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Нардепи тихенько повернули собі високу зарплату 

Відтепер у вузах навчатимуться 
лише найрозумніші 

Терористам перекинули 33 
автомобілі постачання 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керів-
ник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. 
«В основному колони пересувалися «північним» 
маршрутом. 24 одиниці проїхали через Алчевськ та 
Красний Луч на Дебальцеве», — повідомив Тимчук. 
Він додав, що у складі транспортних колон пере-
бувала значна кількість автомобілів зі спеціальними 
блок-секціями й обладнанням. «Також спостерігається 
істотне зниження в складі колон кількості автоцис-
терн із паливом», — додав він. 

Волинський обласний комісар 
озвучив проблемні питання 
Т. в. о. волинського обласного комісара Роман Кулик 
акцентував увагу на проблемних питаннях, які потрібно 
вирішувати на державному рівні. Зокрема, необхідно 
спростити механізм надання статусу учасника бойових 
дій: передати цю процедуру на обласний рівень; медич-
ний огляд усіх категорій військовослужбовців проводи-
ти не лише у військових закладах, але й надавати дозвіл 
для цивільних лікарень; вчасно та централізовано 
надсилати друковану продукцію та проводити системну 
агітацію. 

1,5
понад стільки мільяр-
дів доларів потрібно 
на відбудову Донбасу 
після бойових дій, які там 
тривають уже майже рік. 
300 млн дол. із цих коштів 
може виділити ООН. 
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Нелюди спалили притулок для тварин: згоріло 70 собак 

Соціум

Про це написав екс-депутат Ан-
дрій Павловський. 

«Із першого квітня підвищили 
не тільки тарифи для населення, а й 
зарплату для чиновників і депутатів 
— до 17,5 тис. грн», — написав він. 

У коментарі «Українській прав-
ді» Павловський звернув увагу на те, 
що зниження платні було скасоване 
законом щодо пенсійного забезпе-
чення, що набув чинності 1 квітня. 

Так, у ІІ розділі цього докумен-
та визнається таким, що втратив 
чинність, пункт 10 розділу III «При-
кінцеві положення» Закону України 
«Про внесення змін та визнання та-

кими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України». 

А в цьому пункті закону, ухва-
леного в грудні 2014 року, зазнача-
лось: «Установити, що у 2015 році 
максимальний місячний розмір за-
робітної плати (грошового забезпе-
чення) народних депутатів України, 
членів Кабінету Міністрів України, 
прокурорів, працівників державних 
органів (окрім Національного анти-
корупційного бюро та Національ-
ного агентства з питань запобіган-
ня корупції) та інших бюджетних 
установ, працівників Національного 
банку України, суддівської винаго-

роди обмежується сімома розмірами 
мінімальної заробітної плати, а при 
скороченні чисельності працівни-
ків — 10 розмірами мінімальної за-
робітної плати (виплата допомоги з 
тимчасової непрацездатності, допо-
моги на оздоровлення, матеріальної 
допомоги для вирішення соціаль-
но-побутових питань та оплата часу 
щорічної відпустки не враховується 
у зазначеному максимальному роз-
мірі)». 

Як відомо, під час обговорення 
пенсійного закону питання підви-
щення зарплатні депутатам не афі-
шувалося. 

Аби підтримати бійців, які не-
суть службу в зоні проведення 

антитерористичної операції, учні 
Луцького правознавчого ліцею з 
посиленою фізичною підготовкою 
зібрали і передали їм солодощі та 
обереги. Отримали солодкий по-
дарунок співробітники роти па-
трульної служби міліції особли-
вого призначення УМВС України 
«Світязь». 

— Ми вирішили запровадити 
акцію «Солодощі для бійців АТО», 
— розповідає учениця ліцею Яна 
Гайда. — І першим кроком було 
здійснення маленьких пожертв 
для великих цілей: ми відмовили-
ся від нашого полуденка та переда-
ли ящики із солодощами бійцям, а 
учні початкових класів підготува-
ли їм листи й чимало патріотич-
них малюнків. 

Ліцеїсти вишикувалися перед 
навчальним корпусом та урочис-
то передали нашим захисникам 
зібрані ласощі й обереги. Після 
цього малеча щільним кільцем об-
ступила правоохоронців і ще дов-
го тримала їх у «полоні», бажаючи 
потиснути їм руки. 

Своєю чергою правоохоронці 
подякували учням за такий пода-
рунок та вручили їм Державний 
прапор України, на якому розпи-
салися всі бійці спецпідрозділу. 

— Ми дуже дякуємо за під-
тримку, — каже боєць «Світязю» 
Ярослав Кашуба. — Вона для нас 
дуже важлива, такі акції надиха-
ють і додають сил. Наша задача 
одна — перемогти ворога! 

До закінчення поточного навчаль-
ного року кількість ВНЗ в Україні 
скоротиться до 270 установ. 

Зараз в Україні існує близько 
317 вузів, так як деякі технікуми й 
коледжі стали частиною універси-
тетів. Під скорочення підпадуть ті 
навчальні заклади, які не можуть 
надавати якісну освіту, пояснює 
перший заступник міністра освіти 
і науки Інна Совсун. За її словами, 
багато з них готує некваліфікованих 
фахівців, які потім не можуть зна-
йти роботу. 

«Це ненормальна ситуація, коли 
у нас є багато випускників універси-
тетів, які не можуть знайти роботу, а 
натомість відшукати хорошого ква-
ліфікованого майстра, випускника 
зараз фактично неможливо. Оче-
видно, випускники повинні думати 
про різні шляхи, про те, до чого у 
них дійсно є здібності, а не просто 
лізти у вищу освіту, бо це престиж-
но. Тому що насправді практика по-
казує, що працевлаштування після 
одержання хорошої освіти в техні-
кумі вище, ніж по закінченні яко-
гось сумнівного вузу», — зазначила 
Совсун. 

Цього року внесені зміни в ме-
ханізм розподілу конкурсного бала, 
розповідає директор Українського 
центру оцінювання якості освіти 
Ігор Лікарчук. 

Якщо раніше розрахунок атеста-
та просто здійснювався додаванням 
балів усіх сертифікатів і в ідеалі сума 
балів становила 800, то цьогоріч кон-
курсний бал буде в межах 200 балів. 
Тепер кожному сертифікату ЗНО 
буде надаватися певний коефіцієнт, 
який визначатимуть самі вузи. Крім 
того, експерти встановлять міні-
мальний поріг знань, тож вступити 
до вишу абітурієнти зможуть лише в 
тому разі, якщо вони цей поріг пере-

ступлять, зазначає Лікарчук. 
«До 2015 року всі, хто прохо-

див ЗНО, отримували за складений 
тест позитивну оцінку. Від 2015-го 
позитивну оцінку одержать тіль-
ки ті, хто цей поріг перейде. Тобто 
ті, хто покаже мінімальний рівень 
знань, який необхідний для вступу 
до університету. Яким має бути цей 
мінімальний рівень знань, визна-
чатимуть експерти в усіх регіонах 
України», — повідомив Лікарчук. 

Якщо вступник не може пройти 
тестування з тих предметів, які не-
обхідні для вступу до обраного вузу, 
це свідчить про те, що він не готовий 
до навчання в університеті, вважає 
міністр науки й освіти Сергій Квіт. 
Така система відбору абітурієнтів 
дозволить учитися тим, хто здатний 
учитися. Це нововведення також до-
поможе зменшити кількість студен-

тів, яких відраховують після першої 
ж сесії, сподівається Квіт. 

«Якщо людина не складає ці 
тести, то це означає, що у неї дуже 
низький рівень знань. Якщо люди-
на, наприклад, не може спілкуватися 
мовою або не може скласти другий 
обов’язковий предмет, якого ви-
магає університет, то немає сенсу 
брати цю людину на навчання. Це 
(нововведення) тільки підвищує 
прозорість і зрозумілість того, кого 
ми беремо на навчання в універси-
тети», — зазначає Квіт. 

Цього року з’явилася ще одна 
обов’язкова умова при складанні 
ЗНО: випускник повинен набрати 
мінімальну кількість балів із україн-
ської мови. Інакше він не буде скла-
дати інші тести й не зможе вступити 
до жодного вузу України. 

Ліцеїсти передали бійцям АТО солодощі 
й обереги 

Маленькі волиняни потребують дорогого 
лікування 

На Волині браконьєри вбили оленицю 

У передсвяткові дні світлого 
свята Воскресіння, а саме у 

Страсну п’ятницю, любомльсько-
му районному мисливствознавцю 
Ростиславу Петруку на мобільний 
телефон надійшло анонімне SMS-
повідомлення від небайдужих за-
хисників природи про вчинений 
уночі факт браконьєрства та кро-
ки його приховування. 

На вказане місце виїхали голо-
вний лісничий ДП «Любомльське 
ЛГ» Василь Романюк та працівни-
ки лісової охорони, котрі вияви-
ли там кинуті у рівчаку мішки із 
кров’ю, а трохи далі — голову та 
шкуру олениці, а також шкуру та 
лапи козулі. Лісівники відразу ви-
кликали оперативно-слідчу групу 
Любомльського районного відді-
лу міліції та начальника єгерської 
служби Миколу Шостака, так як 
жахлива знахідка перебувала на 
угіддях УТМР. 

За цим фактом працівниками 
міліції ведеться слідство, встанов-
люються особи, які можуть бути 
причетні до інциденту. 

Наголосимо, браконьєри не 

пошкодували самицю, попри те, 
що в цю пору року олениці вино-
шують потомство, тож полювання 
в цей період категорично заборо-
нене. 

Любов ХВАС,
прес-служба Волинського 

обласного управління лісового та 
мисливського господарства 

У селі Лісовичі Вишгородського 
району Київської області неві-

домі спалили притулок для тварин 
Rifugio, внаслідок чого живцем зго-
ріло 70 собак. Про це у Facebook по-

відомила волонтер Яна Ренк. 
«Нелюди спалили притулок і 

вбили більше 70 невинних тварин. 
Притулок Rifugio, який збудували 
силами італійців і де кожна живо-
тина отримувала все необхідне, 
працювала система влаштування 
тварин у родини в Італії та допомоги 
нужденним — усе знищено», — на-
писала Ренк. Вона наголосила, що 
вольєри «облили займистою суміш-
шю та підпалили». 

«Винні мусять бути покарані. 
Ми не можемо це так залишити. 
Зараз живих зосталося близько 30 
собак — усім потрібна допомога», — 
пише Ренк. 

У тому, що пожежу спричинив 
підпал, переконана й одна з власни-
ків притулку Влада Шалутко. Жінка 
каже, у цьому можуть бути винні 

місцеві мешканці, яким не подоба-
лося, що поруч із селом розташова-
ний притулок. «Ми вважаємо, що це 
міг бути підпал, адже не раз отри-
мували погрози з боку місцевого 
населення, що нас спалять разом із 
тваринами», — сказала вона. 

Благодійний фонд «Стопрак» 
розпочав закупівлю портів, які 

імплантують дітям. Наразі заку-
плено та встановлено вже чотири 
апарати, а це означає, що лікуван-
ня для цих діток буде значно лег-
шим. 

Діти, хворі на онкологію, про-
ходять курс хіміотерапії, також їм 
виписують чимало препаратів, які 
уводяться через вени. Тонкі дитячі 
вени часто не витримують, а меди-
каменти спалюють їх ізсередини. 
Крім того, процес встановлення 
крапельниць дуже болісний, а 
тому це створює чимало проблем. 

Зараз медицина пішла вперед, 
тож у світі давно використовують 
порти. Їх імплантують дитині, 
й апарат може стояти 3–5  років. 
Тому фактично весь період ліку-
вання не потрібно травмувати ма-
люків голками та системами. 

Однак порти доволі дорогі, 
ціна одного — десять тисяч гри-
вень, тож не всі батьки в змозі собі 
дозволити такий потрібний апа-
рат. БФ  «Стопрак» закликає всіх 
допомогти дітям одужати і зібрати 
гроші, аби якомога більше малень-
ких пацієнтів, які перебувають в 
онкогематологічному центрі ВОД-

ТМО, мали змогу користуватися 
прогресивними медичними засо-
бами. 

До слова, нещодавно 
ТзОВ «Луцька картонно-паперова 
фабрика» перерахувало 9880  гри-
вень. Тож уже наступного тиж-
ня ще одній дитині імплантують 
порт. 

 ДОВІДКА

Надати фінансову допомогу 
онкохворим дітям можна за 
поданими нижче реквізитами: 
отримувач — благодійний фонд 
«Стопрак», ЄДРПОУ — 37537784, 
р/р 2600802349723 у Волинсько-
му відділенні Центральної філії 
ПАТ «Кредобанк», МФО — 325365. 
Або БФ «Стопрак», поточний 
рахунок 26006055501466, МФО — 
303440, КБ ПАТ «Приватбанк». 
Обов’язково вказуйте призначен-
ня платежу та від кого («Благодій-
на допомога від Іванова І. І.»), для 
того щоб фонд міг прозвітуватися 
про використання коштів. 
Якщо ви перераховуєте гроші 
через термінал «Приватбанку», в 
меню обирайте опцію «Внесення 
виручки». 

Депутати з 1 квітня будуть отримувати знову підвищену зарплатню в розмірі 17,5 тисячі гривень 

Міністерство освіти й науки оприлюднило нові правила вступної кампанії 


