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Події
ПЕРЕГОВОРИ 

РЕЗОНАНС 

Київ і Москва домовилися 
про ціну на газ 

Київська СБУ «накрила» луцьких 
митників

Ціна на російський газ для 
України складатиме 220-230 

доларів за 1 тис. куб. м. Такий ре-
зультат переговорів Москви та 
Києва, які погодили нову вартість 
російського газу для України. Про 
те, коли відбудеться підписання, 
джерело видання «Экономические 
известия» в Адміністрації Прези-
дента конкретизувати не змогло.

«Орієнтовно кінець листо-
пада — початок грудня. Зараз на 
рівні урядів, компаній «Нафто-
газ України» та «Газпром» триває 
узгодження технічних деталей із 
оформлення нових домовленос-
тей», — зазначив співрозмовник 
видання.

Серед деталей нових умов га-
зового співробітництва він виді-
лив: вартість газу на рівні 220-230 
доларів за 1 тис. куб. м (зауважи-
мо: обговорюваний діапазон цін 
на переговорах був 150-270 дола-
рів за 1 тис. куб. м); оплата газо-
вих поставок і можливість креди-
тування в рублях. Окрім того, за 
словами джерела, нові угоди також 
передбачають можливість надання 
преференцій для російських інвес-
торів у разі їх участі у приватизації 
підприємств в Україні.

На думку експертів, нові умо-
ви поставок газу в Україну будуть 

ґрунтуватися не тільки на еконо-
мічних розрахунках, а й на по-
літичних гарантіях обох сторін. 
Зокрема, в питанні про привати-
зацію перспективних стратегічних 
активів, яку має намір здійснити 
Кабмін Миколи Азарова, — енер-
гогенеруючих і регіональних газо-
постачальних компаній (облгазів). 
А питання про тристоронній кон-
сорціум із участю Росії і Брюсселя 
для модернізації та управління 
українською газотранспортною 
системою експерти відносять до 
розряду геополітичних, оскільки 
воно впливає на стабільність га-
зових поставок у міждержавному 
масштабі та повинне враховувати 
інтереси постачальника (Росії), 
транзитера (України) і споживачів 
у країнах ЄС.

Увечері 14 листопада митний 
пост «Луцьк», який знахо-

диться на території підприємства 
«Модерн-Експо» в обласному 
центрі, було заблоковано людьми 
у камуфляжах і чорних масках. 
«Відомостям» стало відомо, що на 
митному посту в Луцьку проводи-
ли слідчі дії працівники столичних 
Генпрокуратури та СБУ. Таким 
чином було припинено систем-
не отримання хабарів працівни-
ками митного поста «Луцьк» від 
суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності за прискорення митно-

го оформлення вантажів. 
У понеділок увечері на гарячо-

му були спіймані інспектори під 
час отримання чергових хабарів. 
Як повідомили «Відомостям» по-
інформовані джерела, схема існу-
вала та діяла протягом тривалого 
часу. Правоохоронцями задоку-
ментовано, що щодня на митному 
посту отримували хабарів на суму 
від 20 до 30 тисяч гривень. 

Наразі порушено кримінальну 
справу за ч.3 ст.368 Кримінального 
кодексу України.

З органів Держмитслужби 
звільнено начальника митного по-
ста «Луцьк», її заступника та низку 
інспекторів. 

Нагадаємо, що митний пост 
«Луцьк» — це підрозділ Ягодин-
ської митниці, який безпосередньо 
здійснює митний контроль і митне 
оформлення товарів учасників зо-
внішньоекономічної діяльності та 
громадян, транспортних засобів, 
майна й інших предметів, а також 
сплачує податки та збори. У нове 
приміщення працівники поста пе-
реїхали у квітні цього року. Ком-
петентні джерела кажуть, що від-
тоді проводилося документальне 
стеження за його працівниками. 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК 

Волинські овочі втричі дешевші, ніж у східних областях

Нещодавно на телебаченні про-
звучала інформація, начебто 

найдешевші ціни на продукти зафік-
совані у Дніпропетровську, а най-
більше грошей на харчі витрачають 
донеччани. З цим фактом можна 
посперечатися, бо волинські ціни, 
зокрема на овочі, набагато нижчі 
від тих, за якими торгують на дні-
пропетровських ринках. Приміром, 
капуста в східному регіоні вартує 
три гривні за кілограм, тоді як на 
Волині вона коштує 95 копійок. Аби 
з’ясувати цінову політику на осно-
вні продукти харчування у луцьких 
магазинах, «Відомості» вирушили до 
супермаркету. 

У порівняно недорогому супер-
маркеті кілограм бульби продають 
за 1,88 гривні, моркви — за 2,05 
гривні, кіло білокачанної капусти 
вартує, як уже говорилося, 95 копі-
йок. Пакетик червоних буряків за-
важив на дві гривні. Отже, овочевий 
набір для борщу обійшовся нам аж 
у 6,88 гривні. За кілограм реберець 
платимо 30 гривень. 

До кошика кладемо ще й шматок 

телячого філе — плюс 55 гривень до 
витрат. Крім того, щоб урізноманіт-
нити меню, купуємо і по кілограму 
курячого філе (33,99 гривні) та мо-
роженої риби, наприклад, молочно-
го хека (майже 32 гривні). 

Йдемо до молочного відділу. 250 
грамів Радехівського масла — в на-
роді кажуть по-простому: «масло з 
котом» — вартує 13,34 гривні. Моло-
ко беремо середньої ціни — за 7,25 
гривні, сметану — майже за дев’ять 
гривень. Не можна оминути увагою 
продукт під назвою «Сметанка», 
склад якого, виявляється, далекий 
від традиційної сметани. Ціна, від-
повідно, нижча — 6,73 гривні. Пачка 
кефіру середньої жирності вартує 
4,27 гривні. 

Переходимо до круп. Кілограм 
макаронів-«черепашок» волинсько-
го виробництва коштує 4,78 гривні. 
Славнозвісна гречка нарешті посту-
пилася в ціні та перестала травму-
вати психіку волинських господинь: 
тепер вона вартує 9,45 гривні. Кіло 
рису — 7,42 копійки.

На втіху волинським чиновни-

кам кілограмова пачка борошна ви-
щого ґатунку місцевого виробника 
коштує 3,03 гривні. Думається, що 
накинуті три копійки і волиняни, і 
посадовці з «Білого дому» пробачи-
ти зможуть. Завезене борошно з ін-
ших областей вартує на кілька гри-
вень дорожче. 

Тепер про цукор. Хоч нас і пере-
конували на початку «цукрового» 
сезону, що солодкого продукту на 
Волині буде в надлишку, але ціна не 
падатиме, на полицях супермаркету 
цукор таки подешевшав. Ми при-
дбали його за 6,97 гривні за кіло. 

Літрова пляшка рафінованої олії 
обійшлась у 14,54 гривні. Поклали 
до свого кошика «Відомості» й деся-
ток «інкубаторських» яєць — за них 
доведеться викласти 6,7 гривні. 

Як бачимо, ціни на продукти не 
дуже то вже й кусаються, особливо-
го зростання фіксувати не довелося. 
Така мінімальна закупка в луцькому 
супермаркеті обійшлася нам у 244 
гривні 62 копійки. Придбаних про-
дуктів середньостатистичній сім’ї 
може вистачити на тиждень-півтора. 
Додайте до витрат іще купівлю чаю-
кави, фруктів або ж чогось солодень-
кого — от вам і три сотні гривень. 
Якщо помножити цю суму на чоти-
ри тижні, виходить, що ми щомісяця 
проїдаємо не менше тисячі одиниць 
національної валюти. І зважте, ми 
закупили продукти першої необхід-
ності, без усілякого шику. Коли віри-
ти експертам, ціни на Волині, може, 
й справді одні з найнижчих в Украї-
ні, але те ж саме можна сказати й про 
зарплати волинян. За інформацією 
головного управління статистики, 
середня заробітна плата в області 
складає 1962 гривні. 

Ірина КОСТЮК

На Волині німці збудують 
два біогазових заводи
Волинь знову привабила інозем-
них інвесторів. Німецька компанія 
«Biogas-Ost», яка вже 20 років про-
ектує, встановлює і обслуговує біо-
газові установки в країнах Європи, 
домовляється про будівництво біо-
газових заводів із агропромисло-
вою групою «Пан Курчак». У липні 
цього року директор «Інженерного 
бюро Франке» Пітер Франке від-
відав виробничі потужності АПГ 
на Волині: птахофабрику, свино-
ферми, м’ясопереробні заводи — і 
зробив висновок, що співпраця 
в галузі біогазових технологій 
буде вигідною. Тепер він приїхав 
в область із конкретними пропо-
зиціями. 

— Результатом роботи біога-
зових комплексів є електроенер-
гія, газ, теплова енергія та біоор-
ганічні добрива, — повідомив на 
прес-конференції Пітер Франке. 
— Сьогодні компанія «Biogas-Ost» 
виходить на ринки Азії і Східної 
Європи, оскільки сільськогосподар-
ське виробництво розширюється, а 
проблема утилізації його відходів 
у багатьох країнах залишається не-
вирішеною. Біогазові установки 
мають безліч переваг: відходи пе-
ретворюються на якісні добрива 
з контрольованим вмістом азоту 
й аміаку; отримані енергоресур-
си доступніші для власних потреб 
підприємства, а надлишки можна 
продавати; вирішується питання 
неприємного запаху й екологічної 
небезпеки навколо тваринницьких 
ферм; створюються нові робочі міс-
ця під час будівництва й обслугову-
вання установок.

Простір для застосування біога-
зу великий. Біогаз, який виробляють 
шляхом безкисневого розкладання 
біовідходів, можна використовувати 
для приготування їжі, обігрівання 
приміщень, заправки автомобілів, 
а також скраплювати, накопичува-

ти, перекачувати й продавати. Си-
ровиною для отримання біогазу 
є майже всі органічні субстанції: 
осад стічних вод, спеціально виро-
щені технічні культури, наприклад, 
кукурудза, ріпак, і — що особливо 
актуально — гній худоби, свиней та 
курячий послід.

— Ми з самого початку думаємо 
про енергозбереження з вигодою, — 
каже президент ТзОВ «АПГ «Пан 
Курчак» Анатолій Аршулік. — Так, 
виробничі приміщення опалюємо 
соломою, утеплюємо, економія ста-
новить до 1 мільйона м3 природного 
газу. Виробництво біогазу ще зде-
шевить енергоресурси, якими об-
ігріватимемо власні потужності, а 
також, якщо домовимося з місцевою 
владою, постачатимемо на соціальні 
об’єкти. Крім того, біогазові уста-
новки вирішать проблему забруд-
нення навколишнього середовища. 
Німецькі фахівці запропонували 
звести два заводи — у Турійську та 
Нововолинську. Комплекс у Турій-
ську планується потужністю по три 
мегавати електричної і теплової 
енергії на годину та понад 30 тисяч 
тонн біоорганічних добрив на рік. 

Щодня на ньому перероблятимуть 
50 тонн свинячого гною, 12 тонн ку-
рячого посліду. Інвестиції — шість 
мільйонів євро. Біогазовий завод у 
Нововолинську буде менш потуж-
ним — по два мегавати електро- й 
теплоенергії, 24 тисячі тонн добрив 
щороку. Кожного дня сюди «закида-
тимуть» 12 тонн пташиного посліду, 
69 тонн силосу кукурудзи, інші біо-
відходи. Вкладення — п’ять мільйо-
нів євро.

— Це перший серйозний і реаль-
ний проект із переробки відходів у 
області. «Пан Курчак» нарощує по-
тужності, вже зараз група займає 
5% ринку курячого м’яса в Укра-
їні, а також займається вирощу-
ванням свиней на власних кормах 
і м’ясопереробкою, — підсумував 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. — Погоджувальні проце-
дури — в земельників, екологів, сан-
станції та інших — мають пройти 
згідно з усіма нормативними доку-
ментами, але в десять разів швидше.    

Як повідомили інвестори, орієн-
товний термін реалізації цього про-
екту — 6-7 місяців.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ПОГОДА 

У західних областях 17 листо-
пада ясна та суха погода. Темпе-
ратура повітря вночі становитиме 
-3...-1°C, вдень -1...+4°C. 18 листо-
пада змінна хмарність, без опадів. 
Уночі -2...0°C, вдень -1...+5°C. 19 
листопада хмарно, опадів не очі-
кується. Температура вночі -2... 
-1°C, вдень -2..0°C. 

У північних регіонах 17 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
опади не передбачаються. Нічна 
температура становитиме -3... 
-2°C, денна 0...+4°C. 18 листопада 
похмуро, сухо. Температура пові-
тря вночі -3...-0°C, вдень -1...+2°C. 
19 листопада змінна хмарність, 
мокрий сніг. Температура вночі 
-1...0°C, вдень +1...+3°C. 

У Києві 17 листопада ясно, 
без опадів. Температура вночі 
-3…-1°C, вдень 0...+5°C. 18 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
опадів не очікується. Вночі -3… 

-1°C, вдень -1...+4°C. 19 листопа-
да хмарно, можливий сніг. Нічна 
температура -2…0°C, денна ста-
новитиме -1...0°C.

У східних регіонах 17 листо-
пада хмарно з проясненнями, очі-
кується сніг із дощем. Уночі -6... 
-4°C, вдень -1…+1°C. 18 листопа-
да похмуро, без опадів. Нічна тем-
пература 0...+1°C, денна -1...+3°C. 
19 листопада очікується змінна 
хмарність, без опадів. Температу-
ра вночі -4...-2°C, вдень -3...0°C.

У південних областях 17 
листопада сонячно, опади не 
очікуються. Температура пові-
тря вночі становитиме -4...-1°C, 
вдень 0...+4°C. 18 листопада ясно, 
без дощу. Вночі -2...0°C, вдень 
+3...+8°C. 19 листопада пере-
важно хмарно, можливі опади у 
вигляді снігу з дощем. Нічна тем-
пература -1...+1°C, денна станови-
тиме +2...+5°C. 

Путін став лауреатом 
китайської Премії миру
Група китайських академіків оголосила керівника ро-
сійського уряду Володимира Путіна переможцем Премії 
миру імені Конфуція за видатні досягнення «у збереженні 
миру на землі». У боротьбі за нагороду, яка вважається 
китайським аналогом Нобелівської премії миру, Путін 
обійшов канцлера Німеччини Ангелу Меркель і творця 
гібридного рису Юаня Лунпіна. Премію імені Конфуція 
заснували в кінці 2010 року, після того як володарем 
Нобелівської премії миру став китайський дисидент Лю 
Сяобо.

У банків закінчилися гроші 
на кредити для населення
Українські банки майже зупинили іпотечне кредитування 
через банальну нестачу гривні: політика Нацбанку така, 
що він змушує фінустанови пускати в обіг їхні валютні 
резерви. Посилило ситуацію і те, що люди, налякані чут-
ками про другу хвилю кризи, почали забирати депозити. 
Так, у вересні, за даними Нацбанку, вклади населення 
скоротилися на 3 млрд. грн. Щоб призупинити відтік 
коштів, банки різко підняли ставки по депозитах.  Якщо у 
вересні іпотечну позику можна було взяти під 16,5%, то 
вже в кінці жовтня ставку підняли до 24%. 

8%
таку частку золотовалютних 
резервів України зберігатимуть 
у китайських юанях, прогнозує 
директор Інституту трансфор-
мації суспільства Олег Соскін. 

Екс-начальник митного поста «Луцьк» 
Олена Міщук


