
Поки економіка в країні падає, ціни 
на все стрімко піднімаються. Тож 
прості українці ледве встигають 
відслідковувати, що і наскільки 
дорожчає. Тепер дійшла черга і до 
стратегічного продукту — хліба, 
ціна на який завжди хвилює, адже 
в списку покупок кожного це пункт 
№ 1 і витрачатися на нього потріб-
но практично щодня. Отож якою 
буде вартість хлібобулочних виро-
бів найближчим часом, дізнавалися 
«Відомості». 

Наприкінці серпня експерти 
прогнозували, що хліб може подо-
рожчати як мінімум на 20%. Про це 
заявив президент Союзу сільсько-
господарських обслуговувальних 
кооперативів Іван Томич. За його 
словами, вартість пшениці, що скла-
дає половину ціни хліба, зросла на 
20%. А от друга половина хлібини — 
це вартість енергоносіїв, заробітна 
плата, транспортні послуги, і саме в 
цих сферах відбулося здорожчання. 
Лишень на енергоносії хлібопекам 
доводиться витрачати на 50% біль-

ше. З огляду на це, підняття ціни на 
20% експерт вважає економічно об-
ґрунтованим і додає, що жодні дії 
місцевої влади ціну на хліб не втри-
мають. 

У тому, що ці слова не пусті ба-
лачки, ми мали змогу переконатися 
минулого тижня, коли Ковельський 
хлібокомбінат підняв розцінки на 
деякі сорти хліба. Зважаючи на це, 
вирішили дізнатися, чи не подорож-
чає продукція ПАТ «Теремно-Хліб», 
адже випічка цього комбінату чи не 
найпопулярніша в області. 

— Ціну плануємо піднімати, як 
і всі, — каже виконувач обов’язків 
комерційного директора. — Зрос-
ла вартість борошна, подорожчали 
енергоносії, та й вартість пального 
не стоїть на місці. 

Щоправда, в «Теремно-Хлібі» за-
певнили, що ціну на хліб піднімуть 
не суттєво — максимум на 5%, мов-
ляв, аби не травмувати людей, яким 
і так не легко. Подорожчання очіку-
ється у вересні. При тому платити 
більше доведеться і за різну здобу, 
і за соціальний хліб, вартість якого 

зазвичай стримують до останнього. 
Хоча міністр аграрної політики 

і продовольства Ігор Швайка за-
значав, що масового подорожчання 
хліба найближчим часом не буде, ще 
один потужний волинський вироб-
ник заявив, що підніматиме ціну на 
свою продукцію. Йдеться про під-
приємство «Волиньторгхліб», ви-
пічка якого продається під торговою 
маркою «Кічкарівка». 

— У світлі останніх подій ба-
чимо, як росте вартість борошна, 
палива, газу. Ще півроку тому ми 
могли придбати пшеничне борош-
но першого та вищого ґатунку по 
2500– 3000 гривень за тонну. А за 
останніми розцінками воно уже 
вартує 3800, це без доставки, — каже 
виконувач обов’язків директора 
ТзОВ «Волиньторгхліб» Віталій Бо-
бир. — Також потрібно піднімати за-
робітні плати працівникам, адже ми 
бачимо, як девальвує гривня. Росте 
ціна на паливо, а отже, ми збільшу-
ємо витрати на доставку, котру здій-
снюємо по цілій області. Крім того, 
дорожчають й інші складові, необ-

хідні для випічки, — олія, дріжджі, 
мак, ізюм. З маком узагалі проблема: 
ми його купуємо в Європі, й ясна 
річ, що не за гривні. Тож, зважаючи 
на все це, підняття ціни на наші ви-
роби — неминуче. 

Поки що не говорять, наскіль-
ки зросте ціна кічкарівського хліба, 
мовляв, ще ведуться підрахунки. Як 
і в попередньому випадку, зазнача-
ють: подорожчання торкнеться всіх 
виробів. 

Окрім цього, перед самими хлі-
бопеками нині вкрай гостро стоїть 
питання забезпечення газом. Віта-
лій Олексійович повідав, що багато 
підприємств уже задумується про 
модернізацію печей і переобладнан-
ня під інші види палива. Крім того, 
за його словами, лякає й те, що пред-
ставники «Волиньгазу» пропонують 
новий вид співпраці — аби пекарі 
платили за блакитне паливо аван-
сом. 

У департаменті агропромисло-
вого розвитку ВОДА кажуть, що 
нині, як і в попередні роки, ціну на 
хліб стримуватимуть за допомогою 
Аграрного фонду, котрий щомі-
сяця забезпечуватиме виробників 
борошном за фіксованими цінами. 
Як розповів керівник департаменту 
Юрій Горбенко, згідно з договора-
ми, кожного місяця для волинських 
підприємств із Аграрного фонду 
надаватимуть 1 тисячу 950 тонн бо-
рошна за такими цінами: борошно 
пшеничне вищого ґатунку — 3100 
гривень за тонну, першого — 2900; 
борошно житнє — 2270 гривень за 
тонну. 

Зауважимо, відтепер хлібопе-
карські підприємства можуть ви-
користовувати це борошно лише 
для так званого «соціального хліба». 
Так гласить постанова Кабінету Мі-
ністрів № 381 від 27 серпня. Тоді як 
раніше законодавство передбачало, 
що борошно з інтервенційного фон-
ду може бути використано для най-
популярніших у регіоні хліба й хлі-
бобулочних виробів. Тож тепер для 
виробів із особливою рецептурою 
хлібопекам необхідно купувати бо-
рошно за ринковими цінами, а вони 
подекуди доходять до чотирьох ти-
сяч гривень за тонну. 

Ольга УРИНА 
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Грузія відправить 
в Україну 
матеріали 
для діалізу і 
вакцини для дітей 

Грузія відправить в Україну 
медикаменти, зокрема вакци-

ни, матеріал для діалізу та засо-
би для надання першої допомо-
ги. Про це заявив міністр праці, 
здоров’я та соціального захисту 
країни Давид Сергієнко. 

«В Україні більше 300 осіб 
потребують ниркового діалізу, 
а матеріали для нього майже за-
кінчилися, і ми відправимо їм їх, 
також вичерпаний запас вакцин 
для дітей, і ми обов’язково допо-
можемо, також відправимо меди-
каменти для діабетиків і набори 
для надання швидкої допомоги», 
— заявив Сергієнко. 

За його словами, крім цього, 
Грузія доставить Україні кілька 
генераторів. 

«Це буде перший етап допо-
моги, після цього наші фахівці 
вирушать в Україну й оцінять 
можливість перевезення частини 
пацієнтів до Грузії на лікування», 
— зазначив Сергієнко. 

«Гуманітарний конвой» 
із Донбасу доставив 
у РФ близько тисячі трупів 
російських солдатів 
На територію Росії з України в’їхали близько 
15 КамАЗів із трупами загиблих російських 
військовослужбовців. Про це на своїй сторінці 
в Facebook повідомила координатор військово-
го блоку російської опозиції, засновник групи 
«Груз-200» Олена Васильєва. 

Курс долара на Московській 
біржі оновив історичний 
максимум 
Курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 
39 копійок у порівнянні з рівнем закриття і становив 
37,51 рубля, оновивши історичний максимум. Рубль 
під тиском через геополітику продовжує оновлювати 
історичні мінімуми відносно долара, відзначає аналітик 
ФГ БКС Іван Копєйкін. «Минулих вихідних лідери ЄС 
висловили готовність уводити нові санкції проти Росії, 
якщо напруженість в Україні не спаде», — зауважив він. 

6,5
на стільки відсотків, згідно 
з прогнозом агентства Fitch, 
упаде до кінця року економі-
ка України. Дефіцит бюджету, 
включаючи збитки «Нафтогазу», 
впаде до 10% ВВП за підсумка-
ми 2014-го. 

Депутати 
Волиньради 
хочуть, щоб 
конфісковані 
авто віддали для 
потреб військових 
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Ще 10 тонн гуманітарної допо-
моги — медикаменти, предме-

ти медичного призначення — були 
доставлені в лікувальні установи в 
Мангуші, Донецьку і Маріуполі Фон-
дом Вілкула «Українська перспек-
тива» та міжнародною медичною 
гуманітарною організацією «Лікарі 
без кордонів» (MSF). Команда між-
народних фахівців спільно з пред-
ставниками Фонду також зустрілися 
з медиками і мирними жителями, 
які перебувають у таборах біженців, 
дізналися їхні потреби для надання 
подальшої допомоги. 

Представник міжнародної орга-
нізації подякував Фонду Вілкула за 
запрошення й організацію гумані-
тарної допомоги лікарням і мирним 
жителям у зоні конфлікту. Експерт 

відзначає, що такий безпосередній 
контакт із медиками та біженцями 
дає можливість провести оцінку 
потреб лікувальних установ, що 
розміщені в зоні конфлікту. «Лікарі 
без кордонів» та Фонд Вілкула про-
довжать співпрацю для надання до-
помоги. 

Життєво важливі медикамен-
ти й предмети медичного призна-
чення (бинти, шприци, рукавички, 
перев’язувальні матеріали) отри-
мали Першотравневий центр пер-
винної медико-санітарної допомоги 
(смт Мангуш) і обласний центр екс-
треної медичної допомоги та меди-
цини катастроф, що тимчасово ба-
зується в Маріуполі. 

— До нас прибуло 153 найме-
нування медикаментів для надання 
первинної медичної допомоги мир-
ним жителям із зони конфлікту. Це 
антибіотики, інфузійні розчини, 
знеболювальні, жарознижувальні 
та багато іншого, — зазначив голо-
влікар Першотравневого центру 
первинної медико-санітарної допо-
моги Володимир Григор’єв. — Це 
вже третій приїзд Фонду Вілкула. 
Вважаю, що це вже система, і вона 
рятує життя. 

Також допомогу від Фонду отри-
мала й обласна травматологічна 
лікарня в Донецьку. Крім медика-
ментів і предметів медпризначення, 
в установу передані медичні інстру-

менти, спиці Кіршнера, призначені 
для лікування переломів, рентгенів-
ська плівка. Через проблеми в місті 
з водопостачанням у травматологіч-
ну лікарню також передано більше 
5 тонн питної води. 

Координатор Фонду «Українська 
перспектива» із роботи з міжнарод-
ними організаціями Марія Ляшенко 
зазначила, що гуманітарна допо-
мога формується на основі запитів 
лікувальних установ, які спільно з 
Донецькою облдержадміністрацією 
складають списки необхідних ліків і 

направляють до Фонду «Українська 
перспектива». 

— На сьогодні Фонд Вілкула вже 
доставив більше 220 тонн гумані-
тарної допомоги для мирних жите-
лів із зони конфлікту. У нас сьогод-
ні особлива місія. Нас підтримала 
міжнародна організація «Лікарі без 
кордонів», і ми організували сьо-
годні першу спільну поїздку. Ми їм 
дуже вдячні. Сподіваємося, що наша 
співпраця та їхній досвід посилять 
роботу в наданні допомоги біжен-
цям, — сказала Марія Ляшенко. 

Депутати Волинської облра-
ди прийняли звернення до 

Прем’єр-міністра України, Ка-
бінету Міністрів щодо необхід-
ності невідкладного вирішення 
питання про передачу конфіс-
кованих автомобілів на потре-
би військовослужбовців у зоні 
АТО. 

Задля вирішення цього пи-
тання, на їхню думку, необхідно 
прийняти відповідний підзакон-
ний акт (до прикладу, постанову 
уряду), в якому зобов’язати Спе-
ціалізоване державне підприєм-
ство «Укрспецюст» і Державну 
митну службу України конфіс-
ковані машини не виставляти на 
аукціон для продажу, а передати 
їх Міністерству оборони Украї-
ни. 

За інформацією з відповід-
них джерел, тільки на україн-
сько-польському кордоні станом 
на сьогодні перебуває достатньо 
конфіскованих авто, які могли 
би бути ефективно використані 
на потреби армії. 

Фонд Вілкула і «Лікарі без кордонів» об’єднали зусилля для надання допомоги мирним 
жителям із зони конфлікту 

Восени подорожчає хліб 
Актуально


