Звільнили 17 тисяч
міліціонерів
Із лав міліції звільнено майже 17 тисяч осіб за
порушення присяги. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України — керівник апарату міністерства Сергій Чеботар.
За його словами, у правоохоронному відомстві ведеться активна боротьба з міліціонерами, які зрадили присязі, зокрема причетні
до корупційних схем, торгівлі наркотиками
та вчинення інших правопорушень.

1161
стільки гривень становив у травні
цього року середній розмір допомоги на одного безробітного в
Україні. Це на 11 гривень більше,
ніж у квітні 2014-го.

На Ягодинській митниці
продовжують брати хабарі

5

Слідчий відділ прокуратури області повідомив про
підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди
головному державному інспектору відділу митного
оформлення поста «Ягодин» Ягодинської митниці
Міндоходів. Досудовим розслідуванням встановлено,
що працівник митниці 7 червня вимагав і в подальшому
отримав від жителя Литви неправомірну вигоду в розмірі $50 за неперешкоджання у митному оформленні
товарів, увезених з-за кордону. Наразі вирішується
питання про обрання запобіжного заходу.
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Соціум

Навчання на престижному факультеті
коштує від десяти тисяч гривень
От-от розпочнеться вступна
кампанія — і тисячі українських
абітурієнтів надіятимуться потрапити на бюджетну форму до
омріяного вузу. Втім, бюджетних
місць традиційно небагато, а отже,
більшості доведеться платити за
навчання. «Відомості» намагалися
дослідити, скільки коштує вища
освіта сьогодні.
Почнімо з волинських вишів.
Так, у Луцькому національному технічному університеті найдешевшим
можна назвати факультет екології та
приладо-енергетичних систем. Наприклад, спеціальність «Приладобудування» контрактники можуть
освоювати за шість тисяч гривень на
рік. Найвища ціна на факультеті —
7000 гривень. Майже такі ж розцінки і на технологічному факультеті.
Скажімо, «Машинобудування» обійдеться у 6500 гривень у рік.
Для порівняння, в Національному університеті «Львівська політехніка» те ж «Машинобудування»
коштує на дві тисячі гривень дешевше. При цьому навчання на спеціальності «Прикладна фізика» тут
узагалі вартує лише 3550 гривень, а
на «Прикладній математиці» — 4080.
Програмістів і комп’ютерних геніїв навчають на «Комп’ютерній інженерії» та «Програмній інженерії»
за 7100 та 8780 гривень відповідно. У
рідному ЛНТУ фах «Комп’ютерна інженерія» обійдеться вже у 8600 гривень. Ці ж напрями у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут»
уже значно дорожчі — 15 400 гривень.
Зате в Луцькому політесі порівняно невисока вартість популярних
економічно-фінансових спеціальностей. Рік навчання на «Менеджменті», «Обліку й аудиті», «Фінансах
і кредиті», «Міжнародній економіці»
коштуватиме 7300 гривень. Тоді ж
як у СНУ імені Лесі Українки бакалавром із міжнародних економічних
відносин можна стати за 10 760 гривень щорічно. Інші економічні спеціальності дорожчі, як у ЛНТУ, на
2200 гривень.
Загалом цінову політику Східно-

європейського національного університету низькою не назвеш. Щоб
отримати освіту за спеціальностями «Історія», «Географія», «Українська мова та література», потрібно
готувати по 8408 гривень щороку.
До слова, у ЛНУ імені Івана Франка ці ж спеціальності коштують по
6946 гривень. Крім того, на тисячу
гривень дешевший тут і напрям «Туризм».
Найдорожча
спеціальність
найбільшого волинського вишу —
«Правознавство» — 13 734 гривні. У
Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» правознавців готують за 19 400 гривень.
А от від столичних цін очі лізуть на лоб. Так, «Правознавство»
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
вартує аж 30 тисяч гривень за рік.
Тож, аби лише стати бакалавром, доведеться викласти цілих 120 тисяч
гривень. Стільки ж потрібно, щоб
стати експертом із міжнародних
відносин. Найдешевше в цьому вузі
вчитися на гуманітарних і природничих спеціальностях. Що «Хімія»,
що «Українська мова та література»
обійдуться у 15 тисяч гривень. А от
на іноземній філології — на цілих
десять тисяч дорожче. Різноманітні
економічні напрямки потягнуть теж
немало — 18–19 тисяч гривень.
Як з’ясувалося, дешевше гризти
граніт науки навіть у Київському
національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана,
хоча цей виш утримує першість за
підготовкою фахівців бізнес-економічних спеціальностей. Скажімо,
«Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Економіка підприємства»
вартують тут 15 218 гривень, «Облік
і аудит» та «Фінанси і кредит» — по
14 420 гривень.
Варто відмітити, що вартість навчання в українських ВНЗ цьогоріч
не зросла. Експерти пов’язують це з
гонкою вишів за абітурієнтом і зі соціально-економічною ситуацією, що
склалася в країні. Та, зважаючи на ту
ж економічну кризу, навіть ті ціни
що є, багатьом не по кишені.

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Педагогіка

15000

Системна інженерія

6000

Дошкільна освіта

8408

Географія (хімія, біологія )

15000

Будівництво та архітектура

8050

Українська мова та література

8408

15000

Прикладна фізика

3550

Географія

9520

Психологія

20000

Прикладна математика

4080

Історія

8408

Іноземна філологія

25000

Комп’ютерна інженерія

7110

Математика

8408

Правознавство, міжнародні відносини

30000

Програмна інженерія

8780

Інформатика

9520

Міжнародна економіка

23000

Міжнародна економіка

7900

Мова та література (німецька, англійська, французька)

10760

Фінанси і кредит

19000

Економіка підприємства

7900

Міжнародні відносини

10670

Облік і аудит

18000

Фінанси і кредит

7900

Правознавство

13 734

Комп’ютерна інженерія, програмна інженерія

18000

Менеджмент

7600

Економіка підприємства

9520

Журналістика

25000

Маркетинг

6570

Фінанси і кредит

9990

Прикладна фізика, математика

15000

Правознавство

10400

Менеджмент

9520

Дизайн

9300

Туризм

10270

Львівський Національний університет
імені Івана Франка
Початкова освіта

3471

Дошкільна освіта

3471

Національний університет
«Острозька академія»

Луцький національний технічний університет

Філологія (українська мова та
літературна творчість)

7900

Дизайн

9000
7300

Географія

6946

Історія

7990

Міжнародна економіка

Математика

5065

Психологія

8600

Економіка підприємства

7300

Історія

6946

Фінанси і кредит

8900

Фінанси і кредит

7300

Українська мова та література

6 946

Облік і аудит

8000

облік і аудит

7300

Мова та література (англійська)

14 793

Філологія (англійська мова та
література)

10 500

Менеджмент

7300

Міжнародні відносини

21 968

Міжнародні відносини

9 800

Комп’ютерна інженерія

8600

Правознавство

21 968

Правознавство

12 500

Машинобудування

6700

інженерна механіка

6500

Національний технічний університет
України «Політехнічний інститут»

Економіка підприємства

10 418

Облік і аудит

10 418

Машинобудування

8600

Будівництво

7500

Міжнародна економіка

21968

Математика, Фізика

8600

Приладобуудвання

6000

Фінанси і кредит

11316

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

12300

Туризм

9204

Комп’ютерні системи та мережі

15400

Правознавство

15218

Програмна інженерія

15400

Міжнародна економіка

15218

Економіка підприємства, менеджмент, правознавство

15400

Фінанси і кредит

14420

Облік і аудит

14420

Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Лікувальна справа

18392

Педіатрія

17889

Стоматологія

20201

Фармація

14673

«Вікторія» із Зимного популярна серед населення
ині майже кожен має на грядках
запашні полуниці та суниці, які
першими відкривають вітамінний
сезон. Та до Тетяни Крищук із села
Зимне Володимир-Волинського району завжди черги, бо її продукція,
мов намальована, ягідка в ягідку, що
сама до рота проситься, тому її охоче купують на ринку.
— Маю лишень сорт «вікторія»,
бо хоч і середньостиглий, зате невибагливий і солодкий, — розповідає жінка, показуючи грядки біля
хати, що вікнами дивиться на річку
Лугу, яка змійкою в’ється біля обійстя. — З легкої руки моєї мами
Ганни Іванівни наша «вікторія» не
виводиться ось уже три десятки
літ. Ненька колись замолоду також
займалась ягідниками. Тепер вона
пенсіонерка і більше допомагає по
господарству, а вже ягоди вирощуємо разом із донькою Наталею —
моя помічниця працює медсестрою
у місцевому ФАПі. Ще одна дочка, Яна, живе у Червонограді. На
Трійцю вона приїжджала з зятем
Володею і п’ятирічними онукамидвійнятами Стасом і Владом. Тоді
гостям із двох соток зібрали вісім
ящиків (80 кг. — Авт.) запашної
ягоди! Якщо треба, то і син Андрій
виходить на грядки, бо ягідний сезон, що триває зо три неділі, дає
чималий прибуток — тільки не лі-

Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки

Українська мова та література

Ольга УРИНА

Н

Національний університет
«Львівська політехніка»

нуйтеся працювати.
За той час, доки заробляємо ягідництвом, змінили чотири сорти,
але знову повернулися до «вікторії», якою засадили до п’яти сотих.
У врожайне літо з сотки через день
збираємо понад 30 кілограмів ароматної ягоди. А бувало, площа сягала і десяти соток. Ось і порахуйте, чи
вигідно вирощувати полуницю, яка
достигає вже на початку червня, а
перші «вітаміни», як відомо, коштують дорожче.
Щодо агротехнологій, то вони
не складні. Пересаджуємо молоді
пагони з одної грядки на іншу через
два роки. Для цього влітку готуємо
площу, вносимо перегній, а у липнісерпні полуницю садимо у рядки, які
робимо знаками. Кущі прополюємо
два рази навесні й один — восени,
а після плодоношення — скошуємо.
«Хімії» не застосовуємо, бо «вікторія» більш стійка до хвороб, аніж
інші сорти.
Крім ягідників, зимнівська господиня, що ще й працює кухарем у
місцевому дитячому садочку «Ромашка», має смородину, малину, порічки, садить різну городину, любить
квіти і, як сама каже, плекає все, що
росте на землі, бо без цього не мислить свого життя.
Тетяна АДАМОВИЧ

Національний університет «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого»
Правознавство

19 400

Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємства

15218

Менеджмент

15218

Суддя повернув власнику 96 тисяч пляшок
вилученої контрафактної горілки

С

лідчим управлінням фінансових розслідувань Головного
управління Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове розслідування стосовно одного
з підприємств регіону, яке здійснює оптову торгівлю спиртним,
за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
16.06.2014 на підставі ухвал
слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області
проведено низку обшуків на території Волині та сусідніх областей,
в ході яких виявлено та вилучено
понад 96 тисяч пляшок незаконно
виготовлених алкогольних напоїв
— горілку «Нове Полісся», марковану підробленими марками акцизного податку.
Крім того, встановлено, що рецептура і технологічна інструкція
на виробництво горілки під такою
назвою для погодження до Міністерства аграрної політики України
не надходили.
19.06.2014 ухвалою слідчого
судді Луцького міськрайонного
суду за результатами розгляду
скарги представника підприємства прийнято рішення про повернення вилученої алкогольної продукції. В задоволенні клопотання

слідчого про накладення арешту
на вилучену алкогольну продукцію слідчим суддею відмовлено.
Повернення фальсифікованої
алкогольної продукції «Нове Полісся» спричинить подальше її поширення в роздрібній торговельній мережі та може призвести до
отруєння людей чи інших тяжких
наслідків, а також до втрат держбюджету у вигляді недоотриманого акцизного податку.
Прокуратура області готує
подання апеляції на такі рішення
слідчого судді. Досудове розслідування триває.

