
З 1 січня набувають чинності по-
ложення Закону «Про безпечність 
та якість харчових продуктів», 
які забороняють продаж сирого 
молока, сиру домашнього вироб-
ництва та м’яса тварин подвірного 
забою. А це може породити нові 
проблеми для власників худоби і, як 
наслідок, призвести до скорочення 
її поголів’я. Таке припущення висло-
вив керівник напрямку «Розвиток 
ринкової інфраструктури» Проекту 
USAID «АгроІнвест» Микола Грицен-
ко, з яким у нас сьогодні розмова. 

— Чи не поставить такий підхід 
під загрозу саме існування вітчиз-
няної тваринницької галузі? 

— Із початку наступного року 
селяни, які мають велику рогату 
худобу та свиней, будуть постав-
лені у надзвичайно важкі умови. У 
них виникнуть серйозні проблеми 
зі збутом тваринницької продукції 
власного виробництва, що змусить 
багатьох відмовитися від утримання 
худоби. Це призведе до зменшення її 
поголів’я. Не виключається, що та-
кий перебіг подій поставить під за-
грозу і продовольчу безпеку країни. 

Якби особисті селянські госпо-
дарства виробляли 3–5% тварин-
ницької продукції, то можна було б 
нехтувати цим питанням. Але вони 
утримують понад 68% ВРХ, корів і 
того більше — 77%, свиней — 51%, 
овець і кіз — 85,7%. Проте ці обме-
ження вкрай необхідні. Ми мусимо 
гарантувати безпечність тварин-
ницької продукції. 

— Згаданий закон ухвалено ще 
2009 року. Відтоді спливло багато 
часу.  

— Коли у 2010-му відтермінову-
вали норми цього закону до 1 січня 
2015 року, уряду дали доручення 
розробити заходи щодо розвитку 
мережі боєнь і пунктів заготівлі 
молока. На жаль, за п’ять років, що 
сплинули, практично нічого не зро-
блено. 

— У системі товарного вироб-
ництва все набагато простіше: там 
існує контроль за безпечністю про-
дукції. А як бути з тими селянами, 
які на своєму подвір’ї тримають 
худобу? До кого вони мають звер-
нутися з її забоєм на м’ясо, хто під-
твердить безпечність зібраного в 

домашніх умовах молока? 
— Сьогодні в окремих регіонах 

України з ініціативи місцевих ор-
ганів влади почали створюватися 
пункти заготівлі та збуту тварин-
ницької продукції. Це ми спостері-
гаємо, зокрема, в Черкаській та Хер-
сонській областях. 

На Херсонщині за підтримки 
«АгроІнвесту» такі проекти впро-
ваджуються доволі успішно. Пер-
шочергово тут реконструюють старі 
бойні, які діяли ще за радянських 
часів. Нині їх приводять у відповід-
ність до сучасних вимог. 

— Чи можна вважати відсут-
ність достатньої кількості боєнь, 
пунктів із заготівлі молока най-
проблемнішим питанням? 

— Не менш проблемним зали-
шається питання сертифікації ви-
робництва тваринницької продукції 
та документального підтвердження 
її безпечності. 

В Україні так само, як і в Європі, 
мають запроваджуватися дві форми 
сертифікації. Одна з них передба-
чає сертифікацію виробництва тва-
ринницької продукції за системою 

Global CAP. Вона враховує дуже ба-
гато аспектів. Зокрема, власник ху-
доби має відповісти на запитання, 
де він брав корми, які це були корми, 
чи відповідають вони вимогам щодо 
безпечності, які містять добавки. І 
взагалі, якою є система утримання 
худоби, виробництва молока. Також 
доведеться розкрити інформацію 
про те, хто доглядає за худобою. Чи 
регулярно ці люди проходять ме-
дичне обстеження, чи часом вони не 
хворіють на небезпечні недуги. 

Нещодавно фахівці «АгроІнвес-
ту» розробили методологічні реко-
мендації щодо того, як підтвердити 
безпечність тваринницької продук-
ції. Передусім вони розраховані на 
дрібних сільгоспвиробників. Само-
стійно їм таку сертифікацію про-
вести майже неможливо, тож мають 
об’єднуватися в кооперативи, ство-
рювати групи виробників тощо. 

— Не виключено, що задовго 
до того, як селяни почнуть масово 
об’єднуватися в кооперативи або 
в якийсь інший спосіб гуртувати-
ся, тваринницька продукція може 
зникнути з організованих ринків. 

— Треба хоча б на рік відтерміно-
вувати впровадження Закону «Про 
безпечність та якість харчових про-
дуктів». Іншого виходу в нас немає. 
Інакше селяни не зможуть вийти з 
молочною та м’ясною продукцією 
домашнього виробництва на органі-
зовані ринки. 

Якщо 1 січня зазначені норми 
«харчового» закону набудуть чин-
ності, тваринницька продукція по-
чне масово ховатися в тінь. 

Дехто вже активно готується до 
такого перебігу подій. Ідеться про 
посередників, перекупників. Вони 
зацікавлені скуповувати у селян тва-
ринницьку продукцію за копійки і 
на тому наживати власні капітали. 

Будьте впевнені, такі ділки нала-
годять співпрацю з контролюючими 
органами. За хабарі вони оформ-
лять будь-які дозвільні документи, 
які підтвердять безпечність того ж 
м’яса або молока. Насправді ж тва-
ринницька продукція буде масово 
перероблятися у підпільних цехах, 
на подвір’ях із грубим порушенням 
санітарно-епідеміологічних норм. 

І ми матимемо парадоксальну 

ситуацію — замість того, аби деті-
нізувати реалізацію тваринницької 
продукції, через непідготовленість 
до введення норм Закону «Про без-
печність та якість харчових про-
дуктів» щодо заборони подвірного 
забою ми можемо ще більше тінізу-
вати її. А в тіні, як відомо, питання 
безпечності харчування втрачає 
будь-який сенс. 

— Як законодавчі новації по-
значаться на собівартості тварин-
ницької продукції? 

— Ми маємо розрахунки, які 
підтверджують: пункти організо-
ваного збору та переробки тварин-
ницької продукції здатні працювати 
ефективно. У цьому сенсі селяни, які 
забивають худобу у дворах, їм про-
грають. Вони так само для цього по-
требують газу, інших ресурсів, але 
витрачають їх набагато більше, ніж 
в організованому виробництві. 

Якщо надавати послуги із забою 
худоби, то м’ясна продукція щонай-
більше може подорожчати на 3%. І 
то залежно від того, на якій відстані 
розміщуватимуться пункти забою. 

За нашими розрахунками, зона 
діяльності пункту забою не пови-
нна перевищувати 15–20 кілометрів. 
Тому що перевозити тварин на біль-
шу відстань економічно невигідно. 

— Ми говоримо про запро-
вадження європейських підходів 
щодо якості й безпечності тварин-
ницької продукції в Україні. Але 
дехто твердить: давайте запро-
вадимо їх стосовно тієї продукції, 
яка експортується до того ж Євро-
союзу, а щодо решти будемо пово-
дитись, як і раніше. Що ви думаєте 
про таку компромісну пропозицію? 

— Це досить небезпечна філо-
софія. Тому що ми маємо наближу-
ватися до стандартів ЄС. І чим наші 
споживачі гірші за європейських? 

Це мені нагадує схему, яка діє 
сьогодні: дядько годує свині для збу-
ту, тож купує їм комбікорми, всілякі 
домішки, щоб вони швидше набира-
ли вагу, а для себе поросятко виро-
щує на органічній продукції. 

Такого не повинно бути. Ми ма-
ємо запроваджувати однакові стан-
дарти, однакові підходи до якості та 
безпечності сільськогосподарської 
продукції, зокрема й тваринницької. 

Максим НАЗАРЕНКО 
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Україна витрачає на захоплений 
Донбас більше трьох мільярдів 
на місяць 
Утримання захоплених регіонів обходиться Україні в 
більш ніж 3 млрд грн у місяць, в інтерв’ю EurActiv заяви-
ла міністр фінансів Наталія Яресько. «Війна обходиться 
нам, як ви самі уявляєте, в гуманітарних витратах, в 
інфраструктурі, близько $200 млн на місяць у вигляді 
субсидій, оскільки ми постачаємо електроенергію, газ, 
воду без оплати», — сказала вона. Зі слів Яресько, війна 
на Донбасі коштуватиме Україні 10–15% ВВП. 

Місцеві бюджети Волині 
упродовж 2014 року отримали 
104,26 млн грн плати за землю 
Від початку 2014 року до місцевих бюджетів надій-
шло 104,26 млн грн від плати за землю (майже на 
3,97 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого 
року), інформує Головне управління Держземагент-
ства. Більшу частину надходжень становить орендна 
плата (68,56 млн грн), земельний податок (понад 
35,70 млн грн). Понад 14,56 млн грн надійшло від реалі-
зації ділянок несільськогосподарського призначення. 

200
стільки мільйонів євро виді-
лив для України Європейський 
інвестиційний банк. €400 млн 
піде на підтримку малого та се-
реднього бізнесу, а ще €200 млн  
— на відновлення Донбасу. 
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Військкомати хочуть заборонити 
чоловікам без дозволу покидати місце 
проживання 

Уряд не планує скасовувати сти-
пендії чи піднімати пенсійний 

вік для українців. Про це заявив на 
засіданні погоджувальної ради у по-
неділок віце-прем’єр В’ячеслав Ки-
риленко. «Ніякого скасування сти-
пендій не буде. Ніякого підвищення 
пенсійного віку не буде», — заявив 
він. «Навпаки, запланована уніфіка-
ція законодавства, яке регламентує 
визначення пенсій. Усі матимуть 
пенсію, визначену на однакових за-
садах, та плюс осучаснення пенсій», 
— додав Кириленко. 

Він заявив, що «коли все це буде 
внесено, весь уряд прибуде в парла-
мент, Прем’єр представить, а потім 
уже буде ваша (депутатів. — Ред.) 
справа, як ви змінюватимете ці тек-
сти». 

Кириленко повідомив, що уряд 
напрацював уже 40 законопроектів, 
які внесе у парламент разом із бю-
джетом. 

На Тернопільщині пропону-
ють повернути у дію пункт 6 

статті 22 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобі-
лізацію». Тернопільські військові 
хочуть заборонити чоловікам ви-
їжджати за кордон і змінювати 
місце проживання без дозволу 
військкомату, повідомляє ТСН. 

Із таким проханням керівни-
цтво області й Тернопільський 
військкомат звернуться до Верхо-
вної Ради та Міноборони. Зумов-

лена така вимога ухиляннями від 
служби військовозобов’язаних 
під час попередніх трьох хвиль 
мобілізації. 

У пропонованому до віднов-
лення пункті ЗУ «Про мобіліза-
цію» йдеться, що громадянам, які 
перебувають на військовому об-
ліку, з моменту оголошення мобі-
лізації забороняється зміна місця 
проживання без дозволу відпо-
відних посадових осіб. 

Викладач вимагав та отримав не-
правомірну вигоду за сприяння 

в успішному складанні іспитів із 
предметів, які викладав, та захисті 
курсових. 

У ході проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій праців-
ники сектору ДСБЕЗ Луцького МВ 
спільно із колегами з обласного 
управління міліції задокументува-
ли злочинну діяльність доцента з 
волинського вишу. 

— Викладач вимагав і отримав 
неправомірну вигоду за сприяння 
в успішному складанні іспитів та 
захисті курсових робіт, — повідо-
мив начальник УДСБЕЗ УМВС 
України у Волинській області Вла-
дислав Кривенда. — Затримали 
зловмисника «на гарячому» під час 
отримання ним близько 3000 грн. 
Усього в ході здійснення доку-
ментування злочинної діяльності 
вказаної особи задокументовано 
15 фактів вимагання й отримання 
неправомірної вигоди на загальну 
суму більше 10 тис. грн. 

Досудове розслідування здій-
снює слідчий відділ Луцького МВ 
УМВС України у Волинській об-

ласті. Вирішується питання про 
оголошення викладачу підозри у 
вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України. 
Чоловіку загрожує позбавлення 
волі на строк від п’яти до 10 років 
із забороною обіймати певні поса-
ди чи провадити певну діяльність 
терміном до трьох років, із кон-
фіскацією майна та зі спеціальною 
конфіскацією. 

Правоохоронці проводять за-
ходи щодо встановлення інших 
фактів злочинної діяльності ви-
кладача. 

Скасування 
стипендій 
і підвищення 
пенсійного віку 
не буде 

Доцент Східноєвропейського університету 
попався на хабарі 

Економіка

Українців можуть позбавити сала, 
молока та сиру


