
Цукор почав стрімко рости в ціні. 
На Центральному ринку Луцька 
за кілограм просять 7,50 грн, а на-
прикінці літа був іще по 5,50 грн за 
кіло. Одна з продавчинь пояснює, 
що спрогнозувати подальшу його 
вартість важко. Розповідає, ще 
вчора реалізовували по 7 грн, а 
сьогодні зранку сказали продавати 
вже на 50 копійок дорожче. Для 
тих, хто купує оптом, мішок вартує 
330 гривень, тоді як ще три тижні 
тому придбавали по 270 грн. 

Поцікавилися ціною цукру в од-
ному з магазинчиків, одначе продав-
чиня сказала, що на прилавку його 
немає взагалі. Мовляв, той, що був, 
розпродали минулого тижня, а на 
новий оптовик підняв ціну на грив-
ню, тому будуть шукати, де взяти 
дешевше. 

Експерти зазначають, що впер-
ше за останнє десятиліття на ринку 
цукру під час сезону переробки спо-

стерігається зростання вартості со-
лодкого продукту. 

Голова правління Національної 
асоціації цукровиробників «Укрцу-
кор» Микола Ярчук каже, що цей рік 
є нетиповим порівняно з попередні-
ми двома. Тоді спостерігалося пере-
виробництво цукру, а наразі, з його 
слів, продукування різко скоротило-
ся, практично наполовину. Минуло-
го сезону було виготовлено 2,3 млн т 
цукру, тоді як за підсумками цього 
сезону прогнозований обсяг стано-
витиме 1,3–1,4 млн т. Інші експерти 
кажуть, що заводи не можуть пра-
цювати собі у збиток, адже собівар-
тість цукру зростає. 

Яка цінова політика у цукровій 
галузі Волині та чи підніматиметь-
ся й надалі вартість «білого піску», 
з’ясовували «Відомості». 

Заступник директора департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської ОДА Людмила Петри-
канин вважає, що об’єктивних при-

чин для значного подорожчання цу-
кру немає. 

— Перехідні залишки й очіку-
ване виробництво повністю забез-
печують потребу в цій продукції як 
нашої області, так і держави, — каже 
Людмила Федорівна. — Ціна на цу-
кор формується ринками, тобто 
попитом і пропозицією. А попит 
великою мірою — ажіотажем і різ-
ного роду чутками. Також на ціну 
впливає вартість складових його 
виробництва. Щоб виростити бу-
ряк, сільгоспвиробники затрачають 
енергоносії, мінеральні добрива, за-
соби захисту рослин та інше. А ре-
алізують цукор за цінами, що скла-
лися на ринку, нерідко навіть нижче 
собівартості. 

Директор ПП «Європацукор» 
(Іваничівський цукровий завод) 
Ярослав Кауза має дещо іншу дум-
ку з цього приводу. Він вважає, що 
нинішнє подорожчання — процес 
прогнозований і логічний. 

— Ціна цукру залежить від вар-
тості його виробництва, і сьогодні 
він має коштувати понад 7 грн/кг, — 
каже Ярослав Антонович. — Якщо 
ціна буде менше семи гривень, то цу-
кровій галузі не вижити. Минулого 
року заводи продали продукцію собі 
у збиток, для сільгоспвиробників 
вона також не покривала затрат на 
виробництво. Як результат — цього 
року буряків посіяли майже у два 
рази менше. Зокрема, якщо торік 
ми переробили 200 тис. т буряку, 
то цьогоріч — приблизно 100 тис. т. 
Тому низька ціна — це не панацея. 

— Тобто можемо говорити, що 
цукор і далі буде дорожчати? 

— На мою думку, вроздріб його 
ціна повинна бути близько восьми 
гривень, — пояснює Ярослав Кауза. 

Людмила ШИШКО 

За кількістю доларових мільяр-
дерів Україна опинилася на 

27-й позиції світового рейтингу 
між Єгиптом і Чилі. Про це свід-
чать результати дослідження «Пе-
репис мільярдерів–2013», повідо-
мляє «Капітал» із посиланням на 
дослідження міжнародної компа-
нії Wealth-X та швейцарського фі-
нансового конгломерату UBS. 

Згідно з даними звіту, на сьо-
годні світовий клуб мільярдерів 
налічує 2170 осіб із 78 країн. За 
останніх чотири роки кількість 
«членів клубу» зросла аж на 60%, 
а сукупний обсяг їхніх чистих 
активів — більше ніж удвічі (до 
$6,5 трильйона в 2013 році). А 
отже, статок клубу мільярдерів 
уже зараз перевищує обсяг ВВП 
будь-якої країни світу, крім Китаю 
та США. 

За прогнозами експертів, до 
2020 року кількість доларових 
мільярдерів збільшиться майже 
вдвічі й сягне близько 3900 осіб. 

Чверть (24%) всіх мільярдерів 
світу є жителями США, володіючи 
третиною (32%) усіх активів «клу-
бу». Більше ста мільярдерів також 
проживають у Китаї (157), Німеч-

чині (148), Великобританії (135), 
Росії (108) та Індії (103). 

Що стосується ділових столиць 
світу, найбільше представництво 
успішні люди мають у Нью-Йорку 
(96), Гонконзі (75) і Москві (74). 

У світовий клуб мільярдерів 
також входять і 18 українців, об-
сяг активів яких становить $49 
мільярдів. 

Це перше у своєму роді до-
слідження, завданням якого був 
поглиблений аналіз статків най-
багатшої частини населення світу. 
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Україна на 27 місці у світі за кількістю 
доларових мільярдерів 

Україна, у разі продовження ви-
користання формального під-

ходу Росією, мінімізує закупівлі 
газу та буде закуповувати обсяги, 
необхідні виключно для своїх по-
треб. Про це заявив віце-прем’єр 
Юрій Бойко. 

«У жовтні для комунальної 
сфери ми фактично використову-
вали обсяги, які перебувають у на-
ших сховищах, і не плануємо бра-
ти у «Газпрому» великих обсягів 
газу. Вони будуть невеликі, на це 

нам грошей вистачить», — розпо-
вів віце-прем’єр Юрій Бойко. 

«Ми також будемо підходи-
ти з погляду тільки забезпечення 
власної комунальної сфери, а за-
безпечення підтримки в пікові 
режими транзиту з боку НАК 
для «Газпрому» — це вже буде за-
вдання, яке ми проводитимемо 
факультативно», — сказав віце-
прем’єр. 

Також він нагадав, що у зи-
мовий період російський газ за-
качується в українські підземні 
сховища газу для двох цілей: для 
створення необхідного запасу на 
будь-які непередбачувані ситуації 
та для того, щоб у піковий період 
низьких температур використо-
вувати запаси ПСГ для страховки 
транзиту газу до Європи. 

За його словами, для України 
вкрай важливе таке скорочення: 
«Що більше ми будемо закупову-
вати газу за цим контрактом, то 
більших втрат зазнаватиме наша 
економіка». 

Україна — найбідніша країна 
в Європі 
Експерти міжнародної компанії GfK у своєму що-
річному звіті «Купівельна спроможність Європи 
2013–2014» прогнозують, що в 2013 році сукупний 
обсяг коштів, що відображає купівельну спромож-
ність населення європейських країн, складе близько 
8,6 трлн євро, або 12,890 тис. євро на рік у розрахун-
ку на одного жителя континенту. За оцінками GfK, 
купівельна спроможність жителів України становить 
2,206 тисячі євро на рік. Менше тільки у молдаван — 
1,284 тисячі євро. 

Американський інвестиційний 
фонд купив 20% зовнішнього 
боргу України 
Американський інвестфонд Franklin Templeton придбав 
20% зовнішнього боргу України на суму 5 млрд доларів, 
пише Gazeta.ru з посиланням на матеріал The Financial 
Times. Перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов 
і міністр фінансів Юрій Колобов уже відвідали штаб-
квартиру фонду в Каліфорнії, щоб обговорити подробиці 
подальшого співробітництва. Фонду також належать 
облігації Ірландії, куплені під час кризи. 

10%
на стільки в Україні перед 
новорічними святами може 
подорожчати червона ікра. За 
словами експертів, головною 
причиною стануть спекуляції 
через попит. Сьогодні вартість 
кав’яру — 600–700 грн/кг. 

Олександр ВІЛКУЛ:

Опозиція передала Партії регі-
онів свій варіант законопро-

екту щодо лікування ув’язнених 
за кордоном, базуючись на табли-
ці регіоналки Інни Богословської. 
Про це повідомила депутатка від 
«УДАРу» Ірина Геращенко, яка 
входить до робочої групи, що роз-
робляє спільний законопроект. 

«Ми підготували свій варіант. 
Більше того, ми ще погодилися 
з тими позиціями, на яких напо-

лягала партія влади, що потрібно 
змінювати не лише Кримінальний 
кодекс, а й Кримінально-виконав-
чий, і Кримінально-процесуаль-
ний», — додала Геращенко. 

За її словами, це пункти про те, 
що «засуджені можуть лікуватися 
за кордоном через рішення суду, 
коли є відповідна медична довідка, 
коли є відповідне підтвердження 
з медичної установи за кордоном; 
що це може відбуватися лише з 
тією країною, яка є членом конвен-
ції про видачу правопорушників; 
що не можна застосовувати цей 
закон відносно осіб, які засуджені 
за особливо важкі злочини, тобто 
ґвалтівників, убивць, терористів, 
причетних до розповсюдження 
наркотиків, розбою». 

«Проте ми не отримали жод-
ного законопроекту зі сторони 
Партії регіонів. Ми свій надали й 
не проти того, щоб вони прочита-
ли. І ми саме його взяли за осно-
ву. Якщо є якісь зауваження, то 
можемо його трохи підчистити, 
але ми вважаємо, що максимально 
працюємо над тим, щоби робоча 
група видала результат», — резю-
мувала Геращенко. 
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Віце-прем’єр-міністр Олександр 
Вілкул взяв участь у засіданні 

круглого столу щодо розвитку міс-
цевого самоврядування в Україні, 
організованого в рамках діяльності 
Програми Ради Європи «Посилення 
інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Украї-
ні». Під час заходу були обговорені 
питання розвитку місцевої і регіо-
нальної демократії та впровадження 
європейських стандартів самовря-
дування. 

— Впровадження Україною по-
ложень Європейської хартії місце-
вого самоврядування є однією з ви-
мог ЄС щодо підписання Угоди про 
асоціацію. Зокрема, це стосується 
прийняття нової Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування. 
Усі дії уряду спрямовані насамперед 
на врахування інтересів людей, — 
сказав Олександр Вілкул. 

Концепція передбачає передан-
ня повноважень органам місцевого 
самоврядування, які отримають час-
тину функцій місцевих державних 
адміністрацій. Крім того, передба-
чається посилення фінансової не-

залежності органів місцевого само-
врядування. Ще однією важливою 
новацією є вдосконалення механіз-
мів створення органів самооргані-
зації населення. А також — прове-
дення місцевих референдумів для 
вирішення важливих питань громад 
і посилення контролю з боку насе-
лення за діяльністю органів влади. 

— Реалізація Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування 
дозволить підвищити якість надан-
ня послуг громадянам. Адже саме 
громади стануть центром прийнят-
тя рішень. Таким чином, рішення 
прийматимуться не в Києві, а в кон-
кретній громаді, обраними населен-
ням радою та головою, — зазначив 
Олександр Вілкул. 

Серед учасників круглого столу 
від Ради Європи та її країн-членів 
були представник Генерального се-
кретаря Ради Європи з координації 
програм співробітництва в Україні, 
голова офісу Ради Європи в Украї-
ні Владімір Рістовскі, голова Пред-
ставництва Європейського Союзу в 
Україні, посол Ян Томбінські, Над-
звичайний і Повноважний Посол 

Швейцарської Конфедерації в Укра-
їні Крістіан Шьоненбергер, Над-
звичайний і Повноважний Посол 
Королівства Швеція в Україні Ан-
дреас фон Бекерат, віце-президент 
Конгресу місцевих і регіональних 
влад РЄ Марк Кулз, керівник Депар-
таменту демократичних інститутів і 
врядування Генерального директо-
рату з питань демократії Генераль-
ного секретаріату Ради Європи Аль-
фонсо Зарді. 

Події

Російська економіка в найближче 
десятиліття буде відчувати зна-

чні труднощі зі своїм зростанням. 
Про це йдеться в доповіді «Новий 
КДБ (Коментарі про державу і біз-
нес)», опублікованій Центром роз-
витку Вищої школи економіки. 

Згідно з прогнозами, з 2013-го 
по 2022 роки валовий внутрішній 
продукт РФ зросте лише на 29%. 
При цьому нинішнього року темпи 

зростання економіки не перевищать 
1,6%, а наступного не піднімуться 
вище 2,1%. 

«Тривідсоткове зростання, яке 
ще недавно здавалося неправдопо-
дібно низьким, тепер виглядає май-
же недосяжним. Цієї позначки зрос-
тання російської економіки, згідно з 
консенсус-прогнозом, досягне лише 
через 10 років», — повідомляється в 
доповіді. 

Близько половини секторів ро-
сійської промисловості, яка у ціло-
му стагнує, вже перебуває в стані 
рецесії. А найбільші темпи падіння 
спостерігаються у будівництві й ін-
вестиціях. Зокрема, у 2013 році ско-
ротиться виробництво саме тих сек-
торів обробної промисловості, які 
найбільш синхронні з загальноеко-
номічною рецесією, а це металургія 
і машинобудування. 

Росії пророкують різке падіння економіки та сильну кризу 

Ціна на цукор таки зросте 

Опозиція підготувала компромісний 
проект лікування Тимошенко 

Юрій БОЙКО: Україна й надалі купуватиме 
російський газ по мінімуму 

Цукрова галузь більше не може працювати у збиток 

Реформування місцевого самоврядування підвищить якість 
надання послуг громадянам 


