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Цьогоріч на Волині цукровими 
буряками засіяно майже 20 тисяч 
гектарів землі. Це вдвічі більше, ніж 
в позаминулому році. Однак попри 
те, що цукру в області вироблять 
понад норму, ціна його тримати-
меться на рівні восьми-дев’яти 
гривень за кілограм. Чому так, 
з’ясовували «Відомості».

Сезон цукрового буряку йде до 
логічного завершення, головне за-
вдання аграріїв — його переробити, 
отримати цукор і розрахуватися з 
людьми, наголошують волинські чи-
новники. 

Одним із перших з уже трьох цу-
крових заводів, що залишились на 
Волині, заготівлю солодких коренів 
розпочав Іваничівський цукровий 
завод, який нині має назву «Європа-
цукор». Його керівник Ярослав Кауза 
каже, що сезон буде напруженим, бо 
об’єми цукрових буряків великі.

— Потужності заводу — пере-
робка трьох тисяч тонн цукроси-
ровини щодоби, тобто до 300 тисяч 
тонн на рік. Щороку виготовляємо 
до 45 тисяч тонн цукру. Нині площі, 
відведені для буряків, значні, тому, 
щоб їх вчасно зібрати і переробити, 
«солодкий» сезон розпочався рані-
ше, ніж торік, — повідав пан Кауза.

Цукристість буряку на прийомці 
Іваничівського заводу становить 15-
16%. Це високий показник, конста-
тують аграрії. 

— Вже почали збір цукрового бу-

ряку господарства, які мають великі 
площі, бо ж термін копання буде 
затяжним. В індивідуальних госпо-
дарствах копання буряків не на часі 
— завершуються польові роботи. До 
здачі буряків вони долучаться орієн-
товно в кінці вересня — на початку 
жовтня, — каже директор «Європа-
цукру».

На Іваничівському цукровому 
заводі організовано 32 периферій-
них бурякопункти. Крім того, мож-
ливо, на два-три дні будуть відкриті 
так звані експрес-бурякопункти, 
щоб зібрати буряки в селян, які з різ-
них причин не можуть дістатися до 
заводу. Від населення Іваничівський 
цукровий завод чекає до 250 тисяч 
тонн цукросировини. 

Ярослав Кауза наголошує, що 
розрахунок із селянами буде таким, 
як і минулого року, при тому, що 
вартість газу значно зросла, а отже, 
збільшилася витратна частина. За 
тонну буряку, зданого на периферій-
ному пункті, селянин отримає 60 кг 
цукру та 250 кг сирого жому, якщо ж 
здача відбуватиметься на призавод-
ському пункті — 65 кг цукру і 350 кг 
жому. 

Загалом очікується, що на Воли-
ні виробництво цукру сягне 120-130 
тисяч тонн. За словами заступника 
голови ОДА Віталія Карпюка, це 
очевидне перевиробництво. Зважа-
ючи на те, що річна норма спожи-
вання цукру для одного волинянина 
становить 38 кг, у області залишить-

ся близько ста тисяч надлишкових 
тонн солодкого продукту. Чому ж 
тоді вартість цукру триматиметься 
практично на такому ж рівні, що й 
зараз?

Питання ціни хвилювало й во-
линських аграріїв, які, зібравшись в 
Іваничівському районі, висловили 
своє невдоволення нинішнім сезо-
ном, мовляв, буряків насіяли більше, 
а вартість цукру не росте. 

Директор сільгосппідприєм-
ства «П’ятидні», що у Володимир-
Волинському районі, Валерій Дібро-
ва поскаржився, що до свого резерву 
держава закуповує цукор із сирцю, 
витісняючи виробників продукції з 
цукрових буряків. Аграрій наголо-
сив, що треба негайно заявити «ма-
якову» ціну хоча б у вісім гривень за 
кілограм, аби ті, хто посіяв цукро-
вий буряк цьогоріч, не залишилися 
біля розбитого корита.

— Не думайте, що вартість цукру 
впаде до п’яти-шести гривень, тако-
го не буде. Він піде по вісім-дев’ять 
гривень за кіло. Ситуація з ціною 
в державі не така вже й солодка. В 
Криму та на Сході України немає 
жодного цукрового заводу, тому за 
цукор не переживайте: його завжди 
треба, і він розійдеться, — запевнив 
Карпюк.

Поки аграрії мізкують над тим, 
куди б збути солодкий продукт і, ба-
жано, за дорожчою ціною, ситуація 
на руку лише споживачеві.

Ірина КОСТЮК

Уряд підписав меморандум із 
виробниками продуктів хар-

чування й великими торговельни-
ми мережами про стабілізацію цін 
на соціально значимі продтовари, 
повідомляє прес-служба Кабмі-
ну. Суть у тому, що виробники не 
можуть закладати в них прибуток 
вище 12% від собівартості, а тор-
говці — накручувати на оптову 
ціну більше 10% при продажі в 
роздріб. 

За словами першого віце-
прем’єра Андрія Клюєва, Кабмін у 
відповідь зобов’язується сприяти 
виділенню їм ділянок під будівни-
цтво фірмових магазинів, звільня-
ти від ПДВ ввіз енергозберігаю-

чого устаткування для переробки 
й зберігання сировини та готових 
продуктів, пише газета «Сегодня».

У перелік соціально значимих 
товарів входять пшеничне борош-
но (в/ґ), хліб простої рецептури 
(не соціальний, ціни на який вста-
новлює місцева влада, а, напри-
клад, лаваш або булочки штибу 
«Малятко»), гречка, пшоно, овес, 
горох і рис, макарони 2-го класу 
(звичайні), яловичина й свинина 
(крім безкісткового м’яса), цілі 
тушки бройлерів, варена ковбаса 
(крім в/ґ), сир жирністю до 9%, 
молоко (до 2,5% жиру), вершкове 
масло (до 72% жирності), спреди, 
цукор, рафінована соняшникова 
олія, яйця (при покупці не менше 
30 штук).

Аналітик консалтингової ком-
панії «ААА» Марія Колесник на-
гадала, що рентабельність цих то-
варів уже регулюється постановою 
Кабміну, та виробники навчились 
обходити її: наприклад, випуска-
ють молоко жирністю 2,6%. Ана-
літик МЦПД Олександр Жолудь 
каже, що постраждають ті, хто 
купує дорожчу їжу: на неї можуть 
підняти ціни, щоб не втрачати при-
буток на соціальних продуктах.
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КУДИ ДАЛІ? 

НА ЗАМІТКУ 

В Україні заборонили 
рекламу тютюнових виробів 
Верховна Рада України заборонила рекламу, спон-
сорство та стимулювання продажу тютюнових ви-
робів. Зокрема, набули чинності положення закону, 
що забороняють у всіх друкованих засобах масової 
інформації (окрім спеціалізованих видань) рекламу 
тютюнових виробів, алкогольних напоїв, а також 
знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права 
інтелектуальної власності, під якими випускаються 
тютюнові вироби й алкогольні напої.

Міноборони масово 
розпродує військове майно
50% військових підприємств — збиткові, третина — 
припинила існування, а їхні керівники замість орга-
нізації виробництва розпродають військове майно, 
пише ТСН. Згідно з даними звіту Рахункової палати, 
за цей час закрилися 68 суб’єктів господарювання, 
підпорядкованих Міноборони. Передусім ідеться про 
масову практику розпродажу військового майна, вне-
сеного до статутних фондів цих підприємств. Ця прак-
тика призвела до збиткової діяльності 50% військових 
підприємств Міноборони. 

71,6

З РЕЧАМИ НА ВИХІД 

стільки відсотків українських підліт-
ків ростуть у повній родині, у непо-
вній — 17%. Такі дані соціологічного 
опитування оприлюднив Український 
інститут соціальних досліджень ім. 
Яременка.

НОВОВВЕДЕННЯ  

Підприємствам заборонено 
включати збитки минулих років 
у поточну податкову звітність

Державна податкова служба 
(ДПС) заборонила підприєм-

ствам включати збитки минулих 
періодів у поточну звітність, що 
дозволить до кінця року отримати 
від платників додатково сім мі-
льярдів гривень.

«Позиція ДПС полягає в тому, 
що до витрат II кварталу платни-
кам слід переносити суму збитків, 
отриманих тільки у I кварталі 2011 
року, без врахування від’ємного 
значення попередніх років», — ци-
тує dt.ua видання «Коммерсантъ-
Украина», яке посилається на го-
лову ДПС Віталія Захарченка.

Таке трактування ПК фак-
тично забороняє підприємствам 
включати збитки минулих років 

у поточну податкову звітність для 
мінімізації зобов’язань із податку 
на прибуток. Зміна позиції переслі-
дує фіскальний інтерес. «До складу 
витрат перенесено збитки попере-
дніх років на 114,2 млрд. грн., що 
призвело до зменшення об’єкта 
оподаткування та втрат бюдже-
ту тільки у II кварталі на суму 2,2 
млрд. грн.», — ідеться в листі За-
харченка до Прем’єр-міністра.

Відмова ДПС визнавати старі 
збитки призведе до того, що під-
приємства повинні будуть запла-
тити до держбюджету додатково 
сім мільярдів гривень. Експерти та 
бізнесмени називають дії ДПС не-
законними, тому не виключають 
масових звернень до судів.

Клімчук пригрозив звільненням 
чиновникам, які не займатимуться 
освоєнням земель

На Волині цукру буде в надлишку, 
та ціна не впаде

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 

Накрутка на соціально 
значимі продукти не повинна 
перевищувати 10%

У потягах ввели нові правила перевезення домашніх 
тварин

Мінінфраструктури конкретизу-
вало правила перевезення до-

машніх тварин і птахів залежно від 
їхнього розміру, а також визначило 
умови перевезення свійської птиці, 
інформує «Укрзалізниця».

Перевезення великих собак 
(вище 45 см, не більше одного), зо-
крема поводирів сліпих, у купе па-
сажирського чи швидкого поїзда 
дозволяється лише за умови вику-
пу власником пса всіх місць у купе 
та подання оформленого належним 
чином ветеринарного документа.

Перевезення великих собак у 

вагонах інших категорій поїздів 
(швидкісних, дизельних підвищено-
го комфорту тощо) дозволяється на 
тих самих умовах, якщо у вагоні є 
відокремлені місця для сидіння.

У пасажирських поїздах дріб-
ні кімнатні тварини та декоративні 
птахи перевозяться в усіх типах ва-
гонів і мають бути вміщені в ящики, 
кошики, клітки, а також вільно роз-
міщатися на місцях, відведених для 
ручної поклажі. Пасажиру потрібно 
мати ветеринарний документ.

Свійська птиця (кури, індики, 
гуси, качки, цесарки, перепілки, го-

луби тощо) подорожувати у купе не 
може, їй відведені місця для ручної 
поклажі (не більше одного) в за-
гальних вагонах місцевих поїздів 
та дизель-поїздів підвищеного ком-
форту. Таких птахів слід перевозити 
в ящиках, кошиках, клітках.

Оплата за перевезення великих 
собак, дрібних кімнатних тварин і 
декоративних птахів у пасажирських 
і багажних вагонах прямих потягів, 
а також свійської птиці у загальних 
вагонах місцевих поїздів та електро-, 
дизель-поїздів сплачується за особи-
ну чи місце як за 20 кг багажу.

Під час оперативної наради в 
мерії 27 вересня міський голо-

ва Микола Романюк поцікавився у 
начальника служби у справах ді-
тей Федора Шульгана, чи не було 
б доречним відкрити у Луцьку 
соціальний гуртожиток для дітей-
сиріт, як той, що діє у Володимирі-
Волинському. Підлеглий відповів, 
що попри те, що 23 луцьких дити-
ни фактично можуть залишитися 
без даху над головою після досяг-
нення повноліття, це не вирішило  
б проблеми.

— Діти, які вступили до про-
фтехучилищ, із інтернатів пере-
їхали до гуртожитків. Таких, які 
залишилися на вулиці, у місті не-
має. Великих гуртожитків на 20-
30 осіб робити не варто. Краще 
хай це будуть міні-гуртожитки. 
Скажімо, це може бути трикім-

натна квартира, в якій житимуть 
не більше п’яти-шести сиріт і 
людина, яка допомагатиме їм 
адаптуватися. Школи-інтернати 
перебувають під постійним 
контролем, а робити цілу уста-
нову, думаю, не варто. Ми маємо 
проблеми з притулком, центром 
соціально-психологічної реабілі-
тації, де по кілька десятків дітей, 
і найчастіше вони обмінюються 
негативним досвідом, набутим у 
житті, збираються разом  і почи-
нають «мандрувати», — розповів 
Федір Шульган. 

До слова, в обласному центрі 
на первинному обліку в «дитячій» 
службі перебувають 237 дітей-
сиріт. Крім того, у Луцьку прожи-
ває ще 52 сироти, які прибули з 
інших районів та областей.

Ірина КОСТЮК

Соціальних гуртожитків для сиріт 
у Луцьку не буде

На Волині вже освоєно дев’ять 
тисяч гектарів земель запасу, 

резерву і невикористовуваних паїв 
із запланованих 231 тис. га. Про це 
йшлося під час обласної селектор-
ної наради.

За словами заступника голови 
ВОДА Віталія Карпюка, освоєння 
цих земель — ще одне джерело для 
наповнення районного бюджету. А 
губернатор Борис Клімчук додав, 
що це наповнення має відбуватися 
за рахунок залучення саме волин-
ського інвестора. У Локачинському 

районі вже запустили в оборот 3,7 
тис. га раніше облугуючих земель, 
у Старовижівському — 1,2 тис. га, 
в Луцькому — тисячу гектарів.

— Якщо ви за рік не вмовили, 
на вговорили, не запропонували 
жодного гектара землі, то до Різдва 
Христового писатимете заяву — і 
«с вещами на выход, ребята»! Вам 
нічого робити у ваших районах. 
Ви або скупі, або чекаєте, поки вам 
понаносять хабарів або ще чогось, 
— пригрозив Клімчук.

Ольга УРИНА

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.

МІНІМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ У СХ. ЄВРОПІ 


