
Останніми днями ми спостерігає-
мо ріст цін на сільгосппродукцію, 
особливо на овочі. Картопля, 
морква, буряк, капуста — ціна на 
них зросла мало не вдвічі. Сьогодні 
оптовики купують кілограм бульби 
по 1,2–1,5 гривні, моркву — від 1,9 
до трьох гривень. Як тут не згадати 
осінь минулого року, коли ви-
робники скаржилися на небувало 
низьку вартість вирощеного вро-
жаю. Картоплю збували по 60 копі-
йок, моркву — по 90. Чи реально 
зробити так, щоб і продукції було 
вдосталь, і ціна для споживача «не 
кусалася», напередодні весняної 
посівної дізнавалися «Відомості». 

Багато десятиліть у Радянському 
Союзі наше сільське господарство 
жило при плановій економіці. «Зго-
ри» доводили норми, які визначали, 
скільки, чого, де сіяти. В результаті 
продуктів на полицях міських мага-
зинів ставало дедалі менше. Ринкова 
економіка впродовж двох десяти-
літь дала свої результати, і сьогодні 
наша держава повністю забезпечена 
продуктами. Питання залишаються 
лише щодо цінової політики. Ви-
робники нарікають, що змушені 
продавати вирощене надто дешево, 
покупці ж у шоці від цін, особливо 
на м’ясну та молочну продукцію. Чи 
можна знайти у цьому золоту серед-
ину? 

— У країнах ЄС існує таке понят-
тя, як квота на продукцію, — розпо-
вів начальник департаменту агро-
промислового розвитку Волинської 
ОДА Юрій Горбенко. — Ми бачили, 
як цей механізм працює у Польщі. 
Проте квотується лише виробни-
цтво молока та м’яса. Наприклад, 
якщо виробник молока має квоту, то 
літр у нього купують за 1 злотий 20 

грошів. Усе, що він вирощує та про-
дає понад квоту, коштує наполовину 
дешевше. Таким чином виробнику 
дають змогу отримати хорошу ціну 
за свою продукцію, але не заохочу-
ють до перевиробництва. У нас такі 
механізми поки не розроблені. Та на 
Волині діє низка програм, які спря-
мовані на підтримку тваринництва, 
бо ми вважаємо, що саме ця галузь 
дає нашим селянським господар-
ствам можливість заробляти нор-
мальні гроші. Наприклад, стимулю-
ємо створення родинних ферм. Їх 
уже є більше трьох тисяч. Це тих, де 
тримають три і більше корів. Торік 
платили по 100 гривень за корову, 
цьогоріч цю суму підняли до 200. За 
бюджетні гроші даємо доїльні апа-
рати, жом. Люди скаржаться на ціну 
молока. Але це питання поступово 
вирішується. Вона росте, особливо 
для тих господарств, які здатні зда-
ти певний обсяг продукції. У таких 
господарів молоко купують у серед-
ньому на 50 копійок дорожче, ніж 
в інших. Приміром, фермер із села 
Пустомити Горохівського району 
тримає 25 корів. Молокозавод при-
дбав і поставив йому холодильну 
установку. Відповідно, у нього є і 
якість молока, і ціна на нього. Так 
що ми рекомендуємо людям займа-
тися молоком. Адже урожай овочів 
збирається раз на рік, а молоко — 
товар цілорічний. Через програму 
«Власний дім» навіть даємо вигід-
ний кредит для купівлі племінних 
корів. 

Як би не закликала влада сьо-
годні займатися молоком, люди по-
боюються. Тим паче, що за здану 
сировину переробники з багатьма 
селянами ще досі не розрахувалися. 
В аграрному управлінні «Відомості» 
запевнили, що ця проблема буде ви-

рішена з приходом нового власника 
на Рожищенський сирзавод. 

Погода ж сприяє посівній, і во-
линські селяни все ж налаштовані 
вийти у поле та знову садити овочі, 
зернові. Як тут людям не прогадати 
і вибрати вигідну культуру? 

— Овочі в основному вирощу-
ють в одноосібних селянських гос-
подарствах, тому управління ніяк не 
може впливати на їхню економіку, 
— каже Юрій Горбенко. — Інша річ 
— великі господарства. Тут ми мо-
жемо давати певні рекомендації. Ві-
зьмемо цукор. Можна прогнозувати, 
що низька цьогорічна ціна на нього 
негативно впливає на економіку тих 
господарств, які вирощують цукрові 
буряки. Перед багатьма з них постає 
сьогодні питання: сіяти чи не сіяти? 
Однозначно рекомендуємо сіяти. 
Ціна буде. Посівні площі зменшу-
вати в жодному разі не можна. Бо 
матимемо ситуацію 2010 року, коли 
кілограм цукру коштував 11-12 гри-
вень. А чому так сталося? Простий 
аналіз. На Волині у 2006 році цукро-
вими буряками було засіяно 34 тис. 
га. У 2007-му — 26 тис. га, у 2008-му 
— 15 тис. га, в 2009-му — 10,5 тис. 
га. Про вартість цукру в 2010 році я 
вже говорив. У 2011-2012 роках ми 
засівали цукровими буряками до 20 
тисяч гектарів. Якщо говорити про 
вигідні культури, то сьогодні це соя, 
ріпак, кукурудза, пшениця. 

Дядько, який має гектар поля, 
не стане на ньому сіяти кукурудзу 
чи сою. За статистикою, 70% овочів 
сьогодні вирощують одноосібники. 
Що ж садити їм, щоби восени не за-
лишитися ні з чим? 

— В області є до 170 тисяч од-
ноосібних селянських господарств. 
Саме вони є основними виробни-
ками овочів так званого борщового 
набору, — сказав «Відомостям» за-
ступник голови Асоціації фермерів 
Волинської області Руслан Хомич. 
— Проблема у тому, що ці люди не 
здають свої звіти в управління ста-
тистики. Тому ми навіть приблизно 
не можемо сказати, скільки чого нам 
треба посадити, щоби не було пере-
виробництва тієї чи іншої культури. 
Все на рівні інтуїції. Сьогодні той, 
хто має картоплю, моркву, може 
отримати за них хорошу ціну. Від-
повідно, зважаючи на досвід мину-
лих років, можу сказати, що садити 
бараболю цього року буде невигід-
но. Ми в асоціації рекомендуємо не 
збільшувати посівні площі для виро-
щування овочів. Тут ліпше працю-
вати у напрямку підвищення якості 
насіння. Тоді й ціна на продукцію 
буде достойна. 

Що ж до того, чи подорожчає 
сільгосппродукція нового врожаю 
порівняно з минулорічною, зважа-
ючи на погодний фактор, то фахівці 
одностайні: наразі можна говорити 
про те, що матимемо дефіцит ранніх 
овочів. Відповідно, їх ціна буде висо-
кою. Щодо решти прогнози робити 
передчасно. 

Наталка СЛЮСАР 

Корейська Народно-Демокра-
тична Республіка інформує ту-

ристів та іноземних громадян, які 
працюють на всій території Пів-
денної Кореї, «про необхідність 
вивчити плани з евакуації» на тлі 
того, як «ситуація на Корейському 
півострові рухається до ядерної 
війни». Про це повідомило Цен-
тральне телеграфне агентство Ко-
реї (ЦТАК). 

«Ситуація, що склалася, має 
значний вплив не тільки на Корей-
ський півострів, але й на безпеку 
і мирну ситуацію у всьому Азіат-
сько-Тихоокеанському регіоні», — 

наголошується в повідомленні. 
Як відомо, останнім часом 

спостерігається значне погіршен-
ня відносин між КНДР і Півден-
ною Кореєю. На початку квітня 
з’явилися припущення про те, що 
Північна Корея може здійснити 
тестовий запуск балістичної раке-
ти. Як повідомляли південноко-
рейські ЗМІ з посиланням на роз-
відку, КНДР доставила до свого 
східного узбережжя дві балістичні 
ракети середньої дальності типу 
«Мусудан». Вважається, що даль-
ність польоту ракети становить 
близько 3-4 тис. км. 
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КНДР радить іноземцям тікати 
з Південної Кореї через загрозу війни 

Президент Польщі буде на боці України 
в газовому питанні 

Польща не ухвалюватиме рі-
шень у газовій сфері, що за-

грожують інтересам України. Про 
це повідомив керівник канцелярії 
польського президента Яромир 
Соколовський із посиланням на 
слова самого Броніслава Коморов-
ського. 

Йдеться про проект газопро-
воду «Ямал — Європа-2» в обхід 
України, меморандум про будівни-

цтво якого з «Газпромом» підпи-
сала польська компанія «ЄвРоПол 
Газ». Представники місцевої опо-
зиції вже розкритикували проект, 
заявляючи, що він є невигідним 
для Польщі. 

«Ми не зацікавлені у створенні 
газової інфраструктури, яка по-
силює нашу залежність від Росії 
та створює проблеми, наприклад, 
Україні», — заявив лідер найбіль-
шої опозиційної партії Польщі 
Prawo i Sprawiedliwosc Давид Яц-
кевич. 

Нагадаємо, наприкінці мину-
лого тижня «Газпром» і «ЄвРоПол 
Газ» підписали меморандум про 
співпрацю в будівництві другої 
гілки газопроводу «Ямал — Єв-
ропа» через територію Польщі в 
напрямку Словаччини й Угорщи-
ни потужністю не менше ніж 15 
мільярдів кубометрів газу в рік. 
При цьому глава компанії Олексій 
Міллер заявив, що транзитні краї-
ни повинні перестати отримувати 
доходи від прокачування росій-
ського газу. 

У Тарути за борги забрали    
29 га землі у Пущі-Водиці 
Госпсуд задовольнив позов прокуратури Оболон-
ського району та зобов’язав хокейний клуб «Сокіл 
(Київ)» повернути в комунальну власність майже 
29 га землі в Пущі-Водиці. Київрада в 2007-му підпи-
сала з клубом договір оренди землі вартістю майже 
50 мільйонів гривень для будівництва спортивно-
оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном. 
Будівництво не розпочалось, а з червня 2012 року 
платити за оренду припинили. Власником клубу 
«Сокіл» є український олігарх Сергій Тарута. 

Мінімальні ціни на цукор 
зростуть на 15% 
Український уряд визначився з мінімальною ціною тон-
ни цукру на прийдешній маркетинговий рік (вересень 
2013 року — серпень 2014-го). Вона складе 4677,69 
гривні (без ПДВ), що на 14,6% більше від показника по-
точного маркетингового року. Нагадаємо, за чинними 
нормами, за продаж цукру дешевше мінімальної ціни 
стягують штраф у розмірі подвійної вартості. Раніше 
повідомлялося, що в асоціації «Укрцукор» очікують, що 
у 2013-му посів цукрового буряку в Україні скоротиться 
на 20-25% через перевиробництво цукру. 

20%
на стільки менше щороку іно-
земці всиновлюють українських 
дітей. Лідером за кількістю 
усиновлених українців залиша-
ються США. Про це повідомив 
Уповноважений Президента з 
прав дитини Юрій Павленко. 

Уряд наказав усім областям економити газ і переводити котельні 
на альтернативне паливо 

У Кабінеті Міністрів України про-
йшла нарада з питань вжиття 

заходів щодо економії природного 
газу на підприємствах із виробни-
цтва теплової енергії та гарячої води. 

«Одним із ключових напрямів 
державної Програми активізації 
економіки на 2013-2014 роки є мо-
дернізація житлово-комунального 
господарства (ЖКГ). Перед кожною 
областю стоїть завдання суттєво 
зменшити споживання природного 
газу підприємствами теплокомуне-
нерго в 2014 році, заміщаючи його 

іншими енергоносіями», — сказав 
віце-прем’єр-міністр Олександр Віл-
кул. 

Власні енергоресурси України 
дозволяють значно скоротити за-
лежність від імпортного блакитного 
палива. 

Як зазначив Вілкул, скорочення 
споживання природного газу мож-
ливе за рахунок переведення котель-
них на альтернативні види палива, 
наприклад, із використанням вугіл-
ля, торфу, деревинних пелет, біогазу 
й інших джерел енергії. 

На сьогодні з 23 тисяч 978 коте-
лень комунальної форми власності 
близько 285 працює на альтернатив-
них видах палива, що складає 1,2% 
від загальної кількості. Здебільшого 
використовуються твердопаливні 
котли. 

За підсумками наради керівни-
кам регіонів доручено у двотиж-
невий термін розробити і надати 
пропозиції щодо здійснення кон-
кретних заходів для економії при-
родного газу на підприємствах те-
плової енергетики на місцях. 

Кіберзлочинці привласнили з банківських 
рахунків три мільйони гривень 

Служба безпеки України у вза-
ємодії з Федеральною служ-

бою безпеки Російської Федерації 
у ході спеціальної операції припи-
нили протиправну діяльність між-
народного злочинного угрупован-
ня, яке незаконно знімало кошти з 
рахунків вітчизняних і закордон-
них банківських установ. 

Злочинна група мала розгалу-
жену мережу по всій Україні та Ро-
сії і нараховувала близько 20 осіб, 
16 із яких є українцями. Зловмис-
ники, використовуючи мережу 
Інтернет і самостійно розроблене 
шкідливе програмне забезпечен-
ня, викрадали кошти з рахунків 
юридичних осіб. 

Злочинне угруповання завдало 
банкам України збитків на суму 
понад три мільйони гривень, фі-

нансовим установам Росії — май-
же на вісім мільярдів російських 
рублів. Усіх членів групи затрима-
но. 
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В Австрії до п’яти років тюрми 
засудили ключового фігуранта 

схеми оформлення «Межигір’я» на 
підставних осіб Йоганна Вановіца. 
Про це у своєму блозі пише Сергій 
Лещенко з посиланням на провід-
ні австрійські видання, передає 
«Українська правда». 

«У п’ятницю ввечері брокер 
Йоганн Вановіц був засуджений до 
п’яти років позбавлення волі. Крім 
того, разом із уже засудженими в 
цій справі менеджерами Telekom 
Austria він повинен відшкодува-
ти збитки, заподіяні компанії, а 
це близько 10 мільйонів євро», 
— йдеться у повідомленні прес-

агентства APA. 
Вановіц дуже тісно пов’язаний 

із «найбільшою корупційною іс-
торією сучасної України» — ре-
зиденцією «Межигір’я», зазначає 
Лещенко. Вановіц донедавна був 
керівником віденської компанії 
Euro East Beteiligungs GmbH, що у 
свою чергу заснувала легендарну 
українську фірму «Танталіт», яка 
є номінальним власником рези-
денції Януковича «Межигір’я». Ще 
Вановіца дуже добре мають знати 
брати Клюєви, тому що він допо-
міг їм розмістити на австрійській 
біржі сімейне підприємство Slav 
AG. 

В Австрії засудили брокера, який 
допомагав «прихватизувати» «Межигір’я»

Події

Що вигідно вирощувати 
селянам у 2013 році 


