
Цьогоріч Україна може зібрати 
рекордний урожай зернових. У 
Міністерстві агрополітики при-
пускають, що вітчизняні аграрії 
можуть отримати 53–54 мільйони 
тонн зерна, тоді як у 2012-му було 
зібрано 46,2 мільйона тонн. Що-
правда, такою врожайністю може 
похвалитися не лише Україна. Як 
наслідок — ціни на зернові об-
валились і нині їх вартість на 30% 
менша, ніж торік. Господарники все 
одно, загорнувши рукави, збирають 
насіяне та не полишають надії, що 
збіжжя таки подорожчає. 

За словами начальника департа-
менту агропромислового розвитку 
ОДА Юрія Горбенка, на Волині зер-
нові засіяні на майже 50% посівних 
площ. Цьогоріч до збору — 260 ти-
сяч гектарів ранніх зернових. Чи-
новник підтверджує, що нинішній 
врожай і справді тішить. 

— Цього року очікуємо зібра-
ти до 900 тисяч тонн зернових, це 
разом із кукурудзою. Маємо непо-
ганий врожай озимого ячменю — в 
середньому по 40 центнерів із гекта-
ра, хоча у декого виходить зібрати й 
по 60, — каже Горбенко. — Ріпак теж 
хороший, не гірший, як минулого 
року. Ефективність — у межах трьох 
тонн із гектара. Зауважте, площі під 
цю культуру були збільшені на 25 
тисяч гектарів. 

Керівник одного з найпотужні-
ших сільськогосподарських підпри-
ємств області «П’ятидні» Валерій 
Діброва теж хизується непоганим 
урожаєм. 

— На сьогодні засіяно чотири 
тисячі гектарів озимих і ярих пше-
ниці та ячменю, 4400 га сої, 1600 га 
кукурудзи, ріпаку — дві тисячі, — ді-
литься господарник. — Озимий яч-
мінь дає понад п’ять центнерів зерна 
з гектара, ріпак — три з половиною 
тонни. Тож усього очікуємо більше 
51 тисячі тонн зерна. Крім того, пла-

нуємо зібрати близько 12 тисяч тонн 
сої та до шести з половиною тисяч 
тонн ріпаку. 

Щодо якості збіжжя, то як гос-
подарники, чиновники, так і на еле-
ваторах кажуть, що попередні по-
годні умови — підтоплення — ніяк 
не вплинули на якість врожаю. До 
Луцького КХП №2 уже привезли 
перші партії зерна, і там нас запев-
нили, що з пшеницею все гаразд і 
показники відповідають нормі. 

— Погода сприяла, щоб зерно 
було високої якості. Я думаю, буде 
таким, як і того року, а це другий-
третій клас. Хвороби, які б могли 
вплинути на якість зерна, теж від-
сутні, — каже Юрій Горбенко. 

Зважаючи на те, що з відмінни-
ми врожаями пощастило не лише 
Волині, актуальності набуло питан-

ня, куди ж дівати наше зерно. 
Заступник голови Волинської 

ОДА Віталій Карпюк переконує: Во-
линь стає експортоорієнтованою об-
ластю. Каже, що минулого року ми 
експортували 381 тисячу тонн зерна, 
а цьогоріч уже перевищили цей по-
казник на 30%. В основному україн-
ські зернові відправляють у країни 
Європи. Більше того, за словами чи-
новників, Волинь вдало експортує 
кукурудзу, хоча раніше цю культуру 
на Волині навіть вирощувати не бра-
лись. 

— Частково кукурудза йде на ви-
робництво комбікормів у нас на Во-
лині, а також на експорт. Вона дуже 
вигідна для експорту, нині її най-
більше відправляють на Китай, адже 
Державна продовольчо-зернова кор-
порація має контракти з цією краї-

ною, — розповідає Юрій Горбенко. 
Директор ТзОВ «Волиньзер-

нопродукт» Євген Дудка каже, що, 
скільки б зерна не було, його завжди 
можна продати, щоправда, потрібно 
вміти це робити. 

— Ми вже експортуємо збіжжя 
цьогорічного врожаю. Зараз маємо 
два контракти на загальну кількість 
до 10 тисяч тонн зернових, які відпра-
вимо на Європу, — повідав пан Дудка. 

Наступне питання, яке хвилює 
практично кожного господарни-
ка, — нинішня ціна на зернові. Че-
рез гарні врожаї в усьому світі вона 
опустилася приблизно на 30% у по-
рівнянні з минулим роком. 

— Пшениця третього класу ко-
штує 1450–1600 гривень за тонну. 
Звісно, ціна підніметься, але не так 
різко, як би цього хотілось, і до двох 

тисяч за тонну навряд доросте, — за-
значає Горбенко. 

Така вартість зерна абсолютно  
не влаштовує волинських господар-
ників, адже ціна на деякі культури 
заледве покриває витрати. 

— Такі ціни на ринку зернових, 
які нині диктують, мене не задо-
вольняють, — каже Валерій Діброва. 
— От ріпак минулого року я про-
давав по 4650 гривень за тонну, а 
сьогодні мені називають ціну 3600. 
Це для мене збитки. Якщо продава-
тиму його за такою ціною, то втрачу 
близько шести мільйонів гривень. 
Тому я ріпак кладу в склади і буду 
чекати хорошої ціни. Так само і зер-
но. Добрий господар у жнива ніякої 
сільгосппродукції не продає. Нині 
ціна демпінгується і трейдерами, і 
урядом, який хоче, щоб закупівель-
на вартість була низькою, аби три-
мати ціну на хліб. Але навіть при 
вартості 2250–2300 гривень за тонну 
пшениці хліб не дорожчає. Тому, ду-
маю, саме така ціна прийнятна і її не 
варто опускати. 

Й справді, продавати зерно за 
нинішніми цінами вкрай невигідно. 
Проте коли потужні сільгосппід-
приємства, маючи власні склади, 
просто дочекаються бодай якогось 
підвищення вартості, то дрібніші 
аграрії вкотре матимуть втрати. 

— Справді, доброї ціни на зер-
нові та й на все інше цього року 
немає. Можливо, вона підніметься 
десь ближче до листопада, — каже 
голова Асоціації фермерів і приват-
них землевласників Волині Віктор 
Лук’янчук. — Але звичайні селяни 
продаватимуть зерно не чекаючи, бо 
їм потрібні кошти на посівну. Жда-
ти підвищення вартості й зберігати 
зерно на чужих складах теж невигід-
но, бо лишень самі транспортні ви-
трати потягнуть на кругленьку суму. 
Тож заробітку — копійки, люди на-
діються хоча б витрати перекрити. 

Ольга УРИНА 
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Події

На Волині втопилося майже 
30 людей 
У водоймах області втопилося 28 людей, серед 
них — чотири дитини. Про це розповів заступник 
начальника управління з запобігання надзвичайним 
ситуаціям і заходів цивільного захисту УДСНС 
на Волині Микола Кревський. За його словами, 
найчастіше люди тонуть через те, що купаються 
нетверезі або порушують правила поведінки на 
воді. Минулого року за аналогічний період було 
54 смертельних випадки. Найбільше топляться в 
сільській місцевості. 

Серед білого дня вкрав 
із магазину ящик горілки 
У селі Струмівка Луцького району обідньої пори 
молодик завітав до магазину та шляхом вільного 
доступу, доки продавці відволіклися, викрав ящик 
із горілкою вартістю 560 гривень. Правоохоронці 
встановили, що кримінальне правопорушення 
вчинив 21-річний місцевий житель. Міліціонери 
стверджують, що підозрюваний раніше мав 
судимості за крадіжки та хуліганства, вчинені групою 
осіб. 

7

Телегід

06:00, 08:05 Х/ф «Пощастить у 
коханні»

07:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

07:40 «Економічна правда»
08:00 «Особистий рахунок»
10:20, 17:10 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
12:15 «Зніміть це негайно»
13:15 «Не бреши мені - 4»
14:15 «Російські сімейні драми»
15:20 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
20:15 Т/с «Скліфосовський» 
22:20 «Гроші»
23:25, 03:20 Т/с «Борджіа - 2» 
00:30, 05:20 Т/с «Кедр простром-

лює небо» 
01:30 Х/ф «Ділова жінка»
04:10, 04:45 «Маша і моделі»

05:30 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Мама буде 
проти»

14:05 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

15:00 «Судові справи»
15:50 «Жди меня»
18:05 Х/ф «Лісове озеро»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Будинок біля великої 

річки»
23:20 Д/ф «Богдан Ступка. Забудьте 

слово «смерть»
00:30 Х/ф «Водій для Віри» 
02:15 Т/с «Мій ласкавий і ніжний 

мент»

05:45 «Чужі помилки. Таємниця 
старої цілительки»

06:30, 15:55 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:50 «Зіркове життя. Кохання без 

штампу»
10:50 «Зіркове життя. Підкаблучни-

ки за власним бажанням»
11:45 Х/ф «Нерозумна зірка» 
13:45 «Горілка. Історія всеросій-

ського застілля»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Життя після 

самогубства»
23:25 «Битва екстрасенсів»
01:25 Т/с «Доктор Хаус» 
02:15 Х/ф «Дні Турбіних» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:25, 07:40 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Анекдоти по-українськи
10:20 Х/ф «Поліцейська акаде-

мія-7: Місія у Москві»
12:00, 13:00, 22:00 Т/с «Проку-

рорська перевірка»
14:40, 20:05 Т/с «Самотній вовк»
16:35 Х/ф «Епідемія страху»
19:10 Надзвичайні новини
23:05 Х/ф «Злочинна кров» 
00:55 Х/ф «Дикість-2» 
02:35 Х/ф «Ціна успіху» 

06:10 Т/с «Мамо, я кілера 
люблю» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:20 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 17:20, 22:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Платина 2» 
15:40, 02:45 Щиросерде зізнання
16:00, 04:15 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:40 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Слід. Хіміки» 
21:00 Т/с «Слід. Маски» 
23:00 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 

Сходження воїна» 
01:10 Х/ф «Тремтіння землі» 
05:05 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми»
09:10 «Добрий вечір, тварини»
10:10 Х/ф «Єдина»
12:00, 18:00 «Звана вечеря»
13:00, 01:50 Т/с «Маргоша»
14:00 «Рандеву»
15:20 «КВК»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна няня»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Сили природи»
00:10 Х/ф «Реплі-Кейт» 
02:40 «Нічне життя»

06:00, 04:40 Мультфільми 
07:35 «Маски-шоу. Маски грабують 

банк»
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00, 21:00 «ДжеДАІ»
10:05 Т/с «По той бік вовків-2. 

Ключі від безодні» 
17:00 Т/с «Кодекс Честі-4» 
19:00 Т/с «Ментовські війни-5» 


21:40 «Маски-шоу. Маски в 

Німеччині»
22:05 Х/ф «Вайверн. Крилатий 

дракон» 
23:55 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:50 Х/ф «Битва за скарби» 
03:15 Х/ф «Яма» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:45 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Т/с «Проспект Бразилії»
15:05 «Істина десь поруч»
15:25, 01:40 «Я подаю на роз-

лучення»
16:10 Т/с «Жіночий лікар»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:45 «Давай одружимося!»
19:05, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:00, 04:05 Т/с «Виходжу 

тебе шукати 2»
22:20, 02:25 «Вечірній Ургант»
23:00 Т/с «Захист»

05:15, 06:05 Teen Time
05:20 Т/с «Вперед - до успіху»
06:10 Т/с «Світлофор»
06:50, 07:40 Т/с «Як сказав Джим»
07:30, 19:00 Репортер
08:50 Х/ф «Помста пухнастих»
10:45 Х/ф «Бунтарка»
13:05, 14:10 Kids Time
13:10 М/с «Аладдін»
14:35 Т/с «Друзі»
15:35 Т/с «Кадетство»
16:35 Т/с «Татусеві дочки»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 
22:55 Т/с «Закрита школа» 
01:05 Т/с «Купідон»
01:55 Т/с «Дружна сімейка»

06:00 Руйнівники міфів
07:30, 12:30 За мить до катастрофи
08:20 Тамплієри: остання битва
09:10, 14:10 Загадки планети
10:00 Таємні знаки
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Екосистеми світу
13:20 Брейвік: побувати у пеклі
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Характер і хвороби. 

Хто кого?»
22:00 Д/ф «Цілителі. Розплата за 

невігластво»
00:30 Покер
01:20 Ганібал: ворог Риму
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Віртуози»
05:10 Містична Україна

05:30 Х/ф «У лісах під Ковелем» 


06:35 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку» 

08:05, 03:15 «Агенти впливу»
09:00, 05:30 «Правда життя»
09:25 Х/ф «Поводир» 
11:15 Т/с «Круті повороти»
15:15 Т/с «Знахар»
19:00, 01:30, 04:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
21:30 Т/с «Тіло як доказ - 2» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Декстер» 
02:00 «Речовий доказ»
05:15 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Мультфільми
08:50 Х/ф «Пильна двійка»
10:40 Д/ф «Таємниці радянського 

кіно»
11:15 Т/с «Сталін. LIVE»
13:05, 20:10 Т/с «Полювання на 

генія»
14:55 Х/ф «Чотири таксисти»
16:40 Х/ф «Справи Лоховського»
18:35 Х/ф «Вибач»
22:00 Х/ф «Увага! Всім постам...»
23:30 Х/ф «Презумпція неви-

нності»
01:10 Х/ф «Загадка Ендхауза»
02:45 Х/ф «Охоронець для дочки 

(Сара)»
04:30 Саундтреки

06:00, 09:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:10 Т/с «Всі жінки - відьми»
12:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами»
14:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління»
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 Моду народу
19:00 Т/с «Крем»
20:00 Дайош молодьож!
21:00, 22:25 ТЕТ-Інтернет
21:25 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці 3» 
02:40 Одна за всіх
03:05 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 14:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:00 Тиждень їжі
16:00, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00 Квадратний метр
20:45, 00:40 Глянець
23:35 Попелюшка для Баскова
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:05, 01:20 

Новини
06:15 Док. фільм «Битва за 

Британію»
07:15 Ера бізнесу
07:25 Док. фільм «Є.Білоусов. Все 

на світі за кохання». 1 ч.
08:15 Док. фільм «Є.Білоусов. Все 

на світі за кохання». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
09:45 Головний аргумент
10:10 Нехай Вам буде кольорово!
11:40 Світло
12:00 Хай щастить
12:20 Діловий світ
12:30 Наш спорт. До 20-річчя олім-

пійського дебюту України
13:40 Право на захист
14:00 Темний силует
14:10 Вікно в Америку
14:30 Життя на рівних
14:45 Діловий світ. Агросектор

14:50 Т/с «Чорна рада»
17:15 Агро-News
17:30 Сільрада
17:45 Діловий світ
18:25 Економічна перспектива
18:35 Останнє попередження
18:55 Дорослі ігри
19:45 Криве дзеркало
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Чаклунка». 6 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 Діловий світ. Тиждень
02:35 Сільрада
02:50 Нехай Вам буде кольорово!
04:10 Ближче до народу
04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Хіт-парад
05:30 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 22 липня

Волинських аграріїв не влаштовують 
цьогорічні ціни на зернові 


