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Знову про якість,
законодавство і
нормативну базу
7–8 червня в Києві відбувся науковопрактичний семінар «Стан виробництва молока, шляхи
стабілізації та подальшого розвитку молочного ринку. Нове у законодавстві, нормативній базі,
техніці та технології». Його організатори – Спілка молочних підприємств України та
інформаційний центр «Молпродсервіс».
Семінар відкрила президент
Спілки молочних підприємств Ук&
раїни Лідія Карпенко. Вона зробила
ґрунтовний аналіз роботи перероб&
них підприємств у минулому й по&
точному роках, охарактеризувала
основні тенденції нинішнього молоч&
ного ринку й поінформувала про
підготовлені зміни до Закону України
«Про молоко та молочні продукти».

Карпенко Лідія Олексіївна,
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Упродовж двох напружених днів робо&
ти семінару присутні мали змогу послуха&
ти доповіді, що стосувалися актуальних
тем – ситуації в молочному скотарстві; ос&
новних вимог до конкурентоспроможно&
го виробництва в умовах приєднання
країни до СОТ; нового порядку нарахуван&
ня та виплати дотацій і взаємовідносин
податкових агентів – молокопереробних
підприємств з фізичними особами – зда&
вальниками сировини; нових підходів у
сфері стандартизації й розробки
технічних регламентів; змін до законів
«Про державну підтримку сільського гос&
подарства України», «Про безпечність та
якість харчових продуктів» тощо.
Особливе зацікавлення викли&
кали доповіді «Ринок молока Ук&
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раїни та перспективи різних кате&
горій господарств» представника
Проекту розвитку молочного сек&
тора у Вінницькій області Михайла
Гавриловича Павличенка, «Ком&
плексне вирішення питань гігієни в
молочній галузі» кандидата вете&
ринарних наук, регіонального ме&
неджера
компанії
«Еколаб»
Олексія Михайловича Недвиги, а
також представників Державної
податкової адміністрації України,
Держспоживстандарту України,
Державного департаменту вете&
ринарної медицини.
У роботі семінару взяв участь
начальник відділу переробних га&
лузей Міністерства аграрної
політики України Віталій Степано&
вич Пахолюк, котрий у своєму вис&
тупі детально розглянув, як пра&
цювали підприємства галузі торік,
і розповів про її перспективи. «У
цьому році трохи краща ситуація з
експортом, – зауважив він. –
Здебільшого це тверді сири. Росія
і далі залишається основним рин&
ком для реалізації молочної про&
дукції… До нас надходить багато
запитів на сухе молоко з азійських
держав, тож хто перший займе цю
нішу, той і буде лідером».
Віталій Пахолюк також розповів,
які ще питання на рівні держави
потрібно вирішити перед вступом до
СОТ, як підготуватися до структурної
перебудови молочного ринку, як
підвищити якість сировини, на котру
є багато нарікань. Він поінформував
про інноваційні проекти, які підтриму&
ються державою, і програму підтрим&
ки села до 2015 року, що передбачає
довести виробництво молока до 20
млн тонн, а поголів'я худоби – до 4,6
млн голів. «Нині в міністерстві широко
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обговорюється питання закупівлі че&
рез схему лізингу племінних тварин
уже в поточному році, особливо –
корів і нетелів. Передбачається заку&
пити племінних тварин найближчим
часом, а до 2015 року буде закуплено
100 тисяч голів».
– Ми отримали багато цікавої й
корисної інформації, – ділиться
враженнями Ольга Володимирівна
Ковальова, завідувачка лабора&
торією Донецького молокозаводу
№ 2. – Особливо цікавим для мене
був виступ представника Держ&
стандарту. Це – нагальні пробле&
ми, адже в нас ще немає гар&
монізації законів, відчувається їх
різночитання. І ще один важливий
момент такого заходу – мож&
ливість поспілкуватися з колегами
з різних регіонів України. Подібні
семінари дуже корисні.
По закінченні роботи науково&
практичного семінару всі його учас&
ники отримали відповідні сер&
тифікати.
Власкор
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