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На ринках Волині цьогоріч вкрай 
бідний асортимент яловичини, 
якщо порівняти з минулими рока-
ми. Ціни на м’ясо теж «кусаються». 
У чому причина — розбиралися 
«Відомості».

На початку 1990-х років на яло-
вичину припадала майже половина 
обсягів внутрішнього споживання. 
Зараз структура споживання сут-
тєво змінилася. Яловичина займає 
лише близько 20%. Такі дані навів 
голова Українського клубу аграрного 
бізнесу Володимир Лапа в інтерв’ю 
«Радіо Свобода».

За його словами, впродовж 
останніх 20 років поголів’я великої 
рогатої худоби в Україні скоротило-
ся в п’ять разів — із 25 мільйонів за-
лишилося заледве п’ять. 

Якщо брати статистику за остан-
ні півроку на Волині, то, за словами 
начальника обласного управління 
агропромислового розвитку Юрія 
Горбенка, виробництво яловичини 
зменшилося на 13%. 

Те, що на Волині стало менше 
м’яса, помітили і у владному будин-
ку на Київському майдані. Як пише 
«Волинська правда», під час однієї 
з нарад заступник голови ОДА Ві-
талій Карпюк, який опікується сіль-
ським господарством, заявив, що до 
осені контролюючі служби приїдуть 
з перевірками у господарства, які 
займаються м’ясним скотарством, 
аби перевірити їх «на відповідність 
статусу».  

За словами посадовця, причин 
для зменшення поголів’я на сьогодні 
немає, адже кошти на розвиток сфе-
ри виділяє держава. Зокрема Волинь 
має отримати 12 мільйонів гривень 
на розвиток м’ясного скотарства.

Виробники ж кажуть, що гроші 
від держави наразі не надходили. І 
саме їх відсутність змушує вирізати 
поголів’я — бичків ростити в остан-
ні роки стало невигідно.

— У нашому господарстві ще 
рік тому вирізали поголів’я. А мали 
тисячу биків, — розповів «Відомос-
тям» директор приватного оренд-

ного сільгосппідприємства імені 
Шевченка в Горохівському районі 
Андрій Турак. —  До цього ми де-
кілька років говорили про те, щоб 
держава звернула увагу на галузь. 
Навіть акцію протесту влаштовува-
ли — реакції влади не було. А який 
господар займатиметься тим, що не 
вигідно? Сьогодні ми робимо акцент 
на молочний напрямок. Є дві з поло-
виною тисячі корів. А бичків відразу 
продаємо — по 14,50-15 гривень за 
кілограм живої ваги. Це вигідніше, 
ніж його вирощувати. Адже корми 
сьогодні дорогі, плюс оплата праці 
тощо. Сьогодні весь світ дотує сво-
го сільгоспвиробника. Не тому, що 
цим бізнесом займатися невигідно. 
А для того, щоб його продукція була 
доступною для покупців. А у нас без 
дотацій собівартість кілограма м’яса 
буде такою, що воно стане недоступ-
ним для людей.     

Те, що великі господарства не 
поспішають займатися вирощуван-
ням худоби, свідчать і цифри, які 
«Відомостям» надали в обласній 
інспекції якості та формування ре-
сурсів сільгосппродукції. За слова-
ми її начальника Світлани Соколо-
вської, у господарствах населення 
закуплено 95% зі всієї придбаної  
м’ясопереробними підприємствами 
худоби у першому півріччі.

Уже сьогодні не кожен волиня-
нин може дозволити собі споживати 
яловичину. На ринку кілограм тако-
го м’яса коштує 60 гривень. І це не 
межа, — кажуть заготівельники.

— Ціни на м’ясо в останні дні 
дуже піднялися, — розповів «Відо-
мостям» заготівельник Віталій. — І 
не тільки на велику рогату худобу, 
а й на свиней. Сьогодні за кілограм 
живої ваги бичка ми платимо до 20 
гривень, свині — від 15. І бажаючих 
продати треба добряче пошукати. 
Люди не хочуть займатися відгодів-
лею.   

Звичайно, можна апелювати до 
того, що без м’яса українці не зали-
шаться. Адже в цілому статистика 
позитивна. От тільки «робить» її ви-
робництво курятини. Та чи замінить 
воно таку необхідну для дієтичного 
харчування яловичину і як це  впли-
не в перспективі на здоров’я нації?  
Адже дієтологи радять вживати в 
їжу яловичину через низький вміст 
жирів, її білок є будівельним матері-
алом для м’язів, а залізо сприяє на-
сиченню клітин організму киснем. 

Відповідно до статистики, за рік 
українці споживають близько семи 
кілограмів яловичини на душу насе-
лення, а це в три рази менше, ніж у 
європейських країнах.
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Події

Іномарки в Україні можуть 
подорожчати на 30-50%
В Україні хочуть підняти рівень мит на авто іноземного 
виробництва на 34%, що підвищить ціни на іномарки 
на 30-50%. Так, за заявою асоціації «Укравтопром» 
(представляє інтереси 17 українських автовиробників), 
Мінекономіки почало спецрозслідування щодо імпорту 
авто з об’ємом двигуна від 1000 куб. см до 2200 куб. см 
(95% всіх видів легковиків). Головна вимога — підви-
щити мита на іномарки на 34% їх вартості (з об’ємом 
двигуна до 1500 кубометрів) і на 47% (від 1500 до 2200 
кубометрів). Зараз на всі ці іномарки розмір мита 10%. 

Квитки на Євро-2012 
дозволили перепродавати
УЄФА запустив офіційну платформу з перепродажу 
квитків на матчі фінального турніру Євро-2012. Особи, 
що не матимуть змоги використати квитки, право 
на придбання яких вони виграли в лотереї, можуть 
перепродати їх за номінальною вартістю, інформує 
офіційний сайт УЄФА. Нагадаємо, прийом заявок 
на придбання квитків на UEFA.com тривав із 1 по 31 
березня. За цей період уболівальники з 206 країн світу  
подали 12 149 425 запитів. Розподіл квитків відбувався 
за допомогою лотереї.

65
стільки тисяч лікарів по-
требує сьогодні галузь 
первинної медицини. Про 
це повідомив міністр охо-
рони здоров’я Олександр 
Аніщенко.

Кабмін зменшив пенсії 
чорнобильцям, дітям-інвалідам 
та дітям війни

Кабінет Міністрів опублікував 
постанову N745 від 6 липня, 

що визначає розміри виплат, які 
фінансуються за рахунок держ-
бюджету. Найсуттєвіше постано-
ва торкнулася пенсій інвалідів-
учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, 
осіб, які втратили годувальника, 
та дітей-інвалідів.

Закон «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок чорнобильської ката-

строфи» визначає їх пенсії у від-
сотках від прожиткового мінімуму 
для непрацездатних (з 1 квітня 
— 764 грн.) — вони залежать від 
групи інвалідності і років участі 
у ліквідації наслідків аварії — від 
110% до 220% ПМ.

Однак у змінах до закону про 
держбюджет на 2011 рік, прийня-
тих 14 червня, прописано, що ви-
плати здійснюються залежно від 
наявності грошей у скарбниці.

Нова постанова Кабміну за-
кріплює розміри пенсій у 600-1200 
гривень, що на 240-480 грн. менше, 
ніж прописано у законодавстві. 
Пенсія дітей-інвалідів має стано-
вити 70% ПМ, але її встановлено у 
розмірі 380 грн. замість належних 
534,8 грн.

Зміни торкнуться і пенсійних 
виплат (або щомісячного довічно-
го утримання, державної соціаль-
ної допомоги) дітям війни. Над-
бавка складе 49,8 грн., хоча закон 
передбачає 25% ПМ — 191 грн. По-
станова буде діяти до кінця року.
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Яловичина стає делікатесом

У Києві вироблятимуть дешеві дефіцитні ліки

До кінця 2011 року в Києві буде 
налагоджено виробництво де-

фіцитних ліків за зниженими ціна-
ми, — заявив начальник Головного 
управління охорони здоров’я КМДА 
Віталій Мохорєв.

«Місто вийшло з ініціативою 
створення власного виробництва 
ліків на сертифікованій основі. Я 

маю на увазі КП «Фармація», чиї 
потужності необхідно реанімувати 
— закупити відповідне обладнання, 
аби налагодити виробництво най-
більш дефіцитних ліків. Ми планує-
мо запустити цю програму до кінця 
року», — розповів він.

За словами Мохорєва, для цього 
будуть закуповуватися інгредієнти, 

з яких виготовляються імпортні лі-
карські препарати, для створення 
вітчизняних аналогів. Таким чином 
планується випускати більше ста на-
йменувань гостродефіцитних ліків. 

«Ми сподіваємося, що зниження 
ціни може досягати 30%», — під-
креслив Мохорєв.

Лукашенко готовий продати Росії 
250 підприємств

Білорусь збирається продати 250 
промислових підприємств у 

2011 році. Про це заявив в інтерв’ю 
журналу «Итоги» прем’єр-міністр 
республіки Михайло Мясникович. 

За його словами, «якщо в ро-
сіян не буде бажання купити за-
води, ми їх продамо комусь іншо-
му. Але не треба думати, що через 
проблеми, які у нас зараз є, наші 
підприємства можна буде купити 
за безцінь», — наголосив прем’єр-
міністр.

На його думку, російський 
бізнес побоюється брати участь 
у приватизації білоруської держ-

власності. «Мені здається, тут є 
елементи або незнання, або пев-
на економічна політика. Ну чому 
компанії з ЄС, Китаю виявляють 
великий інтерес не тільки до на-
шої сировини та інфраструктур-
них компаній, а в тому числі і до 
переробного сектора? Ми продали 
декілька меблевих фабрик — ніхто 
з Росії не прийшов! А та ж IKEA 
будує в Білорусі свої підприємства, 
які створюватимуть згодом конку-
ренцію і російським компаніям».

«Ми пропонуємо продати під-
приємства з виробництва цементу, 
гіпсу і так далі. Ними вже цікав-
ляться німці. Це відмінні підпри-
ємства, які активно розвиваються. 
Те ж виробництво гранітного ще-
беню зав’язане на Москві», — роз-
повів Мясникович.

За його словами, Мінськ бага-
то разів пропонував свої послуги у 
будівництві житла для російських 
військовослужбовців, однак ці пи-
тання дуже довго узгоджуються. 

ПОГОДА 

У західних областях 28 лип-
ня хмарно з проясненнями, без 
істотних опадів. Температура 
повітря вночі +13...+18°C, вдень 
+25...+28°C. 29 липня хмарно, не-
великий дощ. Вночі +14...+19°C, 
денна температура +23...+29°C. 30 
липня похмуро, грози та зливи. 
Температура вночі +14...+19°C, 
вдень +20...+23°C. 

У північних регіонах 28 лип-
ня змінна хмарність, місцями зли-
ви. Температура вночі +17...+22°C, 
вдень +27...+30°C. 29 липня 
хмарно з проясненнями, опадів 
не очікується. Вночі +15...+20°C, 
вдень +27...+20°C. 30 липня хмар-
но з проясненнями, переважно 
без опадів. Нічна температура 
+15...+20°C, денна +27...+29°C.

У Києві 28 липня хмарно 
з проясненнями, грози. Нічна 
температура +17...+22°C, ден-
на +28...+30°C. 29 липня змінна 

хмарність, опадів синоптики не 
прогнозують. Вночі +16...+20°C, 
вдень +27...+30°C. 30 липня хмар-
но, дощитиме. Температура вночі 
+16...+20°C, вдень +27...+30°C. 

У східних регіонах 28 липня 
змінна хмарність, можливий не-
великий дощ. Вночі +18...+21°C, 
вдень +27...+30°C. 29 липня хмар-
но з проясненнями, опадів не 
очікується. Нічна температура 
+15...+20°C, денна +27...+29°C. 30 
липня хмарно з проясненнями, 
опадів не передбачається. Вночі 
+15...+20°C, вдень +27...+29°C.

У південних областях 28 лип-
ня змінна хмарність, опадів не 
прогнозують. Температура вночі 
+20...+23°C, вдень +26...+28°C. 29 
липня буде ясно, без опадів. Вночі 
+21...+24°C, вдень +27...+29°C. 30 
липня ясно, опадів не очікується. 
Нічна температура +20...+23°C, 
денна +28...+30°C. 

Обама попередив американців 
про можливий дефолт

Після того, як республіканці й 
демократи представили у по-

неділок свої програми щодо запо-
бігання дефолту, який може бути 
оголошений у зв’язку з немож-
ливістю виплати за борговими 
зобов’язаннями, Барак Обама ви-
ступив із екстреним зверненням 
до нації.

До другого серпня запозичен-
ня США сягнуть встановленої за-
коном межі у 14,3 трлн. доларів. 
Якщо Білий дім і Конгрес до цього 
не домовляться про підвищення 
ліміту держборгу, американський 
Мінфін не зможе фінансувати 
держвитрати, що може привести 
до дефолту США.

У телезверненні він заявив, що 
протягом останніх тижнів нама-
гався досягти компромісу зі спіке-
ром палати представників, респу-
бліканцем Джоном Бейнером, але 
багато республіканців наполяга-
ють на підході: «найбагатші аме-
риканці й найбільші корпорації не 
повинні робити жодного внеску в 
надання допомоги бюджету».

Нездатність упоратися з бю-
джетним дефіцитом і держборгом 
може вилитися в скорочення ро-
бочих місць і завдати серйозної 
шкоди американській економіці, 
заявив Обама, закликавши зако-
нодавців до компромісу.

Обама висловився на підтрим-
ку плану демократів, який перед-

бачає скорочення дисбалансу бю-
джету на $2,7 трлн. за десять років 
і без підвищення податків.

Після Обами до нації звернув-
ся Бейнер. Він звинуватив Обаму 
в тому, що той прагне отримати 
«незаповнений чек» для покриття 
бюджетного дефіциту, і заявив, 
що часи необмежених витрат для 
американської адміністрації закін-
чилися.

За словами Бейнера, республі-
канці не могли дати президенту 
карт-бланш. На його думку, саме 
Обама винен у створенні ниніш-
ньої атмосфери кризи.

Бейнер вважає, що Конгрес по-
винен схвалити республіканський 
план: скорочення витрат на $1,2 
трлн. за десять років, що дозво-
лить підвищити ліміт держборгу 
на $1 трлн.

$60 МЛРД. БОРГУ 


