
«Відомості» отримали лист від 
своєї постійної читачки з 

Берестечка Ганни Федорівни Ков-
туненко. Вона просить роз’яснити, 
які саме державні нагороди беруть 
до уваги при нарахуванні надба-
вок до пенсії. Ми переадресували 
це питання до заступника началь-
ника Головного управління Пен-
сійного фонду України у Волин-
ській області Марії Ковалюк.

— Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про пенсії за особли-
ві заслуги перед Україною» від 1 
червня 2000 року, пенсії за особли-
ві заслуги перед Україною вста-
новлюються громадянам України 
— Героям України, Героям Радян-
ського Союзу, Героям Соціаліс-
тичної Праці; особам, відзначеним 
почесним званням України, ко-
лишніх Союзу РСР та Української 
РСР «народний», «заслужений», 
званням «Мати-героїня»; особам, 
нагородженим орденами України 
або колишнього Союзу РСР, Гра-
мотою або Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради Україн-
ської РСР; особам, які до 1992 року 
отримували персональну пенсію 
республіканського чи союзного 
значення; ветеранам Великої Ві-
тчизняної війни, нагородженим 
у період бойових дій будь-яким 
орденом, медаллю «За відвагу» чи 
медаллю Ушакова; народним депу-
татам України, депутатам Верхо-

вної Ради колишніх Союзу РСР та 
Української РСР; депутатам чоти-
рьох і більше скликань обласних, 
районних, міських рад міст об-
ласного значення в Україні та в ко-
лишній Українській РСР; матерям, 
які народили 5-ро та більше дітей і 
виховали їх до шестирічного віку.

Відповідно до ст. 4 цього за-
кону, пенсії за особливі заслуги 
перед Україною встановлюються 
громадянам, зазначеним у ст. 1, які 
мають право на пенсію за віком, 
по інвалідності, в разі втрати году-
вальника, за вислугу років.

Пенсія за заслуги встановлю-
ється як надбавка до основного 
розміру пенсії, на яку має право 
особа, згідно з законом, у розмірі 
20-40% від прожиткового мініму-
му, визначеного для осіб, які втра-
тили працездатність.

У разі смерті особи, яка, від-
повідно до ст. 1 цього закону, мала 
право на пенсію за особливі заслу-
ги, непрацездатні члени сім’ї по-
мерлого, зазначені в ст. 36 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
мають право на встановлення над-
бавки до пенсії у таких розмірах: 
якщо є один непрацездатний член 
сім’ї — 70%, два та більше — 90% 
надбавки до пенсії померлого го-
дувальника або надбавки до пенсії, 
що могла бути йому встановлена.

Деревообробне підприємство «Кроноспан» 
оштрафували на 89 мільйонів 

В останні два роки на Волині ак-
тивізувалася робота зі збору 

податків за зібрані у лісі гриби та 
ягоди. Динаміка надходжень до 
місцевих бюджетів стрімко зрос-
ла. Неповних 2 млн. грн. сплачено 
2009-го, майже 4 млн. — у 2010 
році та 10 млн. грн. минулого, не-
врожайного, року.

Цьогоріч, кажуть податківці, 
сума очікується ще більша. 

Днями депутати обласної ради 
розглядали проект рішення «Про 
порядок видачі спеціальних до-
зволів і встановлення лімітів на 
заготівлю другорядних матеріалів 
і здійснення побічних лісових ко-
ристувань». 

Відповідно до запропоновано-
го проекту, за кілограм чорниць 
постійному лісокористувачу, яким 
є державне підприємство «Во-
линьліс», потрібно буде сплатити 
8,4 копійки податків, а тимчасовим 
користувачам — 37,7 копійки.

Перший заступник начальни-
ка обласного управління лісово-
го та мисливського господарства 
Сергій Шеремета пояснив, що це 
пов’язано з тим, що лісівники, які 
є постійними користувачами у за-

готівлі лісових матеріалів, чимало 
коштів витрачають на охорону та 
догляд за лісами. 

Тепер за кілограм зібраних жу-
равлини та брусниці постійним 
користувачам потрібно сплатити 
в місцевий бюджет 7,3 копійки, 
тимчасовим — 59,6 копійки. Напо-
внюватиметься обласна казна і за 
рахунок грибів. Депутати визна-
чили три сорти, які оподаткову-
ватимуть: кілограм зібраних білих 
грибів оцінений для тимчасових 
користувачів в одну гривню та 
майже 12 копійок, лисичок — у 70 
копійок, опеньків — у 22 копійки. 

Визначена ціна і для лісових 
волоських горіхів. Зокрема, за 
кіло плодів ліщини з тимчасових 
користувачів лісу братимуть 49,2 
копійки, волоських — 16 копійок.

Нагадаємо, що ходити до лісу 
по гриби та ягоди заготівельники 
повинні лише за наявності лісових 
квитків, які, за словами начальни-
ка управління лісового та мислив-
ського господарства області Богда-
на Колісника, тепер видаватимуть 
через міські та районні дозвільні 
центри.
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Події
Навчання у вузах стає українцям 
не по кишені

Хто має право на надбавки до пенсії

За зібрані чорниці та гриби тепер 
платитимуть більші податки

Українці більшу частину 
зарплатні проїдають
У Держкомітеті статистики підрахували, на що і 
скільки витратили своїх грошей українці в першо-
му кварталі 2012 року. Так, за один місяць одна 
сім’я витрачає на життя 3718 гривень (при серед-
ній зарплатні 2923 гривні). Станом на сьогодні 
на спиртне й цигарки громадяни витрачають 7% 
свого бюджету, що вдвічі більше, ніж у 2010-му (тоді 
було 3%). Крім того, зросли витрати на «комуналку» 
(14% проти 9% в 2010-му), а от на продукти знизи-
лися (51% у 2010-му проти 39% в 2012-му).

Світових запасів газу 
вистачить на 64 роки
За минулий рік світові запаси газу зросли на 11%, 
склавши 208,4 трильйона м3, яких вистачить майже 
на 64 роки. Про це йдеться в статистичному звіті 
британської нафтогазової компанії BP. Згідно зі 
звітом, видобуток газу в світі зріс на 3,1% в 2011 році, 
а споживання — на 2,2%, при цьому споживання 
в Європі знизилося на рекордні 9,9%. Найбільшим 
видобувачем газу в 2011 році стали США, збільшив-
ши показник на 7,7% і обігнавши Росію, яка займала 
раніше перше місце за обсягом видобутку

693
на стільки мільйонів гривень 
Кабмін збільшив фінансування 
забезпечення розвитку Доне-
цького аеропорту. Таким чином, 
обсяг фінансування розвитку 
аеропорту становитиме 6 мі-
льярдів 972 мільйони гривень.

Антимонопольний комітет 
України застосував найбільші 

за свою історію санкції і оштрафу-
вав асоціацію «Меблідеревпром» 
та її 14 учасників загалом на 419 
мільйонів гривень за антиконку-
рентні узгоджені дії, що стосують-
ся спотворення результатів торгів. 

Як встановив АМКУ, в 2011 
році 14 підприємств-членів «Ме-
блідеревпрому», що брали участь 
у спеціалізованих аукціонах із 
продажу необробленої деревини, 
домовлялися між собою про попе-
редній розподіл лотів. Як наслідок, 
понад 11 тисяч лотів необробленої 
деревини закуповувалося в умовах 
майже повної відсутності конку-
ренції. Антимонопольники враху-
вали пом’якшувальні обставини 
та застосували до підприємств, 
що визнали свою змову, міні-
мальні штрафні санкції: зокрема, 

ТДВ «Перечинський лісохімічний 
комбінат», ТОВ «Уніплит» і ТОВ 
«Одек» оштрафовано кожне на 30 
тисяч гривень.

До інших учасників картелю 
застосовано максимальні штра-
фи. А саме: ТОВ «Кроноспан 
УА» (м. Нововолинськ) оштра-
фовано на 89 мільйонів гривень, 
ТОВ «Кроно-Україна» — на 164 
мільйони, ТОВ «ЛК Інтерплит На-
двірна» — на 49 мільйонів, ТОВ 
«Свіспан Лімітед» — на 77 міль-
йонів гривень, ПАТ «Аверс» — на 
13,7 мільйона, ТОВ «Олісма» — на 
6,7 мільйона, ПрАТ «Фанплит» — 
на 16 мільйонів, ТОВ «Калинів-
ський ЕЗДМ» — на 1,3 мільйона 
гривень, ПрАТ «Шепетівський 
ДОК» — на 971 тисячу гривень, 
ТОВ «ДОК Шепетівка» — на 480 
тисяч, ТОВ «Меблевий рай» — на 
764 тисячі.
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Назва ВНЗ та перелік спеціальностей

Ціна за навчання, 
грн.

2011 рік 2012 рік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Правознавство, міжнародні відносини 30000 30000

Міжнародна економіка 21640 23000

Фінанси і кредит 16230 19000

Облік і аудит 16230 18000

Менеджмент 18000 18000

Комп’ютерна інженерія, програмна інженерія 17000 18000

Прикладна фізика, математика 10000 15000

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»

Технологія машинобудування 11780 12320

Прилади і системи точної механіки 11780 12320

Інформаційні управляючі системи та технології 14730 15400

Комп’ютерні системи та мережі 14730 15400

Економіка підприємства, менеджмент 14730 15400

Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка 14476 15143

Правознавство 14476 15143

Фінанси і кредит 13718 14349

Економіка підприємства 13718 15143

Менеджмент 13718 15143

Національний університет «Одеська юридична академія»

Правознавство 15760 15760

Політологія 9810 9810

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого»

Правознавство 18550 19400

Національний університет «Львівська політехніка»

Прикладна фізика 3400 3550

Прикладна математика 3800 4080

Комп’ютерна інженерія 6400 6690

Програмна інженерія 8480 8780

Міжнародна економіка 7600 7900

Фінанси і кредит 7600 7900

Менеджмент 7280 7600

Львівський медичний університет імені Данила Галицького

Лікувальна справа 18100 18300

Стоматологія 20100 20100

Фармація 14400 14600

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Дошкільна освіта 7468 8408

Міжнародні відносини 9980 10670

Правознавство 12050 13734

Економіка підприємства 9020 9520

Фінанси і кредит 9980 9990

Менеджмент 9020 9520

Туризм 9528 10270

Мова та література (німецька, англійська, французька) 10070 10760

Луцький національний технічний університет

Дизайн 9000 9000

Міжнародна економіка 7000 7000

Фінанси і кредит 7000 7000

Менеджмент 7000 7000

Комп’ютерна інженерія 8600 8600

Машинобудування 6500 6500

Будівництво 7000 7000

Національний університет «Острозька академія»

Право 14400 14400

Фінанси і кредит 8900 8900

Філологія (англійська мова та література) 9500 9900

Міжнародні відносини 9800 9750

Філологія (українська мова та літературна творчість ) 7900 7900

Вищу освіту в нашій країні 
уже давно не можна назвати 
дешевою. Подекуди ціни сяга-
ють такого рівня, що набагато 
дешевше вчитися за кордоном 
у престижніших закладах. І хоча 
голова Комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти Максим 
Луцький і запевняв, що вартість 
контрактного навчання виші 
намагатимуться втримати на 
рівні минулого року, є випадки 
його подорожчання цьогоріч на 
п’ять тисяч гривень. 

Традиційно найдорожче здо-
бувати вищу освіту в столичних 
вузах. Скажімо, тим, хто захоче 
вчити право у Київському на-
ціональному університеті імені 
Тараса Шевченка, варто бути 
готовими платити щороку по 30 
тисяч гривень. Стільки ж вартує 
й навчання на «Міжнародних 
відносинах». До речі, ціни на ці 
спеціальності лишилися на рівні 
2011 року. Дещо менше коштує 
навчання на «Міжнародній еко-
номіці» — 23 тисячі гривень за 
рік, тоді як минулого року вар-
тість була на 1360 гривень мен-
шою. Рекорд із подорожчання 
навчання в цьому виші б’ють 
такі спеціальності, як «Приклад-
на фізика» та «Прикладна мате-
матика». Коли торік ціна контр-
акту становила 10 тисяч гривень 
за рік, то цьогоріч аж 15 тисяч. 

Ще один популярний столич-
ний виш - лідер рейтингів Наці-
ональний технічний університет 
України «Київський політехніч-
ний інститут» — зустрічає цьо-
горічних абітурієнтів менш кос-
мічними розцінками. Скажімо, 
та ж «Міжнародна економіка» 
тут коштуватиме 15 400 гривень 
у рік. Іще дешевше навчатися за 
цією спеціальністю у Київсько-
му національному економічному 
університеті імені Вадима Геть-
мана — 15 143 гривні в рік.

У регіональних ВНЗ вища 
освіта, звісно, коштує менше. 
Приміром, у Волинському на-
ціональному університеті імені 
Лесі Українки «Міжнародні від-
носини» обійдуться в 10 670 гри-
вень у рік, а «Економіка підпри-
ємства» — у 9 520 гривень. Як 
каже відповідальний секретар 
приймальної комісії цього вишу 
Андрій Слащук, у навчальному 
закладі є чимало спеціальностей, 
навчання на яких коштує дещо 
більше як вісім тисяч на рік. Це 
хоч і дешевше, як у Києві, та для 
багатьох й ця сума не по кишені. 

— В цілому по нашому ВНЗ 
вартість року навчання зросла 
на 500-1500 гривень порівняно 
з цінами 2011-го, — каже Андрій 
Слащук. — Найбільше подорож-
чало «Правознавство» — з 12 050 
гривень до 13 734 гривень у рік. 
Попри немалу вартість навчання 
за цією спеціальністю, щороку 
на 100% заповнюємо контрактні 
місця. Невеликий недобір був 
лише торік, але ця ситуація була 
притаманна усім вузам через не-
велику кількість випускників 
шкіл. Цього року, думаю, про-
блем із цим не буде.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії також до-
дав, що на ріст цін передусім 
впливає інфляція, а вже потім — 
інші економічні фактори.

Аналізуючи вартість навчан-
ня у вузах, варто зазначити, що 
Луцький національний техніч-
ний університет на разі не під-
няв цін на жодну спеціальність, 
вони залишаються стабільно 
високими.  Хоча не факт, що 
можуть підняти. Острозька ака-
демія на 400 гривень збільшила 
оплату на філологію (англійська 
мова та література). 

 Ольга УРИНА


