокувало чималеньке скупчення людей на зупинках, маршрутки
були переповнені. Стан самих зупинок теж був не найкращим: деякі
були вкриті льодом, інші — зовсім
не розчищені. Часто, щоби дістатися від зупинки до автобуса, потрібно
було подолати півметрову кучугуру.
Попри це, заступник начальника
департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк повідав, що прибирати

облцентр від снігу почали ще вночі
14 грудня, для цього залучили всю
техніку «Луцькспецкомунтрансу».
Уже в суботу до розчищення доріг
залучили й транспорт приватних
підприємств, щоправда, більшість
цієї техніки не була обладнана освітленням, тож уночі простоювала.
Микола Петрович відзначив, що
розчищали й тротуари. Щоправда,
про які саме йдеться, не зрозуміло,
оскільки більшість із них перетворилися на вузенькі стежки. На це
зауваження комунальник відповів,
що сніг особливо ніде дівати, якщо
прибирати його з хідників. До слова,
сніг із Луцька вивозять дуже повільно, у вівторок узялися лише за центральну частину міста.

Допомагали наводити лад на
дорогах і рятувальники. Протягом
вихідних підрозділам ТУ МНС у
Волинській області довелося вивільняти зі снігових заметів 105 транспортних засобів. Серед них опинилися навіть 17 автомобілів швидкої
допомоги та 32 рейсових автобуси.
Витягували з кучугур 41 легковий
автомобіль і 15 вантажних. Як повідомляє прес-служба управління,
до заходів із подолання наслідків
складних погодних умов залучили
150 рятувальників і 60 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Для

попередження подальшого утворення заторів підрозділи ТУ МНС
розчищали дороги Луцька та його
околиць. Для допомоги комунальникам виділили бульдозер С-100 та
БАТ-2М. Окрім того, як повідомляють рятувальники, в усіх районах
області була задіяна високопрохідна
техніка структурних підрозділів.
Як розповів полковник міліції
начальник обласного управління
ДАІ Володимир Гайовий, його підлеглі на вихідних працювали у посиленому режимі. Даішники скеровували розчищувальну техніку в
найбільш проблемні місця. Серед
них траса поблизу Торчина, Луцька об’їзна дорога на Горохів. Також
проблемним для проїзду вантажного транспорту був відтинок шляху
в селі Прилуцьке Ківерцівського
району та дорога поблизу села Промінь Луцького району.
Подекуди ситуація на трасах
Волині була настільки критичною,
що ДАІ тимчасово обмежувала рух.
Зокрема, недоступними для вантажівок були частини автошляхів
Львів — Радехів — Луцьк,
Луцьк
— Любешів — Дольськ, Доманово
— Тереблече, Луцьк — Радомишль
— Демидівка у напрямку на місто
Дубно.
Внаслідок снігопаду за три дні
(14–16 грудня) повністю лишилися
без електроенергії 87 сіл, ще 44 населених пункти були знеструмлені частково. Про це повідомили у
прес-службі ПАТ «Волиньобленерго». Роботу з оперативної ліквідації
наслідків негоди ускладнив також і
той факт, що до місць пошкоджень
повітряних ліній і трансформаторних підстанцій подекуди неможливо
було доїхати.
Такої кількості снігу не витримують і будинки. Так, в обідню пору 17
грудня в Локачах через перевантаження снігом сталося часткове руйнування шиферної покрівлі в двоповерховій будівлі районної бібліотеки
площею 100 квадратних метрів. На
щастя, обійшлося без жертв.
Ольга УРИНА

єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб із використанням GPS-технологій для
зменшення часу прибуття бригад
швидкої медичної допомоги до пацієнта.

Понад 1600 волинян, що хворі на
гіпертонію, вже отримали пільгові
рецепти на ліки

Н

а сьогодні понад 1600 волинян, що хворі на гіпертонію,
отримали пільгових рецептів на
ліки на 152 тис. грн. Відпускають
медикаментозні препарати з аптечної мережі області 44 суб’єкти
господарювання, повідомили у
прес-службі ОДА.
Нагадаємо, урядовою постановою від 25 квітня цього року
втілюється пілотний проект із запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб із гіпертонічною
хворобою.

Реалізація пілотного проекту
здійснюється у два етапи. Перший
— підготовка лікувально-профілактичних закладів, лікарів первинної ланки медико-санітарної
допомоги до порядку та правил
виписування рецептів для хворих
на гіпертонічну хворобу, уточнення реєстру хворих, які потребують
медикаментозної корекції.
У рамках другого етапу Кабінет Міністрів України виділив
кошти для аптек, щоби компенсувати витрати на медикаменти.
Згідно з урядовою постановою від
17 жовтня цього року, на ці цілі
Волинь отримала субвенцію у розмірі 815 тис. 800 грн.
За пільговими рецептами
необхідно звертатися до лікарів
(дільничних, сімейних, кардіологів) за місцем проживання.
На диспансерному обліку в
лікувально-профілактичних закладах Волині перебуває 178 335
краян, які мають гіпертонічну хворобу.

З початку року волинські банки отримали
264 мільйони гривень прибутків

П

ро це голова облдержадміністрації Борис Клімчук повідомив на оперативній нараді, посилаючись на інформацію
управління Нацбанку України в
області, повідомляє прес-служба
ОДА. «Строкові кошти громадян
зросли на 17,7% і склали 3 мільярди 101 мільйон 700 тисяч гривень,
довгострокові — на 24,7% (1766,7
мільйона), короткострокові — на
9,5% (1335)», — зазначив він.
Крім цього, з початку року на
7,1% збільшився загальний обсяг
коштів клієнтів. Він сягає 4 мі-

льярдів 756 мільйонів 500 тисяч
гривень.
Водночас Клімчук додав, що
волиняни обережні у користуванні кредитними ресурсами: «Область за обсягом кредитів посідає
11 місце серед регіонів України, а
на душу населення — 9-е. На кожного волинянина припадає 6,542
тисячі гривень кредиту, а загалом
у державі — понад 17 тисяч».
На 1 грудня фінансовий результат діяльності банківських
установ області становив понад
264 мільйони гривень прибутків.

 ПОГОДА

У західних областях 20 грудня похмуро, без опадів. Температура вночі -15...-17°C, вдень -12...13°C. 21 грудня змінна хмарність,
без опадів. Уночі -16...-15°C, вдень
-14...-13°C. 22 грудня хмарно,
йтиме сніг. Температура повітря вночі -17...-15°C, вдень -14…
-13°C.
У північних регіонах 20 грудня хмарно з проясненнями, опади
не очікуються. Нічна температура становитиме -22...-25°C, денна
-20...-22°C. 21 грудня перемінна
хмарність, без опадів. Температура повітря вночі -25...-24°C, вдень
-21...-22°C. 22 грудня похмуро,
сніг не очікується. Температура
вночі -24...-22°C, вдень -15...-18°C.
У Києві 20 грудня змінна
хмарність, без опадів. Температура вночі -22…-23°C, вдень -20...
-21°C. 21 грудня хмарно, опадів

не передбачається. Вночі -24…
-23°C, вдень -20...-22°C. 22 грудня
переважно хмарно, опади не очікуються. Вночі -23...-19°C, вдень
-14...-13°C.
У східних регіонах 20 грудня
похмуро, снігопади. Вночі -13...
-12°C, вдень -12…-11°C. 21 грудня змінна хмарність, очікується
сніг. Уночі -15...-20°C, вдень -14...
-16°C. 22 грудня хмарно з проясненнями, без опадів. Уночі-19...
-23°C, вдень -19...-20°C.
У південних областях 20
грудня хмарно з проясненнями,
сніг. Температура повітря вночі
становитиме -8...0°C, вдень -3...
-6°C. 21 грудня змінна хмарність, без опадів. Уночі -10...-11°C,
вдень -9...-8°C. 22 грудня хмарно,
сніг із дощем. Нічна температура -7...0°C, денна становитиме
+1...+3°C.

