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Зазвичай восени ціни на продо-
вольчі товари оновлюються. Овочі 
та фрукти стають доступнішими, 
ціна на молокопродукти та яйця 
починає повзти вгору. Про те, якою 
буде теперішня продуктова осінь, 
дізнавалися «Відомості».

ОВОЧІ-ФРУКТИ

Традиційно восени ціни на овочі 
та фрукти спадають, а особливо на ті, 
що довго зберігаються. Та чи прита-
манна така тенденція для цієї осені? 
Перевіримо. Отже, картопля коштує 
півтори гривні за кілограм дрібнень-
кої, за велику жовту бульбу просять 
дві гривні. На ринку ціну не хочуть 
зменшувати, навіть якщо обіцяєте 
запастись у них на всю зиму. Про-
те, якщо знайти якихось знайомих 
господарників, то можна на кожно-
му кілограмі зекономити 50 копійок. 
Фермери радять ще трохи зачекати з 
закупівлею бульби на зиму: овочам 
технологічно краще ще трохи висто-
ятись, а не потрапити відразу з поля 
в підвал. Утім, головне — не перече-
кати, бо низька ціна на картоплю зу-
мовлена піком пропозиції, а згодом 
може й зрости.

На всю зиму можна прикупити й 
ріпчастої цибулі. Берете оптом — з 
вас три гривні за кілограм, в інак-
шому випадку за «золотеньку» до-
ведеться заплатити три з половиною 
гривні. Цьогоріч на ринку пропози-
ція моркви буде невеликою, як каже 
голова Асоціації фермерів Волині 
Микола Собуцький. За його слова-
ми, цей овоч погано зійшов, тому й 
врожаї не надто великі. Звідси й ціна 
— 3,5-4,5 гривні за кілограм. Буряка 
ж на Волині вдосталь, і вартує він 
півтори гривні за кіло. 

Для господиньок триває сезон 
закруток. Помідори-«сливки», які 
традиційно обирають для консерва-

ції, коштують дві з половиною — три 
гривні за кілограм. Як бачимо, зни-
ження цін восени не відбулося, бо 
приблизно стільки ж за них просили 
й у серпні. Болгарський перець дещо 
дорожчий, аніж минулого року: 
за кілограм невеличких перчинок 
просять п’ять-шість гривень, а за 
м’ясистий червоний сорт «Ротонда» 
— дев’ять гривень. Баклажани обі-
йдуться у чотири з половиною грив-
ні за кілограм. Порівняно з минулим 
роком знизилася вартість білокачан-
ної капусти. Коли восени 2010-го кі-
лограм вартував дві з половиною — 
три гривні, то цьогоріч — півтори. А 
як пощастить, то можна й за гривню 
сторгуватися. Втім, фермери кажуть, 
що така ціна на «середні» сорти. Піз-
ня капуста, яку зазвичай заготовля-
ють на зиму, ймовірно, коштуватиме 
дорожче.

З урожаєм яблук цьогоріч усе 
гаразд, але задарма їх не віддають. 
Кілограм домашніх червонобоких 
яблук обійдеться у 10 гривень. Про-
давець запевняє — фрукт не кропле-
ний. У тому ж місці надивилися й не-
величкі домашні груші — три гривні 
за кілограм. Ціни на кримський ви-
ноград кусаються: 14-18 гривень за 
кілограм.

БАКАЛІЯ

Розпочнемо з борошна: за кіло-
грам вищого ґатунку доведеться від-
дати понад п’ять гривень. Макарони 
коштують п’ять-шість гривень за 
кілограм.

Кіло рису вартує 9-14 гривень, 
залежно від форми та якості. Ста-
тистичні дані свідчать, що кіло греч-
ки в середньому по Волині коштує 
12 гривень. На ринку дешевше як за 
14 гривень не знайти, а от у луцьких 
супермаркетах можна придбати й по 
10-11 гривень за кіло. Гречку-січку 
на ринку оцінюють у 12,5 гривні.

Цієї осені обіцяють дешевший 
цукор. Кажуть, після нового вро-
жаю ціна впаде на дві гривні. Втім, 
в головному управлінні економіки 
Волинської ОДА «Відомостям» по-
відомили, що поки про здешевлення 
цукру не йдеться. Зараз на ринку ку-
пуємо за вісім-дев’ять. 

Півкілограма вітчизняної ві-
всянки — сім гривень, німецької— 
10 гривень. Зважте, міністр агро-
політики і продовольства Микола 
Присяжнюк заявив, що зібраного 
врожаю вівса вистачить, аби повніс-
тю наситити внутрішній ринок і не 
допустити росту цін. Тому дефіциту 
вівсянки в 2011 році не буде.

Нагадаємо, на початку цього 
року роздрібні ціни на вівсяну крупу 
й пластівці в Україні сильно вирос-
ли. За словами експертів аграрного 
ринку, це було пов’язане з обмеже-
ними запасами вівса в Україні через 
невисокий урожай культури.

Десяток яєць — 7,5 гривні, на 
ринку домашні — 12 гривень. Фахів-

ці в сфері цінової політики обіцяють 
подорожчання як мінімум іще на 
10%.

За літру рафінованої олії дове-
деться викласти 16-17 гривень. До 
слова, на аналогічний період мину-
лого року соняшникова олія кошту-
вала приблизно 13 гривень.

МОЛОЧНІ ВИРОБИ

З усіх джерел ми чуємо про подо-
рожчання молочних продуктів, офі-
ційна ж статистика свідчить: ціни за 
вісім місяців зросли на 1-2%. Літр 
домашнього молока коштує п’ять 
гривень, у магазині за пастеризова-
не просять шість із половиною — 
сім гривень, вищої якості — 12-13 
гривень. Літр домашньої збираної 
сметани обійдеться у 18-19 гривень, 
сепараторної — 32-35 гривень, мага-
зинної 20% жирності — 15 гривень. 
Півлітра кефіру — чотири гривні.

Кілограм вершкового масла 
поки вартує 55 гривень, сиру «Росій-

ський» — 60 гривень, домашнього 
сиру — 16 гривень.

Голова ради директорів Союзу 
молочних підприємств України Ва-
дим Чагаровський спрогнозував, 
що ціни на молочну продукцію в 
подальшому будуть лише збільшу-
ватися.

М’ЯСНА ПРОДУКЦІЯ 

Влітку ми спостерігали відчутні 
стрибки цін на свинину та яловичи-
ну, був момент, коли перша кошту-
вала аж 56 гривень за кілограм. Зго-
дом ціни ніби стабілізувалися, кіло 
свинини можна було купити й за 35 
гривень. Нині ж ціна на м’ясце знову 
підросла на добру п’ятірку гривень. 

Говорити про дефіцит м’ясних 
виробів поки не можемо, на ринках 
обласного центру цієї продукції вдо-
сталь, відсутня лише телятина. За 
кілограм яловичини, залежно від 
якості, просять 45-50 гривень. Сви-
нина: шинка та шия коштують 45 
гривень за кілограм, лопатка — 40 
гривень. Український національний 
продукт — сало — не з дешевих. 
Кілограм тоненького — 20 гривень, 
товстіше та масне коштує 25-30 гри-
вень. Куряче філе обійдеться у 35 
гривень за кілограм, а не так давно 
можна було й у 30 вкластися.

Експерти не відкидають, що вар-
тість м’яса знову може зростати. Та-
кої ж думки голова Асоціації ферме-
рів Волині Микола Собуцький. Він 
вважає, що ціна збільшуватиметься 
перш за все через те, що пропозиція 
м’яса невелика, а попит значний. 

— Крім того, селяни готуються 
до того, що попит на м’ясо в наступ-
ному році ще збільшиться — потріб-
но буде прогодувати людей, які при-
їдуть на «Євро-2012». Звісно, разом 
із цим ростиме й ціна, — ділиться 
думками пан Собуцький.

Ольга УРИНА
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ОФІЦІЙНО 

За вісім місяців 2011 року Яго-
динська митниця перерахува-

ла до держбюджету 1 млрд. 169 
млн. 248 тис. грн. Про це повідо-
мила начальник сектора роботи зі 
зверненнями громадян і зв’язків 
із громадськістю відділу організа-
ційного та документального забез-
печення Ягодинської митниці Інна 
Романюк.

Митниця виконала завдання 
щодо податків і зборів на 107,9%. 
У січні-серпні 2011 року перера-

ховано на 473 мільйони 379 тисяч 
500 гривень, або ж на 68%, більше 
коштів, аніж торік. 

Середні щоденні надходжен-
ня платежів упродовж 2011 року 
становили 7,2 мільйона гривень. 
Забезпечити вагоме надходження 
коштів у 2011 році вдалося завдя-
ки значному збільшенню обсягів 
імпорту товарів, які підлягають 
оподаткуванню, за вагою — на 
45%, за вартістю — на 66,4%.

ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 

У Луцьку побільшало матерів-
героїнь

Минулого тижня міський голо-
ва Луцька Микола Романюк 

вручив посвідчення та медалі лу-
чанкам, яким, відповідно до ука-
зів Президента, присвоєно почес-
не звання «Мати-героїня». Таких 
цього разу було дванадцять. 

Мер привітав матерів-героїнь 
із присвоєнням почесних і заслу-
жених державних нагород, поба-
жав їм та їхнім близьким здоров’я, 
щастя, здійснення мрій. 

Почесне звання «Мати-
героїня» присвоюється жінкам, які 
народили та виховали до восьми-
річного віку п’ятьох і більше дітей. 
На сьогодні в Луцьку є 140 таких 
мам, 23 чекають своєї нагороди. 
Це звання дає право на виплату 
одноразової допомоги в обсязі 
десяти прожиткових мінімумів, а 
також на доплату до пенсії.

На запитання, чи не важко у 
сьогоднішніх умовах ростити ді-
тей, мама-героїня Марія Федорчук 
відповіла, що ні, коли у сім’ї пану-

ють мир і злагода. Її найстаршій 
доньці 31 рік, а наймолодшому 
сину — 10. Дві старші дочки за-
міжні, тож Марія Федорчук уже 
бабуся — має шестеро онуків. Дер-
жавну допомогу зараз отримує на 
трьох дітей — по 150 гривень. Од-
наче розраховувати на когось не 
звикла, каже, що вдвох із чолові-
ком заробляють, аби їхні діти були 
забезпечені.

Людмила ШИШКО

РОЗБУДОВА 

Де було болото, пролягла дорога

У Маневицькому районі поблизу 
села Череваха відкрили автомо-

більну дорогу лісогосподарського 
призначення. Як повідав очільник 
ДП «Маневицьке лісове господар-
ство» Зиновій Колісник, працювали 
над її будівництвом близько трьох 
місяців. До цього тут не те що тран-
спортом, а й пішки не можна було 
пройти. Місцеві розповідають, що 
корови тут ходили по черево у воді.

На відкриття дороги завітав го-
лова Державного агентства лісових 
ресурсів України Віктор Сівець. Він 
підкреслив, що розбудова лісових 
доріг разом із розчищенням меліо-
ративних каналів сьогодні — на осо-
бливому державному контролі.

— Ці дороги мають значення і 
для населення, і для рекреаційних 
можливостей цього краю, і, звичай-
но, це зовсім інший розвиток лісово-
го господарства, — зазначив пан Сі-
вець. — Багато лісу зростає на таких 
ділянках, куди неможливо доїхати. І, 
на жаль, це дуже серйозна пробле-
ма, бо ліс перестигає, і ми втрачаємо 
ресурс, за який могли б отримувати 
серйозні кошти.

Як кажуть фахівці, відновлен-
ня внутрішньої гідромеліоративної 
мережі та будівництво нових доріг 

дозволить ефективно освоювати 
лісовий фонд у заболочених важко-
доступних місцях. Наявність доріг 
також сприятиме зменшенню тран-
спортних витрат на вивіз сировини. 
Скажімо, шестикілометрова лісова 
дорога у Вовчецькому лісництві біль-
ше як наполовину скоротила шлях, 
яким вивозять деревину. Отже, що-
річно на цьому економитимуть 350 
тисяч гривень. 

Голова Державного агентства лі-
сових ресурсів України запевнив, що 
зменшення транспортних витрат на 
ціну деревини не вплине, тобто вона 
не знижуватиметься.

— Треба звикати до того, що де-
ревина дешевою не може бути, — за-
уважив Сівець.

Начальник управління лісового 
та мисливського господарства у Во-
линській області Богдан Колісник 
наголосив, що новозбудована доро-
га в Черевахівському лісництві має 
соціальне навантаження: передусім 
вона необхідна для місцевого насе-
лення, а вже потім — для виконання 
певних лісогосподарських заходів. 

— Нам ця дорога вкрай потрібна, 
— зазначила голова Черевахівської 
сільської ради Валентина Черниш. — 
Обабіч неї у селян городи, сінокоси, 
та й тепер люди зможуть нормально 
ходити у ліс, з якого фактично і жи-
вуть. А раніше тут було одне болото. 
Крім того, дорога вдвічі скорочує 
шлях до села Городок і селища Тро-
янівка, куди раніше доводилося діс-
таватися аж через районний центр.

Головний лісівник області Богдан 
Колісник також повідав, що цьогоріч 
на Волині за рахунок коштів різних 
бюджетів будується 89 кілометрів 
таких доріг, і додав, що в 2012-му 
мають прокласти ще 120 кілометрів 
дороги в лісі.

Ольга УРИНА

140
до стількох балів у 2012 році, згід-
но з новими умовами прийому до 
вищих навчальних закладів Укра-
їни, Міністерство освіти планує 
підвищити конкурсний прохідний 
бал для профільних предметів. 
До цього він становив 124 бали.

На Волині планують зібрати 
понад мільйон тонн картоплі 
Цього року на Волині планують зібрати понад мільйон 
тонн картоплі. Про це повідомив заступник голо-
ви Волинської облдержадміністрації Віталій Карпюк. 
«Урожай картоплі цьогоріч високий і на Волині, і в інших 
областях. Із цим пов’язане зниження цін на цей товар 
удвічі. Ми рекомендуємо сільгоспвиробникам продава-
ти картоплю в комунальні установи, а також зберігати 
її в овочесховищах і продавати згодом за вигіднішими 
цінами», — зауважив Віталій Карпюк.

27 тисяч доларів намагався 
вивезти чоловік у лотку з їжею
Понад 27 тисяч доларів США виявили днями прикордон-
ники Луцького загону спільно з митниками у пункті про-
пуску «Ягодин». У декларації про перевезення валюти 
громадянин, який збирався виїхати за межі України за 
кермом автомобіля марки BMW, нічого не вказав. Він 
приховав гроші у лотку з їжею, закутавши його руш-
ником. Чоловік, певно, сподівався, що пронесе. Та не 
пронесло — довелося позбутися не тільки валюти, яка в 
гривневому еквіваленті склала 217 тисяч гривень, але й 
автомобіля, який оцінили у 94 тисячі гривень.

Ягодинська митниця перерахувала 
у бюджет понад мільярд

Гречка подешевшала, м’ясо та молоко дорожчатимуть і далі

ЇДЕ РЕВІЗОР  

Волинських 
бюджетників 
потрусить 
фінансова 
перевірка

До 10 жовтня кожен бюджет-
ний заклад області переві-

рить спеціальна комісія. В полі 
зору — фінансовий стан, наван-
таження та кількість штатних 
одиниць.

— Уже «просяться» на пере-
вірку два заклади управління 
молоді й спорту, — розповів го-
лова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. — Працюють на 50%, 
а персонал фінансується на всі 
сто. Буде проаналізовано роботу 
кожного закладу бюджетної сфе-
ри: від кількості конюхів до за-
ступників директора. 2012-й рік 
буде ліпшим за фінансуванням, 
аніж нинішній, але не для трьох 
зайвих комірників. Що це? Один 
склад — для згущеного молока, 
другий — для тушонки, третій — 
ще для чогось. 

Отже, губернатор зобов’язав 
до 10 жовтня провести перевірку 
та з’ясувати, які конкретно бю-
джетні установи зловживають 
державними коштами.

Ірина КОСТЮК

Задоволеними лишились і селяни, і лісівники


