
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН 
ТА ВИРОБНИЦТВО ЗБАЛАНСОВАНОГО АСОРТИМЕНТУ 

ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ – НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРІОРИТЕТ



НА ДАНИЙ ЧАС ЗАКОНОДАВЧЕ ТА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ НАСТУПНЕ:

Верховною Радою України прийнятий:
Закон України «Про дитяче харчування» 
№ 142-V від 14.09.2006 року ( із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2746-VI

(2746-17) від 02.12.2010р.)



Кабінетом Міністрів України затверджено:
1. Державна цільова соціальна програми розвитку виробництва продуктів
дитячого харчування на 2012-2016 роки ( Постанова КМУ від 15.08.2011 року
№ 870).
2. Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони з виробництва
сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та
дієтичного харчування (постанова КМУ від 03.10.2007 р. № 1195).
3. Заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і
виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та
реалізації зазначених товарів (Постанова КМУ від 06.09.2000 року № 1389).
4. Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування і порядок віднесення
таких продуктів до продукції власного виробництва (Постанова КМУ від
09.03.2011 року № 224).
5. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) (Постанова КМУ від
25.12.1996 року № 1548).
6. Порядок формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено
державне регулювання (Постанова КМУ від 17.04.2008 року № 373).
7. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
розвитку тваринництва (Постанова КМУ від 18.03.2009 року № 282).
8. Розмір бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік (Постанова КМУ від
01.08.2011 року №899).



Міністерством аграрної політики і продовольства України видано:

1. Наказ «Про надання статусу спеціальних сировинних зон» № 746 від
18.10.2007 року.
2. Наказ «Про внесення до реєстру спеціальних сировинних зон» № 439 від
17.07.2008 року.
3. Наказ « Про затвердження положення, складу комісії, форм довідки та
реєстру приймальних квитанцій для надання дотації за екологічно чисте
молоко для дитячого харчування» № 143 від 13.03.2008 року.
4. Наказ «Про затвердження примірного договору на закупівлю молока для
дитячого харчування» № 548 від 02.09.2008 року.
5. Протоколи комісії з питань визначення молокопереробних підприємств, які
виготовляють продукти дитячого харчування на молочній основі та розподілу
бюджетних коштів між областями для надання дотації за екологічно чисте
молоко.
6. Наказ «Про затвердження розподілу коштів бюджетної дотації за екологічно
чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним
підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній
основі» № 609 від 11.11.2011 року.



Продукти дитячого харчування  - продукти для розвитку нації.
Основні виробники продуктів  дитячого харчування в Україні:

− ПАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих 
продуктів” (Полтавська область), - сухі молочні продукти;
− ТОВ “Південний консервний завод” (Херсон);
− ПАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” –
плодоовочеві консерви і соки;
− ВАТ “Галактон”;
− ТОВ “Фірма Фавор” (Київ);
− ПАТ “Комбінат Придніпровський” (Дніпропетро вськ);
− ТОВ “Люстдорф” (Вінницька область);
− Комунальне підприємство “Міська молочна фабрика – кухня 
дитячого харчування” (Харків) – рідкі та пастоподібні молочні 
продукти.



Січень-жовтень

2012 р. 2011 р. %

Дитяче харчування, тонн 5442 4691 116,0

у тому числі:

дитяче харчування на борошняній основі, тонн 237 221 107,2

дитяче харчування інше, тонн 2456 2382 103,1

з нього :

соки дитячі, тонн 1546 1507 102,6

Молоко оброблене рідке для дитячого харчування, тонн 8819 8432 104,6

Продукти  кисломолочні для дитячого харчування, тонн 3344 2325 143,8
Сир кисломолочний та вироби з нього для дитячого 
харчування, тонн

1723 1042 165,4

Дитяче харчування на молочній основі рідке 13886 11799 117,7

Дитяче харчування – всього, тонн 19328 16460 117,2

Статистичні дані за 10 міс. 2012 р. Вироблено для дітей:



Вид 
продуктів 
дитячого 

харчування

Ємність 
ринку 

споживання 
(норма на  9 

місяців) 
тонн

Фактичне 
споживання Власне виробництво Імпорт Експорт

тонн
% до 

норми
тонн

% до 

споживання
тонн

% до 

споживання
тонн

%, до 

виробництва

Суміші 35711 5197 14,6 2325 44,7 3157 60,7 285 12,3

Каші 12506 2076 16,6 397 19,1 1297 62,5 15 3,8

Соки 34289 4907 14,3 1326 27,0 3614 73,6 33 2,5

Фруктово-
овочеві  
пюре

103555 2056 2,0 853 41,5 1217 59,2 14 1,6

Молоко та 
кисло-
молочні
продукти 

141606 10231 7,2 10205 99,7 236 2,3 210 2,1

М’ясні 
пюре 26102 287 1,1 0 0 287 100 0 0

Споживання вітчизняних продуктів дитячого харчування за 9 місяців 
2012 року



У структурі внутрішнього ринку продуктів 
дитячого харчування частка власного 

виробництва (без врахування експорту) до 
фактичного споживання займає: 

молоко та кисломолочні продукти – 97,7%;
молочні суміші і каші – 33,3%;

соки і фруктово-овочеві пюре – 30,6%.



Джерела 
фінансування

Обсяг 
фінансування, 
млн. гривень

У тому числі за роками

2012 2013 2014 2015 2016

Державний 
бюджет 457,78 83,35 95,15 93,35 91,33 94,6

Місцеві 
бюджети 12,3 2 2,8 2,5 2 3

Інші 
джерела 173,35 28,35 44,85 44,65 29 26,5

Усього 643,43 113,7 142,8 140,5 122,33 124,1

Прогнозні обсяги та джерела фінансування



Підприємства-виробники сировини,  яким надано агроекологічне обґрунтування щодо 
можливості надання статусу  спеціальної сировинної зони 2006-2012рр.

№ Область Кількість господарств Площа, га

1. Київська 13 32494,9

2. Житомирська 3 5016,2

3. Черкаська 4 10672,2

4. Вінницька 13 38612,9

5. Полтавська 40 144127,7

6. Сумська 4 12590,8

7. Дніпропетровська 7 32298,54

8. Хмельницька 1 1373,0

9. Харківська 3 17458,1

10. Херсонська 1 2893,8

11. Волинська 2 5758,0

12. Чернігівська 5 11689,1

13. Івано-Франківська 4 3353,7

14. Рівненська 1 6621,0

15. АР Крим 1 3515,4

Разом 102 328475,3



Виробники сировини, яким надано агроекологічне обґрунтування про
можливість надання статусу спеціальної сировинної зони для виробництва
продукції, придатної для дитячого та дієтичного харчування (2006 – 2012 рр.)



Для реалізації Державної Програми доцільно:
1. надати діючим підприємствам спеціального статусу на виконання державного

замовлення, створити на їх базі ефективне організаційне формування типу
кластеру з комбінуванням із сільськогосподарським виробництвом, реалізація
сучасної концепції АПК « Від поля до столу»;

2. надавати статус спеціальних сировинних зон не окремим господарствам, а
комплексу господарств, окремим регіонам та районам і це мають бути
«сировинні заповідні зони», яким необхідна адресна державна підтримка;

3. необхідно внести зміни до Положення про проведення тендерів при поставках
продуктів дитячого харчування у школи та дошкільні заклади. Сьогодні в цих
тендерах приймають участь не тільки спеціалізовані підприємства, а і всі
виробники молочної продукції і посередники. Адже головним критерієм при
закупівлі продукції для дітей має бути якість, а не найнижча ціна;

4. створити спеціалізовані магазини з реалізації вітчизняної продукції дитячого
харчування, виготовленої з екологічно чистої сировини, розробити сучасну
маркетингову стратегію;

5. збільшити державне фінансування для підтримки сталого розвитку
спеціальних сировинних зон та виробництва продуктів дитячого та дієтичного
харчування враховуючи необхідність удосконалення технологій виробництва
високоякісної та безпечної сировини, підвищення технічної та економічної
ефективності переробного сектору та адаптації до вимог ЄС з гігієни та якості.



Дякую за увагу.




