
Влада, фіксуючи рівень інфляції 
на позначці нуля, не втомлюється 
переконувати, що національна 
валюта не знецінюється. Але кому 
вірити — власним очам чи сухим 
статистичним даним, адже походи 
до магазину чомусь доводять про-
тилежне? Прості українці щодень 
тугіше затягують паски, бо тяжко 
зароблені гривні розлітаються зі 
швидкістю вітру. 

«Відомості» вирішили прогуля-
тись магазинами та ринками і спро-
бувати перевірити, що можна при-
дбати за 10, 20 та 100 гривень.

Починаємо з найменшого. Стис-
каючи у кишені «червінець», ідемо 
на продуктовий ринок. Спершу — 
молочні ряди. Виявляється, що з усіх 
розкладених там смаколиків можна 
купити лишень літр домашнього 
молока — 7 гривень. Непогано, на-
віть лишається ще три гривні. За них 
можна купити, скажімо, 50-грамо-
ву вафельку в шоколаді або ж щось 
схоже на плавлений сирок. А от за 
пачечку справжнього плавленого 
сирка доведеться викласти 5,50–
6,50 гривні. В десятку вкладаємось. 
Щоправда, ще кілька років тому на 
цю суму купували три сирки. 

Кидаємо оком на лотки з яйця-
ми і йдемо далі, бо за десяток про-
сять 12–14 гривень. Такі ж справи 
з олією: щоб придбати літр, не ви-
стачає ще кількох гривень. На черзі 
— м’ясний відділ, але ми його обми-
наємо: з такими «великими» грішми 
робити тут нічого. 

Більше тішимось в овочевому. 
Так, на десятку можемо прикупити 
кіло картоплі — 4 гривні, стільки ж 
капусти й буряка за ціною у 3 грив-
ні. Виявляється, за наші скромні 
гроші вийде навіть борщ, правда, 
надто вже пісний. Задивляємося на 
фрукти: з них нам по кишені лише 
вітчизняні яблука по 5,70–7 гривень, 
бо кілограм мандаринів, апельсинів, 
бананів коштує понад 13 гривень. 

З крупами нам теж щастить: мо-
жемо дозволити собі або кілограм 
рису — 7,30 гривні, або гречки — 
6,10. На решту можемо ще й пше-
ничної крупи купити за 2,65 гривні. 
А от узяти масла до каші не вийде, 
бо 200-грамова пачечка коштує 13–

16 гривень. Маючи десять гривень, 
можемо придбати плитку шоколаду, 
щоправда, найпростішу, бо за соло-
дощі з лісовими горіхами доведеться 
викласти 12 гривень. Про шоколадні 
цукерки теж годі й мріяти, бо вийде 
хіба 150 грамів, скажімо, «Червоно-
го маку» або ж 300 грамів «Дюшесу». 
Схожа ситуація й із соками, бо мо-
жемо дозволити собі лише нектар 
або соковий напій, віддавши щонай-
менше 8,50 гривні. 

У відділі промислових товарів 
можемо придбати найдешевший 
мийний засіб — 8,50 гривні, 400-гра-
мову пачку ненайкращого прально-
го порошку, більш якісний — у меж-
ах 19 гривень, або ж чотири шматки 
найдешевшого мила. 

На речовий ринок із такими 
грішми ходити взагалі смішно, бо 
купити вдасться хіба одноразові 
шкарпетки. 

Переходимо на вищий рівень — 
тепер у нас уже 20 гривень. Як тут не 
розгулятись! Можемо собі дозволи-
ти аж літр заводської сметани, а от 
за стільки ж домашньої просять уже 
38 гривень. Рівно 6 гривень не ви-
стачає, щоб купити кіло домашньо-
го сиру. Зате на двадцятку можемо 
узяти цілих десять домашніх яєць. 
Дозволяємо собі купити аж кілограм 
сала, нічого, що завтовшки не більш 
як два сантиметри, а за файне, з па-
лець, — будьте ласкаві 25–30 гри-
вень. Як виявилося, на наші гроші 
не вийде придбати навіть кілограм 
курячих субпродуктів, бо стегенця, 
гомілки та навіть крильця коштують 
22–25 гривень. Так само недоступ-
ними лишаються й морожена риба, 
оселедець, а про сьомгу чи форель 

узагалі й мріяти не варто.
Речовий ринок продовжує бути 

недоступним. Крім згаданих шкар-
петок, можемо дозволити собі хіба 
колготки з розпродажу. Шалика чи 
хустину за 20 гривень не купиш, так 
само, як і шапки. 

Маючи 100 гривень у кишені, по-
чуваєшся ледь не «королем». Адже 
нарешті можна купити м’яса, риби 
та іншого товару, звісно, крім одягу. 
Скажімо, можна взяти кілограм сви-
нини за 45 гривень або телятини — за 
60–80. Навіть палку ковбаски дозво-
ляємо собі покласти до кошика: за 
кілограм сервелату просять 52 гривні, 
«Лікарської» — 64, а от за «Москов-
ську» — щонайменше 110 гривень. 
Врешті вийде і риба: за кіло мороже-
ного хека віддамо 31 гривню, стільки 
ж коштуватиме оселедець. Можемо 
прикупити найдешевшого твердого 
сиру по 60 гривень за кіло або ж якіс-
ного і смачного — вже за 85 гривень. 
Тих же 60 гривень коштуватиме кіло 
вершкового масла, хоча лише два 
роки тому було на 10 гривень менше, і 
це при тому, що інфляція не росте. От 
і виходить, що, навіть озброївшись 
сотнею українських гривень, надто не 
розженешся, бо ж або купиш чогось 
одного про запас, або по кілька грамів 
усього, і то так, аби на два дні виста-
чило. А скільки тих сотень у гаманці 
пересічного українця? Врахуйте, що, 
крім їжі та банальних предметів по-
буту, необхідно ще й одягатись. Тож 
не дивно, що тепер українці часто 
жартують, що залишків зарплати ви-
стачить хіба на один чобіт чи на рукав 
пальта, бо усе інше йде на продукти. 

— Витратила 100 гривень — ні-
чого не купила, все частіше ловлю 

себе на цій думці. Взагалі, до мага-
зину менш як із 50 гривнями йти не 
варто, та й із такою сумою почува-
єшся досить скуто. Бо ж що можна 
купити на ці гроші для сім’ї? — ді-
литься наша знайома Наталя. — От 
на вихідних пішли в магазин, купили 
кіло м’яса та ребер, фаршу, гречки, 
літр молока, зубну пасту і мийний 
засіб для ванни. Витратили близько 
350 гривень. А цих харчів навіть на 
тиждень не вистачить для нашої сім’ї 
з трьох осіб. А місяць має чотири 
тижні. От і множимо 350 на чотири. 
В результаті тільки на продукти в мі-
сяць треба для сім’ї 1200 гривень. 

Ольга УРИНА 
P.S: Багато з нас любить пригадувати 
минулі роки, підсумовуючи, що тоді 

на ті ж гроші можна було купити в 
рази більше. «Відомості» надають вам 

можливість побачити, що та скільки 
коштувало п’ять років тому.

Від перегляду пенсійних про-
грам, зокрема «елітних» пен-

сій, обсяг бюджетних дотацій 
Пенсійному фонду на виплату 
пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій можна зменшити на суму 
від 5 до 20 мільярдів гривень.

Таку оцінку озвучила завід-
увач відділу соціальної полі-
тики Національного інституту 
стратегічних досліджень Ольга 
Піщуліна, пише «Дзеркало тиж-
ня».

При цьому екс-виконувач 
обов’язків міністра фінансів 
Ігор Уманський висловив дум-
ку, що чи не найбільший фінан-
совий ефект для бюджету могла 
б забезпечити оптимізація сис-
теми суддівських пенсій.

«Реалізувати цю ініціативу, 
тим більше заднім числом, буде 
непросто. Особливо якщо самі 
судді вирішуватимуть, скорочу-
вати собі преференції чи ні», — 
вважає екс-глава Мінфіну.

Разом із тим Уманський на-
зиває малоймовірним скасу-
вання пільг для співробітників 
силових органів — МВС, про-
куратури і так далі, «оскільки 
зараз це безпосередня опора 
влади». 

Нагадаємо, що МВФ напо-
лягає на оптимізації видаткової 
частини держбюджету, зокрема, 
за рахунок «обмеження в бю-
джетному секторі фонду зарп-
лати і чисельності зайнятих, 
скорочення субсидій і витрат на 
закупівлю товарів і послуг». 
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На скасуванні 
«елітних» пенсій 
держбюджет міг 
би зекономити 
20 мільярдів 

Неприпустимо ставити долю 
України в залежність від од-

нієї особи. Таку думку озвучив 
екс-президент Леонід Кучма на 
брифінгу в Харкові.

«За великим рахунком, не 
можна майбутнє 46-мільйонної 
країни ставити в залежність від 
однієї особи. З цього треба ви-
ходити всім і вся», — сказав він.

На його переконання, у стра-
тегічній перспективі співпраця 
України та Європейського Со-
юзу є надзвичайно важливою.

Кучма також зазначив, що 
якщо євроінтеграційний шлях 
України був обраний пріоритет-
ним, його потрібно дотримува-
тися, незважаючи на політичні 
та економічні втрати. 

Кучма також зауважив, що 
має певні сумніви щодо того, чи 
буде Угоду про асоціацію підпи-
сано у Вільнюсі. 

«Якби це було 10 днів тому, 
я би сказав однозначно, що ми у 
Вільнюсі підписуємо угоду. А сьо-
годні в мене такого переконання 
немає», — підсумував Кучма.

Раніше Кучма заявляв, що, 
не підписавши Угоду з ЄС, Укра-
їна залишиться «біля розбитого 
корита». 

На Камчатці прокинувся 
найвищий вулкан Євразії
Найвищий із діючих нині вулкан Євразії Ключев-
ський на Камчатці за добу викинув п’ять потужних 
стовпів попелу на висоту від 6 до 7,5 кілометра. Про 
це повідомляє камчатська філія Геофізичної служби 
РАН. «Потужні викиди можна було спостерігати з 
селища Ключі. Там уночі випав попіл чорного кольо-
ру», — йдеться в повідомленні. Попільний шлейф 
розтягнувся на 170 кілометрів на висоті 7 кілометрів 
на північний схід. Ключевський вулкан має приблиз-
но 7000 років. 

Кожен десятий українець живе 
за межею бідності
Близько 10–12% населення України перебуває за межею 
бідності, згідно з підрахунками Інституту демографії 
та соціальних досліджень Національної академії наук 
України. Не дотягує до середніх суспільних стандартів 
ще 12–15%. Близько 40–50% населення має так званий 
«невизначений соціальний статус», тобто не належить 
ні до бідних, ні до середнього класу, пише Gazeta.ua. А 
от група, яка мала б сформувати його основу, становить 
лише п’яту частину — 20%. Дуже заможних нарахували 
5%. 

5,4
стільки тисяч автотранспортних 
засобів вироблено у жовтні. Це 
на 41,6% більше, ніж у вересні, 
і на 24,2% менше показника 
минулого року.

Луценко закликає українців вийти на вулиці

«Генеральні плани повинні 
бути дієвими інструментами 

розвитку територій та будівельної 
галузі в масштабах країни в ціло-
му, — сказав віце-прем’єр-міністр 
Олександр Вілкул на нараді щодо 
активізації розробки генеральних 
планів населених пунктів. — Уря-
дом поставлене завдання зробити 
генеральні плани відкритими і пу-
блічними документами, з якими 
може ознайомитися кожен інвес-
тор і кожен житель. Місяць тому 
почалася робота зі складання Міс-
тобудівного кадастру. Завдання 
місцевих органів влади — розміс-
тити генеральні плани у вільному 
доступі на веб-сайтах. На сьогодні 
це зробили вже 74 населених пунк-
ти. Відповідна інформація пови-
нна бути розміщена в усіх населе-
них пунктах», — сказав Олександр 
Вілкул. 

Віце-прем’єр поставив завдан-
ня Держагентству земельних ре-
сурсів до кінця першого кварталу 
2014 року зняти з картографічної 
основи для розробки генпланів 
гриф «Для службового користу-
вання». А також поставив вимогу 
безперешкодно надавати місцевим 
органам влади топографічну осно-
ву для розробки містобудівної до-
кументації. 

«Генплани — це основа фор-
мування реальної перспективи 
розвитку населених пунктів. Зо-
нування визначає, де мають буду-
ватися житло і зони відпочинку, де 

— промислові об’єкти. Зонування 
відбувається з урахуванням необ-
хідності збереження пам’яток іс-
торії та культури», — сказав Олек-
сандр Вілкул. 

В Україні майже 30 тис. населе-
них пунктів. Наразі вже 70% з них 
мають генеральні плани. Майже в 
9 тис. населених пунктів (здебіль-
шого в сільській місцевості) місто-
будівна документація відсутня.

«Необхідно не допустити 
хаотичної забудови міст і сіл, 
пов’язаної з лобізмом на рівні міс-
цевих рад. Населені пункти мають 
розвиватися за генеральним пла-
ном, який пройшов громадські 
слухання й експертизу. В цьому — 
запорука гармонійного розвитку 
територій і будівельної галузі», — 
сказав Олександр Вілкул. 
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Екс-міністр МВС, координатор 
громадянської ініціативи «Тре-

тя Українська Республіка» Юрій 
Луценко закликав українців вийти 
на мітинг 24 листопада і захисти-
ти європрагнення України. Про це 
він написав у блозі на «Українській 
правді».

«Ми не маємо права мовчки до-
зволити вкрасти наше майбутнє. 
Мовчанка заохочує диктатуру. Ця 
демонстрація потрібна і Україні, і 
Європі. Але в першу чергу — кожно-
му, хто відчуває себе вільною люди-
ною», — каже Луценко.

Він пояснив, що саме 24 лис-
топада, після завершення засідань 
ВР, «стане остаточно зрозуміло, чи 
справився український політикум із 
умовами для євроінтеграції».

Луценко прогнозує, що вла-
да буде максимально обмежувати 
приїзд на акцію людей із інших об-
ластей, і зазначає, що, таким чином, 
дуже багато залежить від активності 
жителів столиці. 

Акція має розпочатись о 12.00 
біля пам’ятника Тарасу Шевченку. 
Далі планується хода із національ-
ними та європейськими прапорами 
по Хрещатику до Європейської пло-
щі.

Щодо запланованого на мітингу, 
то Луценко зазначив: «Залежить від 
тебе і від інших активних громадян. 
Буде нас більше 100 тисяч — будемо 
діяти за планом «А». Буде менше — 
доведеться озвучити план «Б»». 

У коментарі «Українській прав-
ді» Юрій Луценко не конкретизував 
ці плани, проте зазначив, що все за-

лежатиме від кількості людей, які 
прийдуть на акцію опозиції: «Залеж-
но від того, наскільки суспільство 
зацікавлене в такій акції. Якщо лю-
дей буде п’ять тисяч, то це звичайна 
партійна акція, і буде одна дія. Якщо 
ж буде величезний мітинг, це означа-
тиме, що не тільки партійні активіс-
ти, а й громадяни не задоволені ді-
ями влади, тоді це інші можливості».

«Громадяни мають розуміти: 
якщо вони залишаться вдома, пар-
тійний мітинг може щось там заде-
кларувати, якщо вони виходять на 
вулицю, то вони можуть набагато 
більше», — сказав Луценко. 

Економіка
Інфляції немає, а гривня знецінюється на очах 

Олександр Вілкул наказав оприлюднити 
генплани всіх населених пунктів

Не підписавши 
Угоду з ЄС, Україна 
залишиться біля 
розбитого корита 

В таблиці наведені середні роздріб-
ні ціни на окремі продукти харчу-
вання, що склались в торгівельній 
мережі Волинської області в жовтні 
2008 року

Продукти
Ціна 
(грн)

Яловичина (1 кг) 36, 98

Свинина (1 кг) 38, 94

Сало (1 кг) 18, 96

Риба морожена (1 кг) 20, 87

Молоко (1000 г) 3, 40

Сметана (1 кг) 10,39

Сири тверді (1 кг) 39, 42

Сири м’які (1 кг) 20, 12

Масло вершкове (1 кг) 27, 24

Яйця (10 шт) 6, 92

Олія соняшникова (1 л) 10, 88

Цукор (1 кг) 3, 95

Рис (1 кг) 10, 40

Крупи манні (1 кг) 3, 73

Крупи гречані (1 кг) 5, 25

Макарони (1 кг) 4, 47

Картопля (1 кг) 2, 05

Капуста білокачанна (1 кг) 1, 23

Цибуля ріпчаста (1 кг) 2, 45

Буряк (1 кг) 1, 83

Морква (1 кг) 2, 39


