
 
СКАДОВСЬКА   РАЙОННА    РАДА 

28 сесія сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

06.03.2018 №450 

м. Скадовськ 

 

Про підтримку звернення де-

путатів Горностаївської район-

ної ради Херсонської області 

 

 

Відповідно до ст.ст.43, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

обговоривши звернення депутатів Горностаївської районної ради Херсонської області що-

до законодавчого врегулювання ринку закупівлі молока, ухвалене на 23 сесії Горностаївсь-

кої районної ради 7 скликання від 16.02.2018, враховуючи висновки та рекомендації пос-

тійних комісій, районна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Горностаївської районної ради Херсонської 

області щодо законодавчого врегулювання ринку закупівлі молока. 

2. Направити дане рішення до відома Горностаївської районної ради Херсонської 

області.   

  

 

Голова районної ради              О.Ф.Старенький 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Президенту України 

                                                                           Верховній Раді України 

                                                                                  Кабінету Міністрів України 

 

 ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Горностаївської районної ради 

VІІ скликання Херсонської області 

 щодо державних програм по створенню молочних кооперативів,  

молокоприймальних пунктів та встановлення мінімальної  

закупівельної ціни на молоко 

 

       Сьогодні українські селяни виробляють і забезпечують державі переважну більшість 

молочної продукції, але не отримують з того жодного економічного зиску. Більше того, на 

важкій, щоденній праці селян-виробників молока влада та молокопереробні підприємства і 

компанії, граючись із закупівельними цінами, заробляють мільйонні надприбутки. В умовах, 

коли різко падає закупівельна ціна на молоко, ціни на готову молочну продукцію ростуть. 

       Вступ в силу з 1 липня 2018 нового стандарту ДСТУ, який спрямований на підвищення 

вимог до якості молока і врегулювання використання молока другого сорту тільки в певних 

цілях, може привести до зменшення цін на молокопродукцію другого сорту або взагалі буде 

припинено закупівля даного молока. Зараз в районі молокопереробні підприємства закупо-

вують молоко за ціною 3,80-4,80 грн. за літр. 

Така ситуація потребує негайного втручання державних органів влади: Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. В державі відсутнє законо-

давче регулювання ринку закупівлі молока, що призводить до спекуляцій, прикривання при-

ватних інтересів власників молокопереробних підприємств, повного нехтування інтересами 

селян-виробників молока. 

У таких умовах селяни продовжують зменшувати поголів’я корів, оскільки не бачать 

сенсу їх утримувати. Корова-годувальниця, яка була одним із символів українського села, 

може відійти у минуле. Для селянина кошти, отримані за молоко, не рідко є єдиним заробіт-

ком і дають йому можливість виживати за умов безвідповідальної політики щодо сільського 

господарства. 

Враховуючи наведені факти та обставини, Горностаївська районна рада звертається 

до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України ухвалити 

нормативно-правові акти, які б встановлювали реальну закупівельну ціну на молоко. Розро-

бити державні програми по створенню молочних кооперативів та молокоприймальних пунк-

тів на умовах державного спів фінансування, покласти функцію контролю якості молока на 

відповідні державні служби. Виробити механізм закупівлі молока для забезпечення дошкі-

льних закладів. 

 

Прийнято на ХХІІІ сесії 

                                                                                   Горностаївської районної ради 

                                                                                   сьомого скликання  

                                                                                 16.02.2018 року № 435   

 


