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понад стільки тисяч 
українських шкіл припинили 
роботу за минулі 10 років у 
країні. Про це повідомили в 
Міністерстві освіти і науки, 
молоді та спорту України.

Стадіон «Авангард» готується до 
реконструкції 
Як повідомив віце-президент ФК «Волинь» Ігор Савчук, 
підписано угоду з архітектурною компанією про 
реконструкцію стадіону «Авангард». Треба міняти плиту 
поля, влаштовувати автоматичний полив. Поки ж на 
стадіоні встановлять нове італійське табло і замінять крісла. 
Крім «Авангарду», луцькому футбольному клубу належить 
стадіон «Підшипник» і база у селі Дачне. На «Підшипнику», 
зауважив Ігор Савчук, поле у хорошому стані. А от у 
Дачному дуже багато роботи, найперше хочуть зробити 
штучне покриття на полі, а далі — облаштовувати базу.  

У Ківерцях крадуть батареї
38-річна жителька Ківерців звернулася до 
місцевих правоохоронців із заявою, що з подвір’я 
її господарства невідомі особи викрали батареї 
опалення. Дільничні інспектори встановили, що 
крадіжку скоїли місцеві жителі — 1979-го та 1985 
р. н. У минулому обоє молодиків мали проблеми з 
законом: один із них судимий за розбій, інший — за 
крадіжку. Порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 185 
(крадіжка) КК України. Наразі матеріали знаходяться 
на розгляді в слідчих.

Абітурієнти здають документи до ВНУ ім. Лесі Українки

Волинські абітурієнти віддають перевагу професіям юриста й економістаОпалювальний сезон 
у Луцьку може не 
розпочатися вчасно

Ситуацію з майбутнім опалюваль-
ним сезоном у Луцьку волинські 

чиновники оцінюють як критичну. 
Про це повідомив перший заступ-
ник голови ОДА Олександр Башка-
ленко. 

Аналізуючи стан розрахунків те-
плокомуненергетичних підприємств 
області за використані енергоносії, 
він сказав: «Лучани майже на 105% 
розраховуються за послуги тепло-
енергії, а «Луцьктепло» за минулий 
опалювальний сезон боргує 25 міль-
йонів гривень». 

При цьому в Нововолинську та 
Ковелі комунальні теплоенергетичні 
підприємства розрахувалися за ми-
нулий опалювальний сезон на рівні 
104% та 98% відповідно.

Олександр Башкаленко 
зобов’язав терміново розробити 
графік погашення заборгованості, 
аби опалювальний сезон у Луцьку 
розпочався вчасно.
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З 2 липня абітурієнти розпочали 
здавання документів у вищі на-

вчальні заклади. На Волині най-
більшими і найпопулярнішими є 
два університети — Східноєвро-
пейський національний універси-
тет імені Лесі Українки та Луцький 
національний технічний універси-
тет. Про особливості цьогорічної 
вступної кампанії та про те, як пра-
цюють приймальні комісії у цих ви-
шах, дізнавалися «Відомості». 

Найперше, що вразило, коли за-
вітали до головного корпусу СНУ 
(саме там приймають документи 
від вступників) — відсутність черг 
і комфортні умови для абітурієнтів: 
на першому поверсі є вдосталь ла-
вок, де батьки чекають своїх дітей, 
поки ті пишуть заяви, прохолодна 
вода для охочих. Тут же на місці 
можна зробити фото, ксерокопію 
документів, проплатити гроші у 
банк. Жодного ажіотажу, паніки, 
комісія працює чітко і злагоджено. 

— Залучили до приймальної 
комісії 290 працівників університе-
ту, з яких 55 технічних секретарів, 
які суто працюють над прийомом 
документів, — розповідає відпові-
дальний секретар Андрій Слащук. 
— Приймаємо в день від 400 до 500 
абітурієнтів, кожен із яких може 
написати заяву на три напрямки 
підготовки. Станом на суботу при-
йняли 4200 заяв від тих, хто йде на 
1-й курс за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр», понад дві 
тисячі — за рівнем «спеціаліст» і 
понад тисячу — на «магістра».

За словами Андрія Миколайо-
вича, традиційно найпопулярніши-
ми серед абітурієнтів лишаються 
правознавство, туризм, романо-
германська філологія, зокрема ан-
глійська мова, географія, історія, 
напрямки підготовки економічного 
факультету.

— Але я не можу сказати, що на 
фізику, хімію чи математику нема 
охочих, — продовжує Андрій Сла-

щук. — На фізику вже подано по-
над 80 заяв, хоча нам хочеться, щоб 
на ці напрямки було більше вступ-
ників. 

— Тобто тут можна швидше 
пройти на державну форму? — пе-
репитуємо відповідального секре-
таря.

— Однозначно, — ствердно від-
повідає. — Тим паче, ми бачимо, що 
цього року з профільного предмета 
треба мати не менше 140 балів, а 
це свідчить про те, що точні науки 
або інженерні будуть боротися за 
кожного вступника, хто має 140 ба-
лів із математики чи фізики. Крім 
того, наш університет на фізику ще 
доодержав додатково п’ять місць 
державного замовлення, на мате-
матику — теж. У цілому на фізику 
маємо 45 державних місць, на мате-
матику — 50. Це багато. До того ж 
цього року ми вперше одержали від 
міністерства державне замовлення 
на всі напрямки підготовки, які є в 
університеті, а у нас їх 46. 

Щодо кількості пільгових ка-
тегорій, то Андрій Слащук повідо-
мив, що кожна приймальна комісія 
вишу встановлює квоту на ті на-
прямки підготовки, які мають дер-
жавне замовлення. 

— Наприклад, якщо на напря-
мок передбачено 50 державних 
місць, то квота пільговиків стано-
витиме до 25%, а там, де мале дер-
жавне замовлення, наприклад п’ять 
місць, вона буде 10%, — розповідає 
Андрій Миколайович. — Можливо, 
конкурс серед пільговиків і буде, 
але не по всіх напрямках. 

А от можливістю електронного 
подання документів поки що ско-
ристалися лише понад 200 охочих 
учитися у СНУ.

Схожа ситуація у Луцькому на-
ціональному технічному універси-
теті. Відповідальний секретар при-
ймальної комісії цього навчального 
закладу Валентин Талах каже, що 
форма електронної подачі докумен-

тів не прижилася, адже за тиждень 
зареєстровано лише 155 заяв. А 
дехто з цих абітурієнтів потім усе 
одно приїжджав, аби пересвідчи-
тися, що з документами все гаразд.

— Попри те, що сьогодні нема 
потреби у юристах та економіс-
тах, ці спеціальності популярні, — 
аналізує вподобання вступників 
Валентин Іванович. — Найбільше 
заяв подано на факультет бізне-
су, де є три напрямки з державни-
ми місцями. Потім іде факультет 
комп’ютерних наук. Але тут тро-
хи інша ситуація — спеціальності 
цього факультету дійсно затребу-
вані на ринку праці. Крім того, тут 
збільшено державне замовлення — 
загалом 83 місця. 

На запитання, куди сьогодні ви-

гідно подати документи, щоб про-
йти на державну форму навчання, 
Валентин Талах порадив звертати-
ся до електронної інформаційної 
системи «Конкурс», де проаналізо-
вано вступ до усіх вищих навчаль-
них закладів України. Конкретно 
розписано напрямки, кількість по-
даних заяв, державне замовлення, 
бали тих, хто подав документи. 

Одначе загалом, за його сло-
вами, на економічні спеціальності 
прохідний бал буде найвищим, так 
само й на комп’ютерні науки, тран-
спортні технології, дизайн. А от 
простіше виявиться з класичними 
технічними напрямками: машино-
будуванням, інженерною механі-
кою, приладобудуванням. 

Людмила ШИШКО

Коли думаю про проблеми пен-
сійного забезпечення, то згадую 
про своїх батьків — про батька-
фронтовика і про маму, яка після 
його смерті самотужки поставила 
на ноги трьох синів. Я пам’ятаю, як 
багато і важко працювало поколін-
ня моїх батьків. І я переконаний, що 
підтримувати це покоління, дбати 
про наших батьків, забезпечувати 
їм гідну старість — наш обов’язок.

НАЙБАГАТШІ УКРАЇНЦІ 
ПОДІЛЯТЬСЯ СВОЇМИ 
ДОХОДАМИ 

У світі вважається, що розрив 
доходів найбагатших і найбідніших 
членів суспільства не повинен пере-
вищувати сім-вісім разів. В Україні 
такий розрив із 90-х років становить 
кілька десятків разів. Тому головним 
історичним викликом для нас є бо-
ротьба з бідністю. Першочерговим 
напрямом витрачання бюджетних 
коштів уряд обрав соціальну сферу. 
Нам необхідно, по-перше, збільши-
ти відрахування в державну казну 
від багатих українців і корпорацій. 
По-друге, створити умови, щоб під-
приємства, які працюють у тіні, 
сплачували податки.

Розкрию трохи детальніше суть 
наших ініціатив. Податок на багат-
ство не буде обтяжливим для за-
можних людей. Але багаті люди, які 
володіють великими квартирами і 
будинками, яхтами, дорогими авто-
мобілями, будуть щороку додатково 
віддавати пенсіонерам відповідну 
до своїх статків суму. Я особисто 

готовий сплачувати цей податок піс-
ля ухвалення закону і вважаю його 
справедливим. Передбачається, що 
забезпечені українці будуть щороку 
додатково відраховувати пенсіоне-
рам близько 800 мільйонів гривень.

Те ж саме стосується і корпо-
рацій. Не вважаю за необхідне то-
тально й одномоментно забороняти 

операції з офшорами, але серйозний 
податок із таких операцій бізнес по-
винен платити. Оподаткування опе-
рацій із офшорами забезпечить над-
ходження близько трьох мільярдів 
гривень щороку.

Нарешті, найбільший резерв — 
детінізація економіки. Навіть якщо 
нам вдасться на першому етапі ле-

галізувати тільки половину заробіт-
них плат і робочих місць, що зна-
ходяться в тіні, це дасть можливість 
підвищити всі пенсії на 160 гривень.

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ — 
ДІЄВИЙ СПОСІБ БОРОТЬБИ З 
БІДНІСТЮ 

Я свідомо говорю про підвищен-
ня пенсій переважно у контексті бо-
ротьби з бідністю. Бідність в Україні 
— проблема передусім людей пен-
сійного віку, і підвищення пенсійних 
виплат — найбільш дієвий спосіб 
боротьби з нею.

Із 1 травня ми збільшили пенсії 
для 12,9 мільйона українців. Тепер 
середня пенсія по країні становить 
1400 гривень. Кошти на це підви-
щення нам забезпечило економічне 
зростання, якого досяг уряд, про-
вівши необхідні реформи і значно 
скоротивши дефіцит Пенсійного 
фонду. Майже всі додаткові надхо-
дження, які забезпечує економіч-
не зростання, ми спрямовуємо на 
збільшення пенсій, зарплат бюджет-
ників і соціальних виплат. Із погляду 
вчених-економістів це неправильно. 
Серйозних інвестицій потребує роз-
виток інфраструктури, країна об-
слуговує великий зовнішній борг, 
ми платимо величезні кошти за 
російський газ. Одне слово, кожна 
копійка в бюджеті порахована. Але 
жоден учений-економіст не доведе 
мені, що інвестиції в добробут влас-
них громадян, якими є підвищення 
пенсій і зарплат, — це неправильно. 
Саму постановку питання я вважаю 
аморальною.

 
ВКЛАДНИКИ ОТРИМАЮТЬ 
КОШТИ БЕЗ ЧЕРГ

У 2009 році матеріальне ста-
новище більшості українців різко 
погіршилося. Криза «з’їла» заоща-
дження, урізала зарплати, скоротила 
кількість робочих місць. І два роки, 
поки новий уряд відновлював еко-
номіку, проводив реформи, люди 
чекали на обіцяне покращення. За-
раз ми готові віддати борг людям. 
І перший крок у цьому напрямі — 
відновлення виплат компенсацій за 
вкладами в Ощадбанку СРСР. Більш 
ніж півмільйона українців уже отри-
мали виплати, ще понад три мільйо-
ни дізналися місце і час актуалізації 
даних у реєстрі вкладників. Близько 
двох мільйонів українців уже про-
йшли актуалізацію і дізналися час 
виплати компенсацій із точністю до 
хвилини. Такий порядок дозволяє 
уникати черг і зменшити час обслу-
говування кожного вкладника до 10-
15 хвилин.

Крім пенсіонерів, у нас іще чима-
ло людей, які потребують особливої 
уваги та допомоги з боку держави. З 
першого травня 1,3 мільйона учас-
ників війни отримали підвищені 
пенсії. На 20% збільшено виплати 
для 4,4 мільйона дітей війни. Під-
вищено виплати сім’ям загиблих і 
сім’ям померлих інвалідів війни. У 
результаті цих кроків удвічі — з 7,6 
до 3,7 мільйона осіб — скоротилася 
кількість пенсіонерів, розмір пенсії 
яких не досягає 1000 гривень. Це 
перші результати реальної боротьби 
з бідністю.

Наш обов’язок — забезпечити гідну старість батьків


