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Підвищення якості м’яса та
молока: споживачам –
безпечніше, селянам – складніше
Законотворці намагаються змінити не лише підхід
до виробництва сирого коров’ячого молока
(нагадуємо, зник другий сорт, а залишився лише
екстра, вищий та перший), а й до м’яса. Так на
початку квітня профільний комітет рекомендував
Парламенту прийняти Законопроект 7489, яким
забороняється селянам продавати м’ясо забитих у
домашніх умовах тварин. Його і досі не прийняла
Верховна рада, тому є сенс розповісти детальніше
що є зараз, і що передбачається змінами.

Інші правила
Законопроект забороняє здійснювати забій свійських
тварин, зокрема, свійської птиці, кролів, нутрій не на
бойні, що має експлуатаційний дозвіл. Проте добути
м’ясо в домашніх умовах можна, якщо кількість голів
свійської птиці, кролів, нутрій на день не перевищує
десяти. Із 1 січня 2020 року м’ясо та інші продукти, які
отримані не на бойні, можуть використовуватися
виключно для власного споживання.

Чинний закон
Сьгодні взаємовідносни “селянин – споживач” щодо
продажу м’яса регулює ЗУ «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Цікаво, що ним теж не можна забивати тварин не на
бійні, що має експлуатаційний дозвіл. А із 1 січня
2025 року продукти від забою тварин удома можуть
використовуватися виключно для власного
споживання або реалізації на агропромисловому
ринку “в межах 50 кілометрів від місця добування
м’яса.
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Українцям незабаром стане
складніше купувати улюблені
продукти. Рада прийняла
скандальний закон!
ОПУБЛІКОВАНО: ВЕРЕСЕНЬ 17, 2018

Як стало відомо, аграріям збираються заборонити
продавати не тільки домашнє молоко, але і м’ясо. Під
великою загрозою опинилося сало, вже в найближчі
два-три роки воно може бути в дефіциті. Днями, Комітет
Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних
відносин підтримав законопроект, який з 2020 року
забороняє селянам продавати м’ясо домашніх тварин.
Це стосується корів, свиней, домашньої птиці, кролів,
нутрій. Українці не будуть мати права забивати домашніх
тварин на своїх подвір’ях, це можна буде робити
виключно на бойнях, у яких є спецдозвіл. Як пояснив
експерт, заборона пов’язана з виконанням
євроінтеграційного закону про безпеку харчових
продуктів.
“Ціни на м’ясо автоматично піднімуться – на кожному
кілограмі фермер заробляє. А якщо м’ясо доведеться
везти на спеціальну бійню, там доведеться більше
платити за те, що твою тварину або птицю заб’ють. Все це
входить в ціну, безкоштовно вже ніхто не працює”, –
пояснюють аграрії.
Вони підкреслюють, якщо виконувати всі вимоги закону,
то на базарі купити курку, що не наколота антибіотиками,
стане неможливо.
Також зникне і справжнє сало, від свиней, які були
вирощені на натуральних кормах. Нагадаємо, Угода про
асоціацію з ЄС вимагало, щоб з січня цього року в силу
вступили нові норми, за якими з п’яти сортів молока
залишили тільки три. Таким чином, підприємства
позбавлялися закупівель молока в селах і могли
придбати його тільки в спеціалізованих фермерських
господарствах.
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ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ
ТАКІ ОЗНАКИ ФЕЙКУ
Анонімні джерела, експерти без
вказування інституції, яку
представляють.
Можливі повністю вигадані
цитати.

Думка чи оцінка подається як
факт.
Заголовок не відповідає
новині і є надмінрно
емоційним.
Апеляція до стереотипів.
Навішування ярликів.
Однобоке подання фактів,
оцінок і коментарів.
Викривлене подання новини:
факти змішуються із
неправдою.
Апелювання до емоцій, щоб
заглушити логічне мислення.
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