
Волинські аграрії приступили до 
збирання врожаю цукрових буря-
ків. Цукроварні теж готуються до 
активної роботи, але не перестають 
нарікати, що «солодкий» бізнес стає 
все менш ефективним, а собівар-
тість цукру скоро перевищить ціну 
на нього. Бідкаються й господар-
ники, мовляв, сіяти солодкі корені 
невигідно. Простих же волинян 
цікавить не що інше, як ціна цього-
річного цукру. 

За словами начальника відділу 
рослинництва і технічної політики 
обласного департаменту АПР Олек-
сандра Ромашковця, цьогоріч в об-
ласті цукровим буряком засіяли 19,9 
тисячі гектарів. Це перевищує по-
казники останніх років, бо бувало, 
що засівали лише 12–15 тис. га. Чи-
новник відзначає хорошу врожай-
ність — 526 центнерів із гектара — 
та підвищений рівень цукристості 
порівняно з минулим сезоном. 

— Зараз сезон збирання цукро-
вого буряку лише розпочинається, 
станом на 16 вересня вже зібрано 
близько 12,5 тисячі тонн. У роботу 
включилися лише потужні підпри-
ємства, яким краще зібрати врожай 
раніше, поки хороші погодні умо-
ви. Буряк ще продовжує рости, тож 
більшість господарників збиратиме 
його на початку жовтня, — зазначає 
пан Ромашковець. 

Директор ТзОВ «П’ятидні» Ва-
лерій Діброва повідав, що його гос-
подарство збільшило посівні площі 
під буряк аж на 220 гектарів, тож 
цьогоріч солодкий коренеплід зби-
ратимуть уже з 940 га. 

— Цукристість буряку — 16,5–
17,5%. Можливо, ще підніметься, 
адже буряк у дуже доброму стані, за-
хищений від хвороб, ще продовжує 
набирати вагу корінь і підвищується 
цукристість. Урожайність теж непо-
гана, очікується 550–600 центнерів із 
гектара, — каже Діброва. 

Підприємство, за словами ди-
ректора, вже почало збір урожаю на 
деяких полях. Як і минулого року, 
буряки здаватимуть на Гнідавський 
цукровий завод. 

Як пояснив начальник департа-
менту АПР Юрій Горбенко, цьогоріч 
на Волині працюватиме два цукро-
вих заводи — ПАТ «Гнідавський цу-
кровий завод» і ПП «Європацукор» 
(Іваничівський цукровий завод). 
За його словами, на місцях, де були 
пункти прийому буряків Горохів-
ського цукрового заводу, який нещо-
давно зупинив свою роботу, дві цу-
кроварні відкриють свої. Олександр 
Ромашковець додає, що потужностей 
цих підприємств вистачить, щоб за-
безпечити волинян цукром. 

— Цьогоріч цукру виготовлять 
у 1,5–2 рази більше від потреби во-
линян. Але це не означає, що товар 
лежатиме і його нікуди буде подіти. 
Підприємства, звісно, шукатимуть 
ринок збуту й за межами області, 
дивитимуться, де краща ціна, і про-
даватимуть, — зазначає Олександр 
Степанович. 

Керівник ПП «Європацукор» 
Ярослав Кауза розповів, що його 
підприємство планує переробити 
близько 200 тисяч тонн цукрового 
буряку та виготовити орієнтовно 
20 тисяч тонн цукру. Поки пан Кауза 
не може назвати, де саме розміщу-
ватимуть бурякопункти і їх точну 
кількість. Імовірно, їх буде близько 
двох десятків, а можливо, менше, 
оскільки селяни цьогоріч не надто 
активно сіяли буряк. Тому, всупереч 
твердженням чиновників, Ярослав 
Антонович припускає, що нинішні 
врожаї будуть меншими від минуло-
річних. 

— Виробництво цукру стає не-
рентабельним. Через низьку ціну 
на нього буряк вирощуватимуть усе 
менше, а заводам не буде з чим пра-
цювати. Хіба ж це правильно, що кі-
лограм цукру коштує мало не стіль-
ки ж, як пляшка мінеральної води? 
Порахуйте, які витрати потрібні на 
виробництво. Скрізь у світі кіло вар-
тує близько восьми гривень — саме 
така ціна є економічно обґрунтова-
ною, а в Україні виходить найдешев-
ший цукор при найдорожчому газі, 
— нарікає Ярослав Кауза. 

Більше того, він додає, що, ймо-

вірно, обвал ціни на цукор в Україні 
відбувся через заводи, які виготов-
ляють солодкий продукт із цукрової 
тростини, що значно дешевше. До 
того ж, за словами Ярослава Анто-
новича, в українських засіках ще з 
минулого року лишилося близько 
одного мільйона тонн торішнього 
цукру, що також сприяє тому, щоб 
ціна на цей товар не йшла вгору. 

— Вважаю, що цього року цукру 
в Україні буде трохи менше, ніж ми-
нулого, і якщо наші кондитери бу-
дуть орієнтуватися на український 
цукор із буряку, а не на цукровмісні 
сполуки, тоді всім буде добре: й агра-
ріям, і виробникам, і споживачам, — 
переконаний господарник Валерій 
Діброва. 

Додамо, що начальник департа-
менту АПР Юрій Горбенко зазна-
чає, що цукор коштуватиме в межах 
семи гривень за кілограм. Саме таку 
ціну спеціалісти називають еконо-
мічно обґрунтованою. А Олександр 
Ромашковець додає, мовляв, спожи-
вач завжди казатиме, що ціна необ-
ґрунтовано висока, а виробник скар-
житиметься, що вона низька, — такі 
закони ринку. 

Ольга УРИНА 

Служба безпеки викрила факт 
завищення вартості викона-

них робіт під час ремонту авто-
дороги на Рівненщині, повідо-
мляє прес-служба відомства. 

Встановлено, що протягом 
2009–2010 років під час ви-
конання робіт із капітального 
ремонту автомобільної дороги 
державного значення у Рівнен-
ській області службові особи 
іноземних підрядних будівель-
них організацій до платіжних 
сертифікатів внесли недостовір-
ні дані щодо фактичної вартості 
виконаних робіт. 

За ініціативою СБУ спеці-
алісти одного зі столичних на-
уково-дослідних інститутів 
провели відповідне експертне 
дослідження, у результаті яко-
го з’ясувалося, що підрядні бу-
дівельні організації завищили 
вартість виконаних робіт, чим 
державі було завдано збитків на 
суму близько 12 мільйонів гри-
вень. 

За фактом привласнення, 
розтрати майна шляхом зловжи-
вання службовим становищем 
правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження. 
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Британія обіцяє Україні 11% зростання 
рівня життя в асоціації з ЄС 

Рівненські 
чиновники вкрали 
12 мільйонів 
гривень 
на ремонті доріг 

Водійські посвідчення старого 
зразка можна буде не обмінюва-

ти на нові. За такі зміни до законо-
давства у вівторок, 17 вересня, про-
голосували 314 народних депутатів. 

Зокрема, були внесені зміни до 
Закону «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр і документи, 
що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» щодо врегулю-
вання питання дії посвідчень водія 
зразків, бланки яких були затвер-
джені органами влади Союзу Радян-

ських Соціалістичних Республік. 
Згідно зі змінами, водійські 

посвідчення, видані з викорис-
танням бланка СРСР, можуть бути 
замінені на посвідчення нового 
зразка за бажанням власника й у 
випадках, передбачених чинним 
законодавством. 

Нагадаємо, що до цього водіїв, 
які мають посвідчення радянсько-
го зразка, зобов’язували замінити 
їх до кінця 2013-го, адже термін дії 
таких документів мав закінчитися 
1 січня 2014 року. 

Безхатченки зможуть 
голосувати 
ВР ухвалила закон, який упорядковує включення без-
домних у реєстр виборців. За це проголосувало 340 
депутатів. Відповідно до змін, створюється центр обліку 
бездомних. Виборча адреса громадянина, що не має 
зареєстрованого місця проживання, визначається за 
погодженням із цим центром або соціальною службою, 
у складі якої створено структурний підрозділ для обліку 
бездомних. Скільки в Україні безхатченків, невідомо — 
такий облік не ведуть. У ЗМІ звучать цифри від 100 тисяч 
до двох мільйонів осіб. 

В Україні скорочується 
виробництво хліба 
Обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів в 
Україні у серпні 2013 року зменшився порівняно з анало-
гічним періодом минулого року на 9,5% — до 129 тис. т. 
Про це свідчать дані Державної служби статистики. При 
цьому порівняно з липнем цього року обсяг виробни-
цтва хліба та хлібобулочних виробів зменшився на 1,4%. 
Загалом протягом січня–серпня 2013 року виробництво 
хліба та хлібобулочних виробів знизилося на 7,6% порів-
няно з січнем–серпнем 2012 року — до одного мільйона 
тонн. 

38%
стільки українців вважають, що 
їм пощастило жити в Україні, бо 
це їхня Батьківщина і тут хороші 
люди. Такі дані опитування опри-
люднила компанія Research & 
Branding Group. 

В Україні з 1 жовтня з’явиться 
розмінна монета номіналом 

50 копійок із нового матеріалу, по-
відомляє ТСН. 

«До 2013 року для карбування 
розмінних монет номіналом 50 ко-
пійок використовували заготовки, 
виготовлені зі сплаву алюмініє-
вої бронзи. Монети номіналом 
50 копійок із низьковуглецевої 
сталі з гальванічним покриттям 
уводять в обіг із першого жовтня 

2013 року», — йдеться у повідо-
мленні Національного банку. 

При цьому монети старого 
зразка НБУ не буде вилучати з обі-
гу. 

«Основна передумова зміни 
матеріалу заготовок — підвищен-
ня вартості кольорових металів на 
міжнародному ринку, що призво-
дить до збільшення собівартості 
виготовлення розмінних монет», 
— зазначили в НБУ. 
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Вимоги, які Україні необхід-
но виконати для підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС, не є 
нав’язуванням чужих цінностей і 
надмірно жорсткими стандарта-
ми. Про це міністр у справах Єв-
ропи Міністерства закордонних 
справ Великобританії Девід Лі-
дінгтон написав у статті для укра-
їнського видання «День». 

За словами британського мі-
ністра, реформи, передбачені Уго-
дою про асоціацію, підуть на ко-
ристь Україні. Подивіться, як вони 
працюють в інших країнах», — за-
значив він. 

Лідінгтон наголосив, що пра-
вила в економіці, які з’явилися за-
вдяки інтеграції в ЄС, допомогли 
Польщі та Словаччині стати ди-
намічними та благополучнішими 
країнами. 

«У Польщі ВВП на душу насе-
лення зріс із $2406 у 1991 році до 
$13 463 в 2011 році, а тривалість 
життя збільшилася з 71 року до 76 

років», — відзначив міністр. 
Лідінгтон висловив упевне-

ність, що якщо Україна проведе 
реформи, які впровадили країни-
сусіди, скоротивши корупцію і бю-
рократію, знизивши тиск на малий 
і середній бізнес, то майбутнє у 
країни буде хорошим. 

За його даними, в результа-
ті тіснішої інтеграції з Європей-
ським Союзом рівень життя в 
Україні в довгостроковій перспек-
тиві може вирости на 11%, оскіль-
ки вітчизняні компанії зможуть на 
рівних торгувати з європейськими 
колегами, а в країну буде надходи-
ти більше прямих інвестицій, що 
дозволить створювати нові робочі 
місця та впроваджувати сучасні 
технології. 

Нагадаємо, в листопаді цьо-
го року на саміті країн «Східного 
партнерства» заплановано під-
писання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, що включає ство-
рення зони вільної торгівлі. 

Засуджена екс-прем’єр Юлія Тим-
ошенко вважає, що у першому 

турі президентських виборів 2015 
року єдиний кандидат від опозиції 
тільки зашкодить загальній пере-
мозі. Про це вона сказала в інтерв’ю 
«Українській правді». 

Лідер опозиції поки не хоче го-
ворити про ймовірність своєї участі 
у виборах. На її думку, єдиним кан-
дидатом від опозиції має стати той, 
хто отримає найбільше голосів у 
першому турі голосування. 

За її словами наступні вибори 
будуть «найжорстокішими та най-
бруднішими» за часів незалежності, 
тому опозиція не має права їх про-
грати. Вона також додала, що єди-
ний кандидат уже в першому турі 
дозволить політтехнологам Януко-
вича вкотре поділити країну на Схід 
та Захід і виграти вибори. 

Тимошенко проти 
єдиного кандидата 
на виборах 

Події

Хіба ж це правильно, щоб 
кілограм цукру коштував 
мало не стільки, як пляшка 
мінеральної води? Скрізь 
у світі кіло вартує близько 
восьми гривень — саме 
така ціна є економічно 
обґрунтованою, а в Україні 
виходить найдешевший 
цукор при найдорожчому 
газі 

Цукор коштуватиме в межах семи гривень 

Українцям дозволили користуватися 
радянськими посвідченнями водія 

У жовтні з’являться нові 50 копійок 

 ПОГОДА

У західних областях 19 ве-
ресня змінна хмарність, можли-
вий короткочасний дощ. Вночі 
+10...+11°C, вдень +13...+16°C. 20 
вересня хмарно з проясненнями, 
прогнозують опади. Температу-
ра повітря вночі +7...+9°C, вдень 
+15…+18°C. 21 вересня очікуєть-
ся хмарна погода з дощами. Вночі 
+8...+10°C, вдень +13...+16°C. 

У північних регіонах 19 ве-
ресня похмуро, дощитиме. Темпе-
ратура повітря вночі +14...+15°C, 
вдень +16...+20°C. 20 вересня по-
хмуро, прогнозують опади. Вночі 
+10...+11°C, вдень +13...+15°C. 21 
вересня хмарно з проясненнями, 
короткочасний дощ. Температура 
повітря вночі +9...+10°C, вдень 
+15...+18°C. 

У Києві 19 вересня змін-
на хмарність, очікується дощ. 
Вночі температура становитиме 
+13…+14°C, вдень +15...+18°C. 
20 вересня похмуро, без опа-
дів. Температура повітря вночі 

+10...+11°C, вдень +14...+17°C. 21 
вересня хмарно з проясненнями, 
ймовірний дощ. Температура вно-
чі +9…+10°C, вдень +15...+19°C. 

У східних регіонах 19 верес-
ня змінна хмарність, коротко-
часні опади. Вночі +15...+17°C, 
вдень +19...+22°C. 20 вересня по-
хмуро, дощ не очікується. Вночі 
+15...+17°C, вдень +19...+23°C. 21 
вересня сонячно, опади не пе-
редбачаються. Температура по-
вітря вночі +12...+13°C, вдень 
+17...+19°C. 

У південних областях 19 
вересня хмарно з прояснення-
ми, можливі опади. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+19...+20°C, вдень +20...+22°C. 20 
вересня похмуро, короткочасний 
дощ. Температура повітря вночі 
+18...+19°C, вдень +20...+21°C. 21 
вересня змінна хмарність, опа-
дів не очікується. Нічна темпера-
тура повітря +16...+17°C, денна 
+19...+21°C. 

Цукровари бідкаються, що його виробництво стає невигідним 


