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Події

В Україні збільшилися продажі
електромобілів і авто з
газобалонним обладнанням
За перший квартал поточного року в Україні вдалося реалізувати 12 286 нових автомобілів. Слід зазначити, що бензинові автомобілі, як і раніше, користуються найбільшим
попитом серед населення, частка їхніх продажів становить
54% від загальної кількості. При цьому продажі дизельних
автомобілів складають 43% а, а машин із газобалонним
обладнанням — 7,4%. Якщо порівнювати з аналогічним
періодом минулого року, то чітко помітний приріст у 0,6%.

Невикористані субсидії пустять на оплату
«комуналки»

К

абінет Міністрів вирішив зробити подарунок економним
українцям: частина грошей, які
вдалося заощадити на субсидії,
підуть на оплату суми в рахунку за
«комуналку».
Такий захід зафіксований у постанові КМУ № 319 від 27 квітня
2016 року.
Так, згідно з текстом документа, частина невикористаної суми
субсидії в еквіваленті вартості
100 м3 природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної

енергії (у разі використання цих
джерел енергії для індивідуального опалення) зараховуватимуть
як оплату послуг, у тому числі
обов’язкової частини платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
Крім того, постановою також
пропонується за підсумками опалювального сезону невикористані
суми субсидій у результаті економного споживання енергоресурсів повертати до Державного
бюджету.
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Стільки млн грн залучила Львівська
митниця на розвиток інфраструктури. Про це заявив Голова Державної
фіскальної служби України Роман
Насіров. Завдяки перевиконанню
митних надходжень вдалось побудувати та відремонтувати частину доріг.

Найдорожчий алмаз продано
за 63 мільйони доларів
Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond
Corporation продала за 63 млн доларів величезний
алмаз. Це найвища ціна, що будь-коли виплачувалася за
необроблений коштовний камінь. Крім цього, компанія
буде отримувати по 10% прибутку від будь-яких угод з
каменем після його обробки. Алмаз був добутий компанією Lucara Diamond у Ботсвані в минулому році. Його
маса становить 813 каратів.

Європейські виші готові навчати
українців безкоштовно

У держказні виявили розтрату 1,6 млрд
гривень

Д

ержавна казначейська служба
виявила розтрату 1,578 млрд
гривень держкоштів у січні–березні цього року. Про це повідомляє
прес-служба казначейства.
Зазначається, що протягом 1
кварталу було виявлено понад 3,6
тисячі фактів порушень бюджетного законодавства, допущених
розпорядниками та одержувачами
коштів державного та місцевих
бюджетів.
Зокрема, було виявлено 917
порушень законодавства в дер-

жавному бюджеті (на суму 642,2
млн гривень), 2,4 тисячі — у місцевих бюджетах (на суму 889,3 млн
гривень). Також було відмовлено
в прийнятті до виконання 244 платіжних доручень за установами
державного та місцевих бюджетів
на суму 46,5 млн гривень.
Держказначейство також направило понад 1,4 тисячі попереджень про неналежне виконання
бюджетного законодавства з вимогою усунення виявлених порушень.

Уперше в Луцьку відбудеться Світський
раут
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травня в Луцьку відбудеться перший Світський раут.
Червона доріжка, фотосесія, подарунки, камеді-формат створять
святковий настрій. По-королівські
гостей прийматиме ресторан «Корона Вітовта». Леді та Джентльмени насолоджуватимуться вишуканими стравами та музичними
композиціями у виконанні гурту
«Резус блюз». Стилю події додасть
аристократичне fashion-show вечірніх та весільних суконь, а класики — показ чоловічих костюмів.
Художники покажуть феєричне
шоу фарбами на полотні.

На Cвітському рауті відбудеться благодійний аукціон, де вперше
лотами будуть речі зірок шоу-бізнесу. Майбутні володарі зіркових
лотів долучаться до доброї справи,
адже виручені кошти з благодійного аукціону будуть спрямовані на
допомогу дітям з притулків.
«Мета Світського рауту Show
room: не лише розвиток культурного життя на Волині, але й відродження благодійної акції для дітей
«Бог у серцях», яку до речі вперше
було проведено 18 травня 2012
року», — говорить організатор події Олена Бекеша.

Закінчення. Початок на стор. 1
ЩО ЗНАЧИТЬ «БЕЗКОШТОВНЕ
НАВЧАННЯ»?
Студент ні копійки не платить
вишу. Але слід враховувати такий
момент: доведеться платити невеликі внески в студентську профспілку — близько 200–300 євро на рік.
Або оплачувати додатково будь-які
послуги: відвідування бібліотеки,
спортзали, спортивні секції, гуртки
тощо. Так, у Фінляндії хлопці платять студентські внески близько
600 євро в рік. В Австрії збір більший, але частина його йде в страховий фонд студента. В Італії студент
зобов’язаний заплатити податок.
Зате у вишах Греції, Чехії, Словаччини, Естонії зборів немає взагалі! Там
освіта безкоштовна на 100%.
Словаччина. Країна мало «розкручена» в освітньому плані, тому
шанси на вступ подвоюються. Але
словацька мова знову-таки повинна «відскакувати від зубів». А ось
в Польщу краще не рватися. Там,
звичайно, передбачені безкоштовні
місця, але їх мало. З іншого боку, в
польських вишах є бонуси-пільги для українців — 50-відсоткова
знижка на навчання.
10% від загальної кількості студентів. Саме стільки іноземців зараховують до вищих шкіл Європи
— такі правила. Як визначаються
країни, чия молодь може безкоштовно навчатися в Європі? Дуже просто.
Давно складений список країн «третього світу». Він досить значний, і
Україна теж у ньому. Нашу країну
розглядають в Європі як проблемну
— звідси й поблажки.
Австрія. Хороша альтернатива
Німеччині. Тут на більшість спеціальностей все ще можна вступити
після школи, без мовного сертифікату, і доучувати німецьку вже в країні.
З іншого боку, виші недавно подвоїли збори за навчання: зараз українці платять близько 400–700 євро на
рік. Крім зростання цін, через підвищений попит виші Австрії ввели

вступні іспити на природничі та
економічні спеціальності. І, звичайно, традиційні іспити в медичні та
прикладні заклади. Майте на увазі:
окремі виші Австрії самі вирішують,
вчити студента безкоштовно чи ні. І
останнє: Віденський технічний університет бере подвійний збір (1 500
євро в рік), Віденський університет
просить 700 євро в рік, а Віденська
прикладна школа — 350 євро в рік.
Чехія. У Чехії освіта в державних ВНЗ безкоштовна, але мовні
курси дуже дорогі. Теоретично безкоштовний Карлів університет у
Празі. Але конкурс на найпопулярніші спеціальності (медицина, гуманітарні напрямки) становить 5–6
осіб на місце. Хоча є факультети,
де попит, навпаки, невеликий. Така
ситуація на факультеті економіки
Карлового університету. Якщо абітурієнт не вступив на безкоштовне
навчання, він може оформитися на
платне і віддавати за науку мінімум
5 000 євро на рік. Навряд чи вийде
ідеально вивчити чеську в Україні,
тому готуйтеся викласти кругленьку
суму за місцеві курси. У Празі — від
4 000 євро в рік, у Брно — від 3 000
євро в рік.
Греція. У Греції недобір іноземних студентів. Навчання безкоштовне, місць багато, проте перший рік
програми — це завжди студіювання
грецької мови.
В Україні є недорогі курси, на
яких досить добре можна освоїти
французьку, німецьку. І змогти з
цими знаннями вступити на безплатне навчання до ВНЗ Франції,
Німеччини. Вчити мову на батьківщині доведеться два роки. Якщо
вивчати в Європі, в країні-носії, ціна
занять виросте в рази: вона може досягати 6 000 євро в рік. Найдешевші
курси в Словаччині — близько 3 500
євро на рік. При цьому іноземним
студентам забороняють підпрацьовувати. Якщо підсумувати всі
витрати (курси, проживання, харчування), на рік потрібно близько
12 000 євро. Правда, є винятки. Це
Греція, де вивчення мови коштує 500

євро в рік; разом з проживанням та
харчуванням виходить 6 000. У Фінляндії, Естонії, Швеції можна вступати в безкоштовні англомовні вузи
— природно, з сертифікатом знання англійської. Що теж зручно для
українців, адже мову можна «підтягнути» на батьківщині. Варіант «а я
вивчу трохи, як-небудь та отримаю
сертифікат» не пройде! Прийнятний
рівень іноземної мови для зарахування — B2.
Італія. В Італії є клопоти з документами. Якщо ви зможете документально підтвердити, що ваш дохід
менший за 10 тисяч євро на рік, то
отримаєте доступ до безкоштовної
освіти. Правда, потрібно знати всі
тонкощі подання документів. Наприклад, консульство Італії в Україні з 2014 року вимагає в студентів
італомовних спеціальностей сертифікат ще в Україні, хоча в інших
консульствах такого немає. Можливий варіант — освоювати державні
програми англійською. Але в будьякому випадку, треба закінчити училище або мати рік вузівської освіти
на батьківщині.
Швеція. Швеція знову дозволяє
іноземцям вчитися безкоштовно.
Держава на 3 роки ввела збір з іноземців, але з 2016-го його скасувала. Вступати можна на програми
шведською та англійською мовами.
Мовний сертифікат потрібен, проте
іспитів можна уникнути, якщо правильно подати документи та сформулювати мотивацію. Особливо великий недобір буде в цьому році, так
що поспішайте оформити заявку до
15 травня включно.
Куди вступити найреальніше?
У держуніверситети Словаччини,
Греції, Італії. Франція та Німеччина
— спірне питання. Дуже вже багато
охочих там навчатися! І не забувайте
про жорстку перевірку сертифікатів
на знання німецької або французької мов.
ЛЕГКІ БЕЗКОШТОВНІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ
Більшість держав приймає іноземців на основі одних документів.
Навіть співбесіда не передбачена, не
те що іспити! Більше того, є факультети без обов’язкового відвідування. Це різні філології, політологія,
європейські відносини, соціологія,
педагогіка. Обов’язкові іспити для
потенційних медиків, архітекторів,
психологів, перекладачів. На ці спеціальності по-іншому не потрапити!
Зараз у всіх на слуху гранти.
Мовляв, треба дерзати, пробувати
свої сили та ловити удачу за хвіст.
Наш експерт радить ловити жирну синицю — безкоштовну освіту
в державних вузах. А грант — це
журавель, якого не факт, що зловиш. Можна півжиття прагнути
до стипендії, але потім з’ясується,
що вона тягне за собою серйозні
зобов’язання. Одна з умов: після навчання студент зобов’язаний повернутися на батьківщину!
Анна ШУМСЬКА
експерт з освіти в Європі

Волинський журналіст нагороджений орденом «За заслуги»

О

рденом «За заслуги» III ступеня нагороджений телеоператор
Олександр Садовник, який брав
участь у бойових діях на сході України.
Про це стало відомо під час оперативної наради в голови облдержадміністрації 10 травня.
Указом Президента за значний
особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення та зв’язку в
Україні, багаторічну сумлінну працю
та високу професійну майстерність
орденом «За заслуги» III ступеня
нагородили Олександра Садовника,

телеоператора творчо-виробничого об’єднання «Служба інформації»
Волинської регіональної дирекції
НТУ, учасника бойових дій АТО на
сході України.
Як зауважив голова Волинської
ОДА Володимир Гунчик, якби таких
журналістів було більше, то українська армія була б сильною не лише
зброєю та бойовим вишколом, а й
інформаційним супроводом, що
дуже важливо нині, коли інформаційна війна є складовою війни звичайної.

