
Купити у магазинах свіжого якісно-
го молока чи, скажімо, натуральної 
сметани, сиру, м’яса, вирощено-
го без преміксів та іншої «хімії», 
сьогодні проблематично. Тому 
багато споживачів віддає перевагу 
ринкам, де продукцію з власних 
господарств реалізовують селяни. 
Щоб втримати свого клієнта, кожен 
із них намагається запропонувати 
найкраще для вибагливого по-
купця. Однак із 1 січня 2015 року 
прилавки на агропродовольчих 
ринках можуть спорожніти. Й усе 
через Закон «Про безпечність і 
якість харчових продуктів». 

Документ містить кілька норм 
із досить жорсткими вимогами, які 
стосуються передусім особистих 
селянських господарств. Зокрема, 
їм забороняється продавати м’ясо 
тварин, забитих на подвір’ї. Друге 
обмеження стосується забою свій-
ської птиці та кролів у обсягах, що 
перевищують п’ять голів. Тобто за-
бій, відповідно до норми закону, має 
відбуватися на бійні, що має екс-
плуатаційний дозвіл і зареєстрова-
на ветеринарною службою. А третє 
— заборона продажу на ринках нео-
бробленого молока та сиру домаш-
нього виробництва. 

Вступаючи до СОТ, Україна взя-
ла на себе зобов’язання наблизити 
вітчизняні норми показників без-
печності до загальноприйнятих. 
Саме на виконання міжнародних 
зобов’язань у 2009 році був ухвале-
ний Закон «Про безпечність і якість 
харчових продуктів». Він набрав 
чинності ще 1 січня 2010 року, але 
окремі його норми, зокрема ті, що 
стосувались особистих селянських 
господарств, були відтерміновані. 

Чи готові до цього нововведення 
волинські селяни? Адже багато з них 
тільки з того й живуть, що реалізо-
вують продукцію власного вироб-
ництва. Як відомо, держава всіляко 
стимулювала особисті селянські гос-
подарства до тваринництва: видача 
безкоштовних доїльних установок, 
дотації при реалізації худоби, ви-
рощуванні молодняку ВРХ та інше. 
Однак чи зможуть вони тепер роз-
раховувати на підтримку влади? Як 
заборона на продаж та обіг м’ясо-
молочної продукції домашнього 
виробництва позначиться на еконо-
мічному стані особистих селянських 
господарств? Із цими запитаннями 
«Відомості» звернулися до заступ-
ника голови Волинської облдержад-
міністрації Віталія Карпюка. 

КОВБАСА — БЕЗ М’ЯСА, СИР —
БЕЗ МОЛОКА 

— Молоко, що продається у 
пляшках на ринках, становить дуже 
і дуже малий процент, — каже Віта-
лій Володимирович. — Це приблиз-

но від п’яти до двадцяти тонн, коли 
загалом у рік в області виробляється 
450 тисяч тонн молока. І сьогодні 
у світі ніде не продають молоко у 
пластикових пляшках. Я думаю, що 
закон набуде чинності, бо такі ви-
моги СОТ. Але щоб він виконувався, 
то треба прийняти як мінімум 15 по-
станов Кабінету Міністрів. Поки що 
у нас навіть не розмежовані функції 
між ветеринарною та санітарною 
службами. 

Однак, як запевнив посадовець, 
в області робляться кроки до чисто-
ти і якості молока. Крім того, що 
господарства, де більше трьох корів, 
отримують доїльні апарати, п’яти 
сільськогосподарським кооперати-
вам уже виділили холодильні уста-
новки. 

Віталій Карпюк назвав нинішній 
рік вдалим для молочників, бо ціна 
на молоко зросла: якщо для особис-
тих селянських господарств мину-
лого року мінімальна закупівельна 
ціна була 1,60–1,70 гривні, то сьо-
годні — 2,20. Для великотоварних 
виробників — чотири гривні проти 
2,70 торік. 

А от роботою окремих молоч-
них переробних підприємств Віта-
лій Володимирович не задоволений, 
оскільки, зауважує, почали масово 
використовувати пальмову олію. 

— Ратнівські спреди не вважа-
ються молочною продукцією, їх не 
можна сьогодні використовувати у 
закладах освіти для споживання ді-
тьми, — каже посадовець. — Якщо 
говорити про Рожищенський сир-
завод, то він збанкрутував, бо вміст 
пальмової олії був таким, що його 
сири стали нікому не потрібні. Сьо-
годні новий керівник налаштований 

працювати по-іншому. Зараз зрос-
тає попит на продукцію з молока, 
тому й ціна на нього підвищується. 
І не проблема, коли на ринку його не 
продаватимуть, головне, щоб у мага-
зинах воно було якісним. 

Щодо м’ясної продукції, то вона 
у нас також далека від європейських 
стандартів. 

— В Україні при вирощуванні 
тварини не контролюється викорис-
тання преміксів, стимуляторів росту 
і так далі, а європейські закони чітко 
це регламентують, — зауважує Ві-
талій Карпюк. — Сьогодні на ринку 
з двадцяти кабанів один може бути 
вирощений на картоплі, зерні, ре-
шта — на преміксах. Тому закон, про 
який говоримо, в першу чергу на-
правлений на захист здоров’я наших 
людей. 

Щодо забійно-санітарних пунк-
тів, то, запевнив заступник голови 

ОДА, в області їх вистачає. 
— Ми будемо стимулювати ство-

рення кооперативів із забою, — каже 
Віталій Володимирович. — Але у нас 
зараз інша проблема — непомірний 
імпорт не тільки м’яса, а й продук-
тів м’ясного походження. Ми місяць 
тому збирали переробників. Деякі 
примудряються виготовляти ков-
басу, в якій тільки 3% м’яса, решта 
— соя, різні добавки, що завозяться 
з-за кордону. 

ЗАБОРОНЯТЬ НА РИНКУ 
— ПРОДАВАТИМЕМО НА 
ПОДВІР’Ї 

У селян із приводу нового закону 
своя думка. Голова Асоціації ферме-
рів і приватних землевласників Ро-
жищенського району Руслан Хомич 
упевнений, що наші високопосадов-
ці вкотре лишень лобіюють власні 
інтереси. 

— Наші депутати мають моло-
козаводи, тому їм вигідно, щоб усе 
молоко потрапляло на переробку, 
— каже пан Руслан. — У Німеччи-
ні, наприклад, фермери з бідонів 
частину молока продають людям, а 
частину — на заводи, і це нормальна 
практика. 

У нас роздали доїльні апарати, а 
отже, молоко вже менше контактує 
з середовищем. Плюс сьогодні дуже 
ретельний ветеринарний догляд за 
худобою: і щеплення роблять, і до-
сліджують на лейкоз, туберкульоз. 
То чого ж молоко має бути неякіс-
ним? 

— Для людини більш шкідли-
ве те, що у магазині, ніж домашнє, 
— каже молода господиня Наталія 
з Рожищенського району, яка при-
везла на Центральний ринок Луцька 
молокопродукти власного виробни-
цтва. — Я за якість своєї продукції 
відповідаю, впевнена, що вона чис-
та, свіжа та без жодних домішок. 
Вже три-чотири роки маю своїх по-
стійних клієнтів, то вони два рази в 
тиждень беруть у мене молочні про-
дукти. 

Жінка розповіла, що у господар-
стві тримає три корови, трудиться 
разом із чоловіком. Продає, крім мо-
лока, городину. З того і живе сім’я, 
бо роботи у селі нема, а треба вихо-
вувати двійко діток. 

Інша господиня, пані Тетяна з 
Луцького району, також привезла на 
ринок свою молочну продукцію. 

— Крім нас, продавців, постраж-
дають і покупці, — висловлює свою 
думку щодо майбутньої заборони 
торгувати на базарі жінка. — Якщо 
не можна буде продавати тут, то 
вони приїдуть до нас на подвір’я і 
все одно куплять свіжого якісного 
молока, сметани чи сиру. Бо те, що 
продають у магазинах, їсти небез-
печно. 

Людмила ШИШКО 

Державне підприємство «По-
ліграфкомбінат «Україна» 

має намір почати виробництво 
біометричних паспортів до самі-
ту «Східне партнерство» у Віль-
нюсі (Литва) 28–29 листопада 
2013 року, на якому планується 
підписання Угоди про асоціацію 
України та Європейського Союзу. 

Про це сказав у інтерв’ю газеті 
«Дзеркало тижня. Україна» дирек-
тор поліграфкомбінату «Україна» 
Максим Степанов. На його думку, 
вартість паспорта не перевищу-
ватиме 350 гривень, однак точну 
суму він не назвав, оскільки це за-
лежить не тільки від роботи полі-
графкомбінату, а й від витрат Дер-
жавної міграційної служби. «Дуже 

багато залежить, яку інформацію 
заносити на чип біометричного 
паспорта», — відповів він на запи-
тання про вартість документа. 

Крім занесення у паспорт мі-
німальних даних, таких як фото-
графія та підпис, необхідно внести 
ще додаткові — відбитки пальців, 
сітківку ока, для чого необхідне 
спеціальне обладнання, а також 
захисні механізми, яких на цей мо-
мент немає. 

Як повідомлялося, голова Дер-
жавної міграційної служби Ми-
кола Ковальчук допускає початок 
пілотного проекту з масової вида-
чі біометричних паспортів у Києві 
в кінці 2013-го — на початку 2014 
року, пише newsru.ua. 

Різниця становитиме одну 
гривню. З 23 липня електро-

нний посадковий документ на 
окремі категорії поїздів став по-
вноцінним квитком. До кінця 
року електронні квитки «Укрза-
лізниця» планує впровадити на 
всі поїзди внутрішнього сполу-
чення. При оформленні квитків 
через Інтернет комісійний збір 
складає 11,5 гривні, що на грив-
ню менше, ніж у касі. 

За перше півріччя 2013 року 
через Мережу в Україні було 
оформлено близько двох міль-
йонів квитків на потяги. 
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Люди масово заражаються гепатитом С під час переливання крові Біометричні паспорти планують 
надрукувати до саміту в листопаді 

Польським 
роботодавцям не 
вистачає робочих 
рук із України 

Електронний 
квиток на потяг 
буде дешевшим 
за звичний 

Польщі не вистачає сезонних 
працівників із України, по-

відомляє польське інформаційне 
агентство РАР із посиланням на 
голову Асоціації польських са-
дівників Мирослава Малишев-
ського. «Ми хочемо, щоб вони 
приїжджали, вони хочуть пра-
цювати в Польщі, але є бар’єр 
— у консульствах», — розповів 
Малишевський. 

За його словами, труднощі 
виникли у зв’язку з початком 
видачі віз в Україні через посе-
редника. Малишевський заува-
жив, що створювалися «штучні 
черги» на подання документів і 
вводилася додаткова оплата за 
прискорену видачу віз. 

«Часто у людей, які хочуть 
приїхати до Польщі на роботу, 
немає достатньо грошей, щоб 
зробити собі візу», — заявив він.

Малишевський зазначив, що 
планує звернутися до польсько-
го МЗС і до консульств в Україні 
з проханням створити окрему 
чергу для українців, які хочуть 
поїхати на роботу до Польщі. 

Також голова Асоціації поль-
ських садівників повідомив, що 
на сезонних роботах у садах у 
Польщі можна заробити від 1,65 
до 1,9 євро за годину. 

Україна посіла 136-е місце 
за рівнем доходу на душу 
населення 
Україна посідає 136 місце у світі за рівнем валового 
доходу на душу населення. Про це йдеться в остан-
ньому дослідженні рівня доходів у різних країнах, 
проведеному Світовим банком. При цьому Україна 
потрапила до групи країн із доходом нижче серед-
нього, тобто від тисячі до чотирьох тисяч доларів 
на людину в рік. За рівнем добробуту наша держава 
перебуває поряд із Молдовою, Узбекистаном. 

З початку року вітчизняні 
аграрії залучили 7,3 мільярда 
гривень кредитів 
Від початку року українські аграрії залучили 7,3 мільярда 
гривень кредитів, що в 1,2 разу більше, ніж торік. Ці ко-
шти сільгоспвиробники спрямували, зокрема, на весняну 
посівну та збиральну кампанії. Загалом за півроку бан-
ківським кредитуванням скористалося майже дві тисячі 
сільгосппідприємств. Про це повідомив міністр аграрної 
політики та продовольства Микола Присяжнюк. 

37,8
стільком відсоткам опитаних 
українців приносить задоволення 
чути українську мову від незна-
йомої людини. Лише 15% людей 
кажуть, що хочуть чути російську, 
йдеться в дослідженні Центру 
Разумкова.
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В Україні фіксують масове зара-
ження гепатитом С. 90% хворих 

інфікували у відділеннях гемодіалі-
зу, пише ТСН. У групі ризику також 
хворі на гемофілію й онкологію. 

Уникнути поширення інфекції 
можливо, якщо змінити недолу-
гу систему діагностики донорської 
крові. Нині в Україні вірус гепатиту 
виявляють за застарілою методи-
кою. Наявність хвороби визначають 
завдяки антитілам, які виробляє 
організм у відповідь на вірус. Про-
те антитіла з’являються не одразу, 
іноді навіть через три місяці після 
зараження. 

«Якщо людина здасть кров у цей 
період, то в аналізах, за всіма пра-
вилами в системі донорської крові, 
він просто буде негативним. І не 
покаже, що людина інфікована», — 

пояснив директор громадської орга-
нізації «Зупинимо гепатит» Дмитро 
Коваль.

У Сполучених Штатах Америки 
та країнах Європи вже давно корис-
туються ефективнішою методикою. 
В Україні ж для цього потрібно змі-
нити принцип діагностики крові та 
закупити сучасне обладнання, яке 
розпізнає не антитіла, а сам вірус, і 
до того ж вельми швидко. 

На жаль, лише два центри крові 
на всю Україну мають таке облад-
нання. Купувати апаратуру держава 
не квапиться. Ціна одного приладу 
— чотири мільйони гривень. На-
томість торік витратили всемеро 
більше на машини, які визначають 
антитіла, хоч методика ця застаріла 
та малоефективна. 

Події

За рік на Волині в одноосіб-
них селянських господар-
ствах, на які переважно 
спрямовані обмежувальні 
норми закону, виробляєть-
ся 64% м’ясо-молочної про-
дукції, у великотоварних 
господарствах — 36% 

Селянам заборонять продавати домашнє 
м’ясо і молоко на ринках 


