
До кінця цього року фінансисти 
обіцяють інфляцію у 25%, ясна річ, 
таке падіння гривні провокує подо-
рожчання продуктів та послуг. Але, 
оцінивши ситуацію на продуктово-
му ринку, переконуємося, що ціни 
на деякі харчі вже давно біжать 
попереду інфляції. От тільки за 
цими всіма цифрами не встигають 
зарплати звичайних українців. 

Найбільше здивування напри-
кінці року викликали ціни на кру-
пи: ще восени вони почали вперто 
тягнутися догори, а в останні дні 
взагалі зробили різкий стрибок. 
Тепер гречки дешевше від 18 грн за 
кілограм не знайдеш, не надто від-
стає і рис — 17–22. Так, ціна на ці 
два товари в порівнянні з минулим 
роком зросла ледь не на 70%, адже 
кіло рису торік вартувало від семи 
гривень, а гречки — від шести. Як 
розповіла знайома, днями в одному 
супермаркеті була акція — гречана 
крупа по 13 гривень, то велетенську 
діжку змели за півтори години. 

— Хто має хоч трохи грошей, 
скупляється про запас. Шукають, 
де є акційні крупи, беруть борош-
но, цукор, олію. А що поробиш, час 
такий, що краще запастися, — каже 
вона. 

Тим часом на ринку в Луцьку 
гречку по 18 грн не надто розгрі-
бають. Продавці й самі в шоці від 
ціни та всю вину скидають на поста-
чальників. А до покупців жартують, 
мовляв, навіщо вам та гречка, бе-
ріть ячну чи пшеничну крупу, поки 
ті по п’ять гривень. Вартість цих 
круп дійсно ще тримається, а пшоно 
уже по 10 гривень, арнаутка — по 
дев’ять, горох — по вісім гривень за 
кілограм. За кіло цукру нині просять 
8,5 грн, майже п’ять гривень тепер 
коштує борошно вищого ґатунку, а 
найдешевші вагові макарони вар-
тують 7,5 гривні за кілограм, тоді 
як фасовані — близько десяти, а ім-
портні — понад двадцять. 

Днями розпочався передрізд-
вяний піст, традиційно в цей час 
українці більше налягають на рибку. 
Та цьогоріч, певно, доведеться пере-
биватися капустою з грибами, бо кі-
лограм мороженого хека чи минтая 
уже коштує 40 гривень, оселедця 
— 31, скумбрії — 50. Більше сорока 

гривень за кілограм просять за соле-
ний оселедець, тож за одну рибину 
доведеться лишити в магазині май-
же двадцятку. 

Тим, хто жити не може без м’яса, 
нині теж не солодко. Ще б пак, кіло-
грам дієтичної телятини тепер вар-
тує 100 гривень, яловичини — 75. 
Ще сяк-так тримається ціна на сви-
нину: 55 гривень за грудинку, від 60 
— за вирізку. За 45 гривень можна 
знайти хороший бочок, по 50 — ре-
берця. Тим часом дивує ціна на сало: 
за кіло тонесенького, завтовшки з 
палець, просять аж 30 гривників, за 
трохи товстіше — 40, але є на базарі 
сальце й по 60 гривень! Зважаючи на 
це, не малою виявляється й вартість 
фаршу — 49–50 гривень за кіло. 

Якщо раніше бідовий українець, 
що не мав грошей на свинину чи яло-
вичину, задовольнявся курятиною, 
то нині й птиця не всім по кишені. 
Так, кілограм курячого філе коштує 
50–55 гривень, а стегна, гомілки, 
крильця — 32–33. Курячі яйця теж 
не з дешевих — 14–16 гривень за де-
сяток фабричних, а на домашні по-
трібно витратити майже 30. 

З такими цінами тільки й лиша-
ється, що перейти на овочеву дієту, 
оскільки вартість складників так 
званого борщового набору поки 
лишається невисокою: картопля 
— 2,5 грн, білокачанна капуста — 
1,5 грн, морква та буряк — 2,5 грн. 
Щоправда, овочеву страву потріб-

но заправити хоч олією, а за літр 
рафінованої просять у середньому 
17 гривень, тоді як неочищена ко-
штує на гривню менше. 

Зазвичай початок зими в бага-
тьох асоціюється з ароматом ман-
даринів, але нині, подивившись на 
цінник, багато хто задумується, чи 
купувати цей фрукт, адже за кіло 
запашних цитрусових просять від 
20 до 28 грн. Не надто дешевші й 
апельсини — 20–26 грн та лимони — 
28 грн. 

Звично на зиму зростає вартість 
й молокопродуктів. За літр домаш-
нього молока просять вісім гривень, 
півлітрову баночку сметани оціню-
ють у 16, якщо сепараторна — 25, 
кілограм кисломолочного сиру — в 
30 гривень. Натомість «заводське» 
молоко коштує по 9–10 гривень за 
літр, 400 грамів хорошої сметани 
— 12–13 гривень, вершкове мас-
ло — від 65, а кіло найдешевшого 
сиру «Голландський» обійдеться в 
75 гривень. От як тільки справитись 
із цими традиційними та рапто-
вими змінами цін, невідомо. Адже 
пішла вгору і вартість промислових 
товарів, потрохи наганяють ціни за 
проїзд, не всі ще оговталися від но-
вих тарифів на комунальні послуги 
та паливо. І лиш заробітна плата 
вперто стоїть на місці, а бідолашні 
українці не знають, що вигадати, аби 
закрити нею усі дірки. 

Ольга УРИНА 
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Волиньрада «бурштинові» рішення  вважає поспішними 

Із січня цукор може 
подорожчати 
Оптова ціна на цукор із буряків може зрости орієн-
товно у січні після того, як відбудеться повна зупинка 
заводів. Про це розповів голова асоціації «Укрцукор» 
Микола Ярчук. «Нинішня ціна для цукровиків непри-
йнятна, тому що потрібно платити за газ, сировину. 
На сьогодні собівартість виробництва десь у меж-
ах 7,5–9,5 тисячі за тонну цукру», — сказав він. За 
інформацією Мінагрополітики, станом на 27 листопада 
в Україні вироблено 1,76 млн т цукру і перероблено 
12,51 млн т цукрових буряків. 

Україна зекономила 
півмільярда доларів 
на російському газі 
Україна зекономила 500 млн дол. завдяки тому, що уряд 
не погодився на «тимчасову знижку», яку пропонува-
ла на газ Росія. Про це під час засідання уряду заявив 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. «Разом із нашими 
європейськими й американськими партнерами ми на 
60% замістили постачання природного газу з Росії на 
постачання газу з країн-членів ЄС», — зазначив очіль-
ник КМУ. 

15,7
на стільки відсотків із 1 груд-
ня зросли тарифи на газ для 
промисловості й організацій 
та установ, які фінансуються із 
державного чи місцевих бю-
джетів. Тепер нова ціна на газ — 
5,9 тис. грн за тисячу кубометрів. 

5

Споживач

Журналістський рух «Стоп 
цензурі!» виступає катего-

рично проти будь-яких форм за-
провадження державної цензури 
в Україні, навіть військова агресія 
Російської Федерації не може бути 
виправданням. Ми розцінюємо як 
небезпечні та шкідливі для держа-
ви нещодавно задекларовані пред-
ставниками влади плани зі ство-
рення нової структури під назвою 
«Міністерство у справах інформа-
ційної політики». 

Ми звертаємо увагу Прези-
дента, лідерів парламентських 
фракцій та членів правлячої коа-
ліції, що в Україні вже достатньо 
бюрократичних установ, які ма-
ють повноцінні ресурси, в тому 
числі закріплені в законодавстві, 
щоб боротися з російською про-
пагандою, — зокрема, це МВС та 
СБУ, які за поданням Національ-
ної ради з питань телебачення та 
радіомовлення або у рамках кри-
мінального провадження у спра-
вах щодо тероризму, пропаганди, 
фінансування терористичної ді-
яльності, а також суди мають усі 
повноваження захищати інформа-
ційний простір України. 

Для того, щоб вказані орга-
ни почали ефективно виконувати 
свої функції, ми закликаємо орга-
ни влади якнайшвидше провести 
люстрацію та призначення но-
вих фахівців. Ми звертаємо ува-
гу представників влади на те, що 
створення органу, який дублює 
повноваження інших, — неприпус-
тиме, особливо в умовах, складної 
економічної ситуації в країні. 

Ми також розцінюємо як за-
грозливу ініціативу щодо введен-
ня додаткових обмежень для ро-
боти журналістів у зоні бойових 
дій, яка була озвучена у понеділок 
прес-центром АТО. По-перше, це 
суперечить українському законо-
давству, зокрема статті 15 Закону 
України «Про державну підтримку 
ЗМІ та соціальний захист журна-
лістів», статті 25 Закону України 
«Про інформацію», які не дозво-
ляють обмеження доступу жур-
налістів навіть до місць воєнних 
дій. І по-друге, завданням прес-

центру АТО має бути створення 
журналістам, зокрема закордон-
ним, якнайкращих умов для ви-
світлення точки зору України під 
час військового конфлікту, фік-
сації дотримання Україною своїх 
зобов’язань та міжнародних і між-
державних угод. 

Ми, члени руху «Стоп цен-
зурі!», виступаємо проти замов-
чування помилок керівництва 
держави, ігнорування фактів ко-
рупції, приховування реальної си-
туації у зоні бойових дій. 

Ми розглядаємо вказані ініці-
ативи як капітуляцію перед ста-
рими радянськими форматами, 
замість творення нових стартів і 
впровадження реальних реформ. 

Ми закликаємо владу зосеред-
итися на реальних реформах, зо-
крема на забезпеченні прозорості, 
підзвітності, боротьбі з корупцією, 
економічних реформах — на побу-
дові реальної державної політики, 
а не лише красивого фасаду. Всьо-
му цьому сприяє вільна журналіс-
тика, яка є запорукою розвитку 
сильної і демократичної країни. 

Для того щоб виграти інфор-
маційну війну, потрібно: 

• Розвивати медіаринок, сус-
пільне мовлення, провести повно-
цінну медіареформу та відновити 
довіру населення до українських 
ЗМІ. 

• Максимально залучати за-
кордонних потужних мовників, 
які мають довіру на міжнародній 
арені та можуть створити ефек-
тивний ресурс для протидії росій-
ській пропаганді на міжнародній 
арені. 

• Розвивати власне іномовлен-
ня. 

• Розвивати інфраструктуру, 
щоб ширші кола населення мали 
доступ до Інтернету і їх не можна 
було так легко відрізати від дже-
рел інформації в умовах окупації, 
як це сталося в Криму та на сході 
України. 

• Будувати державну політику, 
яка має полягати у забезпеченні 
прозорості, справедливості, еко-
номічних реформах, а не у ство-
ренні їх видимості.

На останню сесію Волинської 
обласної ради виносили 

шість проектів рішень, що сто-
сувалися спеціального дозволу 
на користування надрами з ме-
тою геологічного вивчення, у 
тому числі дослідно-промисло-
вої розробки покладів буршти-
ну, на території Маневицького 
району приватними підприєм-
ствами ТзОВ «Волинь-Над-
ра», ТзОВ «Волинь-Геологія», 
ТзОВ «Волинь-Ресурс Плюс», 
ТзОВ «Волинь Амбер Лтд», 
ТОВ «Ерідгроу Продакшн», 
ТзОВ «Третій Регіон», ТзОВ «Еко-
енергоресурси». Однак депута-
ти не погодилися розглядати ці 
проекти рішень, оскільки, на 
їхню думку, питання, що стосу-
ються виділення надр у корис-
тування, потребують детального 
вивчення й аналізу. 

Зокрема, депутат Віктор 
Прокопчук сказав, що рішення 
прийнято кулуарно, не прове-
дено громадських слухань. На 
його думку, процес передачі 
надр у користування має бути 
максимально прозорим. Його 
підтримала депутат Раїса Куч-
мук, зауваживши, що немає 
чіткої програми, не відомо, що з 
цього матиме громада й область 
зокрема. 

Голова Волинської облдер-
жадміністрації Володимир 
Гунчик зазначив, що два місяці 
тому започаткували програму 

«Волиньбурштин». У її рамках 
планують сформувати регуля-
торний акт, який випише пра-
вила гри щодо видобутку на 
Волині янтарю. 

Під час прес-конференції, 
де підбивалися підсумки ро-
боти сесії, голова облради 
Валентин Вітер зазначив, що 
питання надання дозволу на 
геологорозвідку цим приват-
ним фірмам тягнеться із лип-
ня, коли надійшло їхнє звер-
нення про те, що вони хочуть 
отримати такий дозвіл. 

— Усі матеріали були від-
правлені на вивчення, розгляд 
і надання висновку в управлін-
ня екології, — зазначив Вален-
тин Степанович. — Протягом 
місяця вивчалися ці питання, 
прийшов позитивний висно-
вок екологічного управління. 
Ми виявили, що цього замало, 
було правильне рішення сесії 
питання зняти, вони будуть 
довивчені. За пропозицією 
голови ОДА зараз розробля-
ється регуляторний акт, який 
затвердить послідовність або 
алгоритм отримання тако-
го дозволу. Регуляторний акт 
оприлюднений на сайті ОДА. 
Думаю, до нього будуть вне-
сені зміни і громадськістю, і 
юридичним відділом. Але він 
буде прийнятий. 

Журналісти поцікавилися 
в голови облради, чи не вва-

жає він, що перед тим, як ще 
раз винести на сесію питання 
про надання дозволів на гео-
логорозвідку окремим приват-
ним підприємствам, потрібно 
провести громадські слухан-
ня, послухати звіт правоохо-
ронних органів про те, що у 
нас робиться у Ратнівських, 
Маневицьких лісах і на інших 
територіях, де самовільно до-
бувають бурштин. Адже такі 
факти є. 

— Так, потрібно обгово-
рити на рівні сільської ради, 
районної, на місцях, почути 
думку місцевого населення, — 
погодився Валентин Вітер. — 
Якщо ми маємо таке багатство, 
то потрібно, щоб левова частка 
коштів, отриманих від продажу 
бурштину, лишалася в обласно-
му бюджеті. Максимально тре-
ба вивчити це питання і надати 
ліцензії тим фірмам, які мають 
фінансові можливості вести ді-
яльність у межах закону, чесно, 
порядно, щоб зберегти можли-
вість потім рекультивації тих 
місць, де будуть проводитися 
розкопки. Щодо того, що на 
Волині вже самовільно копа-
ють бурштин, то поки що не-
має офіційного підтвердження, 
що когось затримали. Я подам 
із цього питання офіційний за-
пит і в прокуратуру, і в Службу 
безпеки, і в УМВС. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Заява руху «Стоп цензурі!» з приводу 
неприпустимості створення 
Міністерства інформації 

Ціни на продукти б’ють рекорди 
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