
На Волині завершили жнивувати, 
однак чи вистачить зерна для того, 
щоб забезпечити людей хлібом? За 
якою ціною його виготовлятимуть 
з борошна нового врожаю — ці 
та інші питання з’ясовували 
«Відомості».

Як розповів директор департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської ОДА Юрій Горбенко, 
незважаючи на складну економічну 
ситуацію в державі та області, агра-
рії доклали максимум зусиль, щоб 
волиняни мали вдосталь хліба. 

— За прогнозами, валовий збір 
зернових культур становитиме по-
над 1 млн тонн, третина з яких, по-
над 330 тисяч тонн, — продовольче 
зерно, тоді як річна потреба області 
в продовольчому зерні становить 
майже 140 тисяч тонн, — заспокоїв 
нас Юрій Мефодійович. — Врахову-
ючи, що в області вироблено в два з 
половиною рази більше продоволь-
чого зерна, ніж його річна потреба, 
підстав для дефіциту зерна на Воли-
ні немає. Щодо цінової ситуації на 
ринку зерна, то аграрії в цьому році 
не у виграші. Із 3360 грн за тонну 
пшениці на початку жнив ціна впала 
до 2800–2900 грн.

А от жита цього року недостат-
ньо як загалом в Україні, так і в об-
ласті. 

— Міністерство аграрної по-
літики та продовольства особливу 
увагу зараз приділяє розширенню 
посівних площ озимого жита в гос-
подарствах Західного та Північного 
регіонів, — пояснив Юрій Горбенко. 
— Згідно з пропозиціями сільгосп-
підприємств і фермерських госпо-
дарств у нас заплановано посіяти 6,5 
тисячі га жита, що на 500 га більше 
ніж у поточному році. Я просив би 
голів райдержадміністрацій взяти 
під особистий контроль це питання, 
оскільки вже на сьогодні відчува-
ється нестача жита. Рекомендуємо 
й особистим селянським господар-
ствам збільшити посіви зерна, адже 
ціни на нього значно зросли та, спо-
діваюся, будуть рости й надалі. Май-
же зрівнялися жита і пшениці 4-го 
класу — 2800 грн.

— А що буде з ціною на хліб? — 
уточнюємо. 

— Ріст цін на хліб спостерігався 
на початку цього року в січні-берез-
ні, — пояснює посадовець. — Після 
вжитих заходів з квітня цього року 
ціни на масові сорти хліба не підви-
щувалися. Деяким хлібопекарським 
підприємствам вдалося навіть їх 
знизити на окремі сорти. Серед та-
ких ТзОВ «Володимир-Волинський 
хлібозавод», ТзОВ «Володимирторг-
хліб», пекарня «Любомль». Аналіз 
структури витрат на виробництво 
хліба сортів масового вжитку за дру-
гий квартал 2015-го року засвідчив, 
що найбільшу питому частку займає 
вартість борошна — понад 30%. Зва-
жаючи, що вартість борошна має 
найсуттєвіший вплив на вартість 
хліба, основні зусилля були направ-
лені на налагодження співпраці 
волинських хлібопеків з постачаль-
никами борошна за доступними 
цінами, зокрема з ПАТ «Аграрний 
фонд». На сьогодні ціна «Аграрно-
го фонду» на 250–350 грн за тонну 
нижча від ринкової. З керівництвом 
«Аграрного фонду» є домовленості 
про довготермінову поставку бо-
рошна для хлібопеків. Договори 
вже уклали ПАТ «Теремно-хліб» на 
1200 тонн, на розгляді договір із Но-
воволинським хлібзаводом, ТзОВ 
«Західторгхліб», Оваднівським хлі-
бозаводом. Умови поставки та ціни 
будуть уточнятися в специфікаціях 
до кожної поставки. Завдяки консо-
лідованим зусиллям влади та трудо-
вого колективу вдалося відновити 
роботу ДП Луцький КХП № 2. Під-
приємство працює чи не на повну 
потужність, вдається реалізовувати 
хлібопекам борошно за найнижчи-
ми в області цінами.

В губернатора області Володи-
мира Гунчика не настільки оптиміс-
тичний настрій щодо КХП № 2. Під 
час оперативної наради він заува-
жив, що поки зарано говорити про 
повне відновлення його роботи.  

— Стратегічне підприємство по-
чинають сьогодні розхитувати для 
того, щоб потім провести успішно 
його приватизацію або ще гірше — 
ліквідацію, — зауважив Володимир 

Гунчик.  
Голова облдержадміністрації 

дав доручення своєму заступникові 
Сергієві Кошаруку проаналізувати 
ситуацію на підприємстві й спільно 
з керівництвом комбінату, залучив-
ши представників мас-медіа, опри-
люднити відповідну інформацію.

Юрій Горбенко додав, що на-
справді ситуація на підприємстві 
непроста. 

— За серпень КХП реалізував 
3000 тонн борошна для наших хлібо-
пеків — це дає можливість стабілізу-
вати ціну, а тому це підприємство є 
для нас стратегічно важливим. Ми 
будемо робити все, щоб саме наш 
КХП працював, інакше матимемо 
минулорічну проблему, — зауважив 
Юрій Мефодійович. 

Що думають з цього приводу 
самі хлібопеки, ми поцікавилися у 
директора одного з найбільших хлі-
бопекарських підприємств області 
«Волиньторгхліба» Віталія Бобера. 
Поки що він не має стовідсоткової 
відповіді на запитання: на скільки 
подорожчає хліб. Каже, є прогнози, 

що борошно подорожчає на 50–70% 
порівняно з минулим роком (адже 
зросли витрати на дизпаливо, енер-
гоносії, добрива). А вартість хліба, 
за його словами, на 40% залежить від 
вартості борошна. 

— Зараз 5–5,40 грн/кг — ціна 
на комерційне борошно, чекаємо, 
що буде пропонувати «Аграрний 
фонд», — розповів Віталій Олексійо-
вич. — Минулого року на соціальні 
сорти хліба з лютого місяця не було 
борошна. «Аграрний фонд» не ви-
конав своєї функції — забезпечення 
продовольчої безпеки. Коли до ньо-
го звернулися з приводу поставок 
зерна, нам відповіли, що «Аграрний 
фонд» уже не державне підприєм-
ство, а ПАТ  і вони не можуть бути 
збитковими, тому суттєвої знижки 
не дають на борошно. Нам було де-
шевше завозити борошно з інших 
регіонів.

— Що, на Волині немає свого ви-
робника борошна? — уточнюємо.

— Є один — підприємство «Во-
линьзернопродукт» (керівник Єв-
ген Дудка), він як монополіст дик-

тує ціну, — пояснює Віталій Бобер. 
— До речі, коли КХП не працював, 
«Аграрний фонд» зберігав борошно 
в Дудки.   

— Якою буде цього року співп-
раця з «Аграрним фондом»? — про-
довжуємо розмову.

— Колись напряму з ним працю-
вали, а зараз з’явилася аграрна бір-
жа, — пояснює Віталій Олексійович. 
— Раніше, коли ціни на борошно 
починали рости, «Аграрний фонд» 
робив інтервенцію борошна на ри-
нок, щоб наситити його. Ціна вирів-
нювалася і тоді ми могли вибирати, 
де якісніше борошно. Тепер же цієї 
функції немає і «Аграрний фонд» 
уже не впливає на ціну.

Загалом, каже Віталій Бобер, 
щось важко нині спрогнозувати, бо 
ситуація може змінюватися кожного 
тижня. Ціна поки що тримається, бо 
хліб печуть із борошна старого вро-
жаю. З нового буде дорожчим, адже 
зросли витрати на паливо, енергоно-
сії, добрива і так далі — це все закла-
дають у собівартість. 

— Зараз додадуться витрати на 
газ, який став дорожчим, до того ж, 
не дай Бог, після виборів гривня зно-
ву впаде, — це також відіб’ється на 
ціні хліба, — каже Віталій Бобер.  — 
Спілкувався з авторитетними агра-
ріями — якщо раніше вони робили 
акцент на посівах жита, яке входило 
в трійку лідерів зернових культур, то 
тепер зосередилися на вирощуванні 
сої, кукурудзи, ріпаку — культур, 
які експортують за кордон. Через те, 
що посушливим виявився серпень, 
врожаї кукурудзи слабкі. Відповідно 
ті підприємства, які займаються ви-
рощуванням птиці, свиней, худоби 
будуть змушені заміняти кукурудзу 
як корм І чим ви б думали? Пшени-
цею. Що так само може вплинути на 
ціну пшениці,  — розмірковує Віта-
лій Олексійович.     

На іншому великому хлібозаводі 
«Теремно-хліб» поки що коментува-
ти вартість хліба з нового врожаю 
відмовилися, мовляв, наразі моніто-
рять ціни на борошно.

Людмила ШИШКО 

Хліб з нового врожаю подорожчає
Споживач
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Львівське оборонне 
підприємств розтратило 
понад 150 тис. гривень
Посадовці ДП Міноборони України «Львівський 
завод збірних конструкцій» підозрюються у 
привласненні чужого майна. Встановлено, що 
службові особи незаконно розтратили 154 
тисячі гривень державних коштів на сплату 
оренди за використання земельної ділянки у 
Львові, яка в їх віданні фактично не перебувала. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 7 вересня
06:00 Х/ф «Дочекатися кохання»
08:25 «ТСН-Тиждень»
09:45 «Чотири весілля 4»
10:45, 12:20 «Міняю жінку - 2»
12:00, 16:45, 19:30, 23:15 ТСН: 

«Телевізійна служба новин»
13:40 «Ворожка»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 03:30 Х/ф «Влада вогню» (I)
01:50 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів» (II)

06:10 Д/ф «Великі українці»
06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Її серце»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:45, 14:20 «Судові справи»
15:05 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня. Украина»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00, 02:20 Т/с «Станиця» (II)
23:00, 04:20 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (II)
00:50 Т/с «Правдива історія про 

Червоні вітрила»
01:40 Т/с «Скандал 2» (II)

08:30, 03:45 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:45 «Говорить 

Україна»
12:40 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Сонячне затем-

нення» (I)
15:00, 19:00, 02:00 Події
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів» 

(I)
21:00 Т/с «Кохання у сападок» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Дівич-вечір у Вегасі» 

(II)

06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
09:40, 15:50 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:10 М/ф «Тарзан» (I)
17:10 «Розсміши коміка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. Курортний 

сезон»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Побачення наосліп» 

(II)
23:50 Х/ф «Чужі на районі» (III)
01:20 «КВН»
03:10 «Нічне життя»

05:45 Мультфільм СРСР
12:10 «Жарт за жартом»
12:40, 01:10 «Невідома версія»
13:30 Х/ф «Людина-оркестр»
15:00, 19:50 Т/с «Комісар Рекс»
16:40, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:35 Х/ф «Живіть в радості»
23:20 Т/с «Війна Фойла»
01:55 «Своя роль»
02:35 Кіноляпи
03:35 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

05:00 Профілактика
12:00 «Зіркове життя. У полоні 

прокляття»
12:55 «Україна має талант!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:45 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Два капітани» (I)
03:40 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Пригоди мультинят»
06:05, 19:20 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Стоп - 10
11:10 Провокатор
11:45, 13:20 Х/ф «Національна 

безпека»
13:55, 01:55 Х/ф «Наперекір 

смерті»
16:25 Х/ф «Нестримні-3»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Рембо-4» (II)
03:25 Т/с «Спіраль»

06:30 Профилактика
14:00 Т/с «Универ» (II)
14:55, 21:40 Т/с «Универ. Новая 

общага» (II)
15:55 Т/с «Универ 2» (II)
16:50 Т/с «Универ 3» (II)
17:15 Т/с «Онлайн» (II)
17:50 Comedy Club
19:50 Comedy Woman
20:45 Т/с «Универ 4» (II)
23:05 Т/с «Сышишь-шоу» (II)
23:35 М/с «Атомный лес» (II)
00:00 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша» (II)
01:45 «ГАРАЖ»
03:35 Раздолбаи
04:00 Мамахохотала шоу

06:00 Профілактика
12:00 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Х/ф «Поліцейська академія 

2»
14:45 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
16:05 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 03:00 Абзац!
19:00 Ревізор. Спецвипуск
21:15 Дешево і сердито
23:20 Х/ф «Вовк з Уолл-стріт» (III)
03:55 Служба розшуку дітей
04:00 Зона ночі

06:00 Злочини століття
07:00 Вражаючі кадри
07:50, 22:40 Жертви природи
08:40 Генерали Гітлера
09:30, 15:40 У пошуках істини
10:20, 16:30 Правила життя
11:10, 17:20 Містична Україна
12:00, 18:10 Секретні території
13:00, 20:50 Вижити попри все
13:50, 19:50 Скарби зі звалища
14:50, 19:00 У пошуках пригод
21:40 Дива природи
23:30 Покер
00:20 Гордість України
04:30 Таємниці століття

06:05 Х/ф «У старих ритмах» (I)
07:40 «Правда життя». Професія 

залізничник
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Народний кухар»
09:55 Т/с «Коломбо» (I)
11:35 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
13:20 Т/с «Той, що читає думки 

- 2»
15:00, 19:00, 21:30, 02:15, 04:10 

«Свідок»
15:15 Т/с «Я - охоронець. Помил-

ка в програмі»
19:30 Т/с «Головний калібр» (I)
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Королівство» (II)
00:40 Т/с «Під куполом» (III)
02:45 Х/ф «Спокуса» (II)
04:45 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Профілактика
14:00, 19:00 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
22:30 Т/с «Два батька і два 

сина» (II)
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Т/с «Помста» (II)
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:10 Що для вас корисно?
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:40 Школа доктора 

Комаровського
08:10 Мультфільми (I)
08:50, 15:00 Квадратний метр
11:10, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» (I)
14:05 Моя правда
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці їжі
20:50, 23:40 Зайві 10 років
21:40 Зіркове життя
22:40, 01:05 Щастя без жертв
00:20 Смачне побачення
01:55 Колір Ночі

14:15 Вікно в Америку
14:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
16:30 Х/ф «Параджанов»
18:15 Час-Ч
18:30, 21:00, 02:30 Новини
18:50 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ф «Індія та Європа: 

палімпсест»
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:50 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
00:25 Від першої особи
01:20 Т/с «Час збирати каміння»
02:45 Нотатки на глобусі
03:05 Надвечір’я
03:40 Віра. Надія. Любов
04:35 Д/с «Палітри»

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:55 «Облом.UA»
08:55 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
10:45 Х/ф «Політ Фенікса»
12:50 Х/ф «Балістика: Екс проти 

Сівер»
14:35 «Вайпаут»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скоріон»
21:25 Євробаскет 2015 г. Україна - 

Естонія. Прямий ефір
00:00 «Реал-Бодріт»
00:30 Х/ф «Кращі з кращих»
02:25 Х/ф «Ярослав Мудрий»

Львівський активіст подав 
до суду на Авакова
 «Подивився я відео про нову поліцію. Мене ця 
тема дуже цікавить, адже я є представником 
громадськості в комісії прийому до нової поліції. 
У цьому відео Арсен Аваков говорив російською 
мовою про нову поліцію. Я з його виступу нічого 
не зрозумів, а тому надіслав запит до МВС, щоб 
вони надали мені переклад виступу чиновника 
українською мовою. Однак мені відмовили нада-
вати такий переклад», — розповів Літинський.
Тож тепер активіст судиться.


