
5

Українське масло може зникнути 
з прилавків
В уряді готуються до можливого 
подорожчання вершкового масла. 
Нічого кращого поки не придума-
ли, як анонсувати його закупівлю в 
Аграрний фонд. І купити це масло 
хочуть не де інде, а за кордоном. 
Спочатку планували підтримати 
фермерів Нової Зеландії. Потім 
передумали та сказали: якщо 
купуватимемо, то в Білорусі, США 
чи в Євросоюзі. Про це повідо-
мили загальноукраїнські ЗМІ. Що 
це означатиме для українських 
сільгоспвиробників, з’ясовували 
«Відомості». 

Досвід ввезення китайської 
гречки, очевидно, нічому не навчив 
чиновників аграрного відомства у 
Києві. Нагадаємо, аби збити ціновий 
ажіотаж на цар-кашу, який виник 
наприкінці минулого року, в уряді 
вирішили завезти китайську гречку. 
Пливла вона в Україну аж до травня. 
Що з цією кашею сталося далі — на-
разі невідомо. Принаймні на Волині 
її не бачили. А, зважаючи на добрий 
цьогорічний урожай, гречку в Луць-
ку вже можна купити менше як за 11 
гривень. Тепер, судячи із заяв Мі-
нагрополітики, аналогічна ситуація 
може повторитися з маслом. 

Тут варто зазначити, що пробле-
ми з подорожчанням молочної групи 
товарів традиційно виникають восе-
ни — взимку. Все через зменшення 
кількості сировини — молока. За 
даними Міністерства аграрної по-
літики, на початку жовтня минулого 
року середня оптово-відпускна ціна 
на нефасоване вершкове масло збіль-
шилася на 55% у порівнянні з попере-
днім роком — до 45,22 гривні за кіло-
грам. Таким чином, роздрібні ціни на 
вершкове масло виросли на 23,7%.

Проте цього року сталося непе-
редбачуване — молоко почало зрос-
тати у ціні посеред літа. Так, якщо у 
червні у населення літр молока на 
Волині у середньому купували за дві 
гривні, то у серпні вартість зросла до 
2,2-2,3 гривні. У фермерів і крупних 
виробників ціни ще вищі — залежно 
від якості сировини, від 3,3 гривні до 
чотирьох гривень. Відповідно, почала 
рости й вартість молочної продукції.

— Брак сировини відчуваєть-
ся, — сказала «Відомостям» голо-
ва правління ВАТ «Рожищенський 
сирзавод» Валентина Синя. — На 
підприємстві ми спроможні переро-
бляти 250-280 тонн молока. Сьогодні 
переробляємо 150 тонн. Якщо гово-
рити про масло, то його продукуємо 
до 2,5 тонни на добу. Відпускна ціна 
— 45 гривень за кілограм. 

Ми пройшлися по ринках і по-
бачили, що масло Рожищенського 
сирзаводу продають по 55 гривень 
за кілограм. Отже, націнка стано-
вить десять гривень. Чи не занад-

то? Можливо, на неї варто звернути 
увагу контролюючим органам! Рейд 
торговельними закладами виявив 
іще один нюанс: якщо раніше очі 
розбігалися від різноманіття ви-
робників, то сьогодні можна купити 
справжнє масло виробництва того 
ж Рожища та Дережні (винятки ста-
новлять крупні супермаркети: тут 
вибір більший, але й ціни вищі, ніж 
на ринках). 

В управлінні агропромислового 
розвитку «Відомостям» повідомили, 
що з чотирьох волинських молоко-
заводів масло сьогодні виробляють 
лише два — у Рожищі та Шацьку. В 
Ратному та Ковелі перейшли винят-
ково на виробництво спредів. Понад 
те, в області зовсім не виробляється 
цільномолочної продукції! Тобто во-
линські діти п’ють молоко, завезене 
з сусідніх областей! 

За даними того ж аграрно-
го управління, лише цього року 
поголів’я корів зменшилося на 5%. 
До зими ця цифра може зрости. 

— Сьогодні ситуація складаєть-
ся так, що вигідніше пустити корову 
під ніж, а не тримати її, — зазначив 
«Відомостям» директор приватно-
орендного підприємства імені Шев-
ченка, що на Горохівщині, Андрій 
Турак. — Виробництво молока стає 
рентабельним, якщо літр продава-
ти за чотири гривні. Розумію, що це 
може вдарити по кишенях спожива-
чів: будь-яке здорожчання молочної 
продукції призведе до того, що люди 
відмовляться купувати молоко, сир, 
масло. Вихід один, і він давно відо-

мий у всьому світі — виробника має 
підтримувати держава через дота-
ції. З початку року ми не отримали 
жодної копійки з обіцяних урядом 
грошей. Хоча, за великим рахунком, 
аби у сільському господарстві нашої 
держави все було гаразд, сільгоспви-
робникам було б вигідно виробля-
ти продукцію, а людям — не надто 
дорого її купувати, щорічно з бю-
джету потрібна підтримка в обсязі 
20 мільярдів гривень. Ця цифра не 
така вже й велика. Адже ще навесні 
президент Янукович заявив, що в 
державі щорічно крадуть 20% бю-
джетних коштів. А це приблизно 70 
мільярдів гривень. 

Отже, як бачимо, ситуація з 
українськими молочними продукта-
ми заходить у глухий кут: виробни-
цтво молока вигідне при ціні чотири 
гривні за літр. Якщо вартість сиро-
вини буде такою, то відпускна ціна 
масла, за словами Валентини Синьої, 
зросте до 55 гривень за кілограм. 
Знаючи апетити наших продавців, 
можна прогнозувати, що ціна для 
споживача досягне 65-70 гривень. 
Чи багато знайдеться покупців? Від-
повідь очевидна. 

Та чи є виходом задля зниження 
ціни купувати товар за кордоном, 
підтримуючи таким чином амери-
канських, європейських фермерів і 
знищуючи водночас своїх, україн-
ських? Чогось урядові аналітики не 
прораховують. Або ж навпаки, дуже 
добре рахують купюри у власних ки-
шенях. 

Наталка СЛЮСАР

ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

До кінця 2012-го джинси й одяг із 
бавовни вдвічі подорожчають

Експерти прогнозують, що не-
сприятливі погодні умови, а та-

кож різкий ріст попиту на бавов-
няні вироби викличуть зростання 
цін на бавовну в два з половиною 
разу до кінця 2012 року. Таку дум-
ку висловив директор Інституту 
досліджень і розвитку Східноєв-
ропейських країн Андрій Істевич.

Він повідомив, що у Британії, 
Німеччині та Сполучених Штатах 
Америки бавовна вже конкурує в 
рейтингу найбільш популярних 
капіталовкладень із золотом. За 
ліквідністю вона може обійти на-
фту в листопаді поточного року, а 

в грудні — наздогнати метал, пише 
«Сегодня».

Про те, що одяг із котону подо-
рожчає в два-три рази, говорили 
неодноразово. Приміром, фінан-
сист Майкл Блумберг іще влітку 
цього року запевняв, що підвищу-
вальний тренд є безперечним. Та-
кож у нетлінність бавовни вірить 
і найбільший маніпулятор ринків 
— Джордж Сорос.

Україні, яка практично повніс-
тю імпортує бавовну, доведеться 
приготуватися до істотного подо-
рожчання одягу з котону.
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НОВОВВЕДЕННЯ 

Вибори-2012 коштуватимуть 
Україні майже мільярд 
гривень
На чергові парламентські вибори в 2012 році плану-
ється витратити мінімум 800 мільйонів гривень. Ця 
сума зафіксована у проекті державного бюджету на 
2012 рік, підготовленому Міністерством фінансів. 
У 2007 році, коли у країні пройшли позачергові 
парламентські вибори, виборча кампанія обійшлася 
держбюджету в 365 мільйонів гривень. 

38%
стільки українців, опитаних компанією 
«Research&Branding Group», за жодних 
умов не вступлять у конфлікт і не брати-
муть участь у вуличних акціях протесту. 
29% опитаних відповіли, що вони готові 
взяти участь у страйках, якщо в них не 
залишиться коштів для існування.

Щороку хакери 
заробляють більше $100 
мільярдів
Компанія «Symantec» підрахувала сукупні 
збитки від діяльності кіберзлочинців і телефон-
них шахраїв. Як повідомляється у звіті Norton 
Cybercrime Report — 2011, ІТ-зловмисники 
«заробляють» до $114 мільярдів у рік. Побічні 
збитки, пов’язані з кіберзлочинністю (простій 
устаткування, витрати часу й інше), оцінені ще в 
$274 мільярди. 

ПОДІЯ ДЛЯ МІСТА 

ПО-СЕРЙОЗНОМУ 

Наступного літа на Гряді 
поменшає баз відпочинку

Сезон відпочинку в Шацьку був 
невдалим, місцеві жителі не-

доотримали значну суму грошей, 
підсумував на нещодавній селек-
торній нараді голова ОДА Борис 
Клімчук. За його словами, на базах 
відпочинку зроблено багато, про-
те низький фінансовий результат 
вимагає подальшої інтенсивнішої 
роботи.

Чільник області тішиться, що з 
Гряди вдалося таки «викорчувати» 
майже сім десятків залізних вагон-
чиків, навести лад у торгівлі, а його 
заступник Олександр Башкаленко 
наразі мізкує над тим, як краще 
прокласти туди під’їзну дорогу. 

Та обласні санепідеміологи ка-

жуть, що кілька баз відпочинку, 
попри застороги, цьогоріч від-
крилися під грифом «умовно». 
Серед них — база відпочинку 
Володимир-Волинського агротех-
коледжу та база «Геолог». Примі-
щення цих баз ненайкращі, тому 
Борис Клімчук узяв під сумнів 
їхню діяльність улітку наступного 
року. 

— Хто хоче залишитися на Гря-
ді, мусить за місяць врізатися в ка-
налізацію, поки там не почали про-
кладати дорогу. Рити асфальт після 
того не дозволю. Умовно відкритих 
баз відпочинку більше не буде, — 
наголосив Борис Петрович.

Ірина КОСТЮК

В ОЧІКУВАННІ 

Віднині заявки на польську візу — 
в електронному вигляді 

У дитячій поліклініці Луцька запустили 
довгоочікуваний ліфт

У філіалі Луцької дитячої поліклі-
ніки, що в самому центрі міста, 

ввели в експлуатацію ліфт. На пер-
ший погляд - подія несуттєва, але 
ліфт не працював у медичному за-
кладі п’ятнадцять років. Тоді як у 
п’ятиповерховій дитячій полікліні-
ці він дуже необхідний, адже сюди 
приходять і мами з візочками, і діти-
інваліди.

За словами головного лікаря 
Луцької міської поліклініки Оксани 
Лещинської, за день медзаклад від-
відують близько восьмисот дітей, а у 
періоди підвищеної захворюваності 
буває й більше тисячі звернень, об-
слуговування пацієнтів відбувається 
в основному на горішніх поверхах — 
четвертому та п’ятому.

Як розповіли представники під-
приємства «Волиньліфтсервіс», яке 
виконувало роботи, старий ліфт по-
вністю замінено: встановлено нове 
обладнання, оздоблення проводи-
лося з нуля. Вартість устаткування 

склала 230 тисяч. На нього завод-
виробник дає гарантію на 25 років. 
Монтаж конструкцій, будівельні ро-
боти потягнули ще близько 70 тисяч, 
тож у кінцевому результаті ліфт у 
дитячій поліклініці обійшовся місь-
кій казні в 300 тисяч гривень.

Тепер треба стежити, аби техні-
ка правильно використовувалася та 
не вийшла з ладу. Для цього раз на 
місяць працівники фірми «Волинь-
ліфт» здійснюватимуть технічний 
огляд справності.

Принагідно на відкритті ліфта 
згадали, що ремонту потребує ма-
ленький басейн у дитячій поліклі-
ніці на вулиці Чорновола. Міський 
голова Микола Романюк пообіцяв 
незабаром оглянути цей об’єкт. Але 
відразу попередив, що фінансуван-
ня, а це орієнтовно 300 тисяч гри-
вень, цього року чекати не варто.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У «білому домі» вже знають, яким 
буде бюджет Волині 2012 року

Головні параметри бюджету об-
ласті на 2012 рік уже погоджені 

з Міністерством фінансів, повідо-
мив у понеділок голова ОДА Бо-
рис Клімчук. Щоправда, про які 
конкретно параметри йдеться, чи-
новник не розповів, мовляв, поки 
триває набір об’єктів для рекон-
струкції та будівництва в наступ-
ному році. Проте суми вже визна-

чені, і вони достатні для того, аби 
планово завершити початі роботи.

— Не допущу ситуації, яка 
була в минулому році, — наголо-
сив Клімчук, аналізуючи роботу 
керівників районів. — Гордо про-
сиділи, пронензали, а результатів 
жодних. На гордих воду возять, 
пам’ятайте про це. Цифри виве-
дені, до Києва дорога широка. Це 
зона вашої особистої відповідаль-
ності. Наскільки ви авторитетні та 
можете вибити копійку для райо-
ну, покажіть там, у Києві. Ми по-
винні спрацювати чітко, аби наша 
рідна Волинь отримала відповідне 
фінансування для її розбудови у 
2012 році. Зокрема, необхідно від-
працювати механізм реформуван-
ня житлово-комунальної галузі, 
починаючи з регіональної програ-
ми «Чиста вода», для покращення 
питного водопостачання, а також 
енергозбереження та каналізацій-
них мереж.

Ірина КОСТЮК

З 15 вересня 2011 року Генкон-
сульство Польщі у Луцьку 

впроваджує обов’язкову електро-
нну реєстрацію візових анкет. Тоб-
то тепер усім, хто хоче отримати 
як шенгенську, так і національну 
польську візу необхідно здійсни-
ти електронну реєстрацію анкети. 
Знайти детальну інформацію щодо 

візових процедур і заповнення ан-
кет у електронній формі можна на 
інтернет-сайті за адресою http://
www.e-konsulat.gov.pl. Електронна 
реєстрація є не новою, ця форма 
вже десять місяців діє у семи поль-
ських консульствах в Україні. З пер-
шого червня на такий крок пішли у 
Генконсульстві Польщі у Львові. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


