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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

«Смотрич» став на фундамент

Поняття забруднюючої речовини –
розширити і можна приймати закон?

ФОТОРЕПОРТАЖ

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та
земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за
основу проект закону про внесення змін до Закону «Про
ветеринарну медицину».
Законопроектом №2298 передбачається гармонізувати націо
нальне законодавство у сфері санітарного, ветеринарного та
фітосанітарного регулювання до положень Угоди СОТ про за
стосування санітарних та фітосанітарних заходів. Зокрема,
пропонується доповнити чинний закон новим терміном
«прийнятна ідентифікація», а також уточнити терміни «заб
руднююча речовина», «максимальна межа залишків (макси
мально допустимий рівень залишків») та деякі інші зміни.
Як повідомляє Інформаційне управління ВРУ. члени Комітету
підтримали ідею законопроекту, однак висловили окремі зау
важення до нього. Зокрема, зазначалося, що запропонована у
проекті нова редакція терміну «забруднююча речовина» ви
глядає загальною порівняно з чинним визначенням «забруд
нюючої речовини» (ст. 1 Закону «Про ветеринарну медици
ну»). У зв'язку з цим словосполучення, яке вказує, де знахо
диться забруднююча речовина («речовини, які містяться (по
трапили або утворилися) в продуктах тваринного походжен
ня, кормах»), народні депутати пропонують залишити.
Зверталася увага й на те, що в Законі «Про охорону атмосфер
ного повітря» також застосовується термін «забруднююча ре
човина», але зазначається, що така речовина «присутня або
надходить в атмосферне повітря». Крім того, підкреслювали
члени Комітету, використовуються також інші терміни з подіб
ними уточненнями: «забруднюючі речовини у навколишньому
природному середовищі», «забруднюючі речовини у транс
портних та інших пересувних засобах» тощо.
На думку народних депутатів, проект закону охоплює питан
ня, які належать не лише до компетенції Міністерства аграр
ної політики, а й до Міністерства охорони здоров'я, Міністер
ства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства юстиції
України.
З огляду на це, Комітет ухвалив рішення рекомендувати пар
ламенту прийняти законопроект за основу з урахуванням ви
словлених пропозицій.

24 квітня 2008 року відбулося
урочисте відкриття будівниц
тва нового елеватора «Смо
трич» ТОВ СП «НІБУЛОН» у
с.Кам'янка Кам'янецьПо
дільського району Хмельниць
кої області.

Сертифікат і свідоцтво
для імпорту будуть зайві?
Комітет з питань аграрної політики та земельних відно
син рекомендує парламенту прийняти за основу проект
закону про внесення змін до Закону «Про рибу, інші
водні живі ресурси та харчову продукцію з них».
Законопроект №2297 містить пропозицію щодо вилучення із
Закону «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову про
дукцію з них» визначення терміну «партія харчової продук
ції» (стаття 1), а також слів «сертифіката відповідності чи
свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката
(для імпортованої продукції)» та «сертифікат відповідності
чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката» (статті
8 та 10).
На думку народних депутатів, така пропозиція дасть можли
вість уникнути дублювання термінів та визначень, оскільки
поняття «партія харчової продукції» визначено у Законі «Про
безпечність та якість харчових продуктів». А також допомо
же гармонізувати національне законодавство у сфері сані
тарного, ветеринарного та фітосанітарного регулювання до
вимог законодавства ЄС і положень Угоди Світової організа
ції торгівлі щодо сприяння розвитку вільної торгівлі та за
стосування санітарних і фітосанітарних заходів.
На засіданні Комітету зазначалося, що у разі прийняття зако
нопроекту сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнан
ня в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої про
дукції) вимагатись не буде.

НА ЦЕРЕМОНІЇ були присутні
голова Хмельницької обласної
державної адміністрації Іван Гав
чук, голова Державного Аграрно
го фонду України Володимир
Іванишин, голови районних дер
жавних адміністрацій, начальни
ки управлінь агропромислового
розвитку, представники ЗМІ.
Капсулу з інформацією про
новобудову і компанію у фунда
мент заклали гендиректор ТОВ
СП «НІБУЛОН» Олексій Вада
турський разом із почесними
гостями.
Будівництво планується за
вершити за два місяці. Про май
бутній найтехнологічніший на
теренах України комплекс з
приймання та зберігання зерна
можна прочитати в «Агропрофі»
№13/2008.
Вже першого липня «Смо
трич» буде готовий приймати
зерно у обсязі 66 тисяч тонн. На
переконання учасників події, цей
унікальний комплекс сприятиме
всебічному розвитку АПК регіо
ну в цілому. Адже забезпечить на
дійне і якісне зберігання зерна не
тільки для Кам'янецьПодільсь
кої філії «НІБУЛОНу», а й для
усіх сільгосппідприємств області.

Площі більші – аби сенсу не стало менше
За попередніми даними по
сівної кампанії, Україна в
2008 році вийшла на перше
місце в Європі за площею по
сівів ріпаку. Про це йдеться в
повідомленні асоціації «Укра
їнський клуб аграрного біз
несу».
ТАК, ВОСЕНИ 2007 р. в Україні
озимим ріпаком було засіяно
близько 1,55 млн. га, площа під
ярим ріпаком очікується на рівні
155 тис. га. Таким чином, загаль
на посівна площа олійної під уро
жай2008 р. в Україні становити
ме 1,681,7 млн. га (з урахуванням
можливого пошкодження посі
вів). Для порівняння, очікувані
площі під ріпаком у Франції цьо
го року становитимуть близько
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перед закладанням фундаменту майбутнього комплексу «Смотрич»

1,65 млн. га, в Німеччині –
1,59 млн.га.
Як зазначають експерти, ста
більно високий попит на укра
їнський ріпак з боку країн ЄС,
Пакистану, Туреччини і ОАЕ, а
також високі світові ціни підви
щили рентабельність вирощуван
ня культури до 122% в 2007 році.
На думку експерта УКАБ Ан
дрія Товстоп'ята, Україна ще має
значний резерв збільшення ви
робництва ріпаку не тільки за ра
хунок нарощування площ посі
вів, які порівняно з сьогоднішнім
рівнем можуть бути збільшені в
1,52 рази, але і, перш за все, за
рахунок підвищення продуктив
ності виробництва. Так, нині ук
раїнські підприємства мають в 3
рази меншу врожайність ріпаку

ВИДАВЕЦЬРЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІАПРО».
Офіс – м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
Для листів – 01135, Київ135, а/с 79.
Тел./факс (044) 2360208. Тел. 2279355.
info@agroprofi.com.ua, www.agroprofi.com.ua
Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.
Редактор відділу юридичної аналітики Євгенія Руженцева.
Редактор відділу економічної політики Наталія Тарченко.
Керівник відділу PR та реклами Олена Прокопчук.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

порівняно з їхніми європейськи
ми колегами.
«За рахунок збільшення вро
жайності до європейського рівня
і використання 2,53 млн. га ми
зможемо збирати до 7,510,5 млн.
тонн ріпаку», – зазначив експерт.
За оцінками УКАБ, валовий збір
в Україні в 2008/09 МР досягне
2,3 млн. тонн, тоді як у Франції
зберуть близько 5,8 млн. тонн, а в
Німеччині – 5,3 млн. тонн куль
тури.
Водночас багато країн світу
вже ставлять питання щодо до
цільності збільшення площ під
цією культурою. Адже однією з
причин зростання цін на продук
ти харчування вважають саме це,
оскільки ріпак часто «відбирає
площі» у харчових культур.
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