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Вступ
В даному документі використовується термін “благополуччя тварин” як і у всіх
офіційних українських документах, але хочемо відзначити що ми вважаємо цей
термін не зовсім правильним, в даному контексті більш доречним був би термін
“добробут тварин” який використовується в українському науковому середовищі та
є таким, що краще пояснює суть. В цьому випадку нас цікавить стан самої тварини,
її “добре буття”, якість її життя, а не те що їй дають (благополуччя, тобто отримання
якихось благ). Ця суперечність може сприяти неправильному тлумаченню та
послаблює стандарти добробуту тварин.
“Істотним критерієм для придатного визначення «welfare» тварин є те, що воно
повинне посилатися на характеристику індивідуальної тварини замість того, щоб
посилатися на щось надане тварині людиною” Prof. Don Broom, University of
Cambridge

У червні 2014 року ЄС та Україна підписали угоду про
створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ПВ ЗВТ) у межах угоди про асоціацію.
Тимчасове застосування ПВ ЗВТ розпочалося через два
роки після цього, у січні 2016 року, що значно
лібералізувало
торговельні
потоки
між
двома
сторонами. Відтоді обсяг імпорту продуктів тваринного
походження з України до ЄС значно зріс, а конкретного
прогресу у сфері утримання тварин досягнуто не було.
11 лютого 2021 року ЄС та Україна оголосили, що, як це
передбачає угода ПВ ЗВТ, через п'ять років від її вступу в
силу вони розпочнуть консультації щодо подальшого
перегляду умов доступу до ринків.1
Напевно, що Україна, враховуючи її економічні інтереси, буде домагатися розширення
преференційного доступу для її продуктів тваринного походження.
1

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7thassociation-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
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Розширення такого доступу слід дозволити тільки після того, як Україна виконає свої
зобов'язання за цією угодою й почне втілювати стандарти утримання тварин та
поводження з ними, еквівалентні стандартам ЄС.
18 лютого 2021 року, більш ніж через 5 років після вступу ПВ ЗВТ у силу, в Україні
нарешті був виданий наказ міністерства про наближення її законодавства про
благополуччя тварин до acquis ЄС, як того вимагає ПВ ЗВТ.2 Проте, в українському
законодавстві очевидно наявні слабкі сторони, і перш за все це стосується того, що
нові правила вводяться лише у 2026 році.
Криза, спричинена пандемією COVID-19, гостро висвітлила згубний вплив економічної
та торговельної політики, спрямованої перш за все на отримання прибутків.3 Наразі
торговельна політика ЄС не зважає на те, яким моделям виробництва вона сприяє і
яку природу економічних секторів стимулює. Свою роль у цьому відіграють
торговельні угоди, які сприяють такій безумовній лібералізації торгівлі, і ПВ ЗВТ між ЄС
та Україною протягом останніх п'яти років підживлює несталу торгівлю й, отже,
нестале виробництво.
Подальше
розширення
доступу
українських
продуктів
тваринного
походження на ринки ЄС до того, як
буде
покращена
ситуація
з
благополуччям тварин на місцях, буде
несумісним з цілями, визначеними ЄС
в
«Зеленій
угоді»
та
в
«Огляді
торговельної політики». На додаток до
згубного впливу на здоров'я мільйонів
тварин вона також підриває принцип
рівності умов конкуренції, оскільки
виробники
ЄС
вже
повинні
дотримуватись
більш
високих
стандартів, і є сподівання, що ці
стандарти будуть далі вдосконалені у
найближчому
майбутньому.
Таке
рішення також було б шкідливим для
європейських споживачів через те, що
вони можуть зіткнутися зі збільшенням
обсягів м'яса птиці, яєць та молочних
продуктів,
вироблених
із
використанням
більш
низьких
стандартів утримання тварин та
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https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk%2DUA&id=14d9d69e%2D8293%2D4b86%2D851d%2D3ad
0f456f310&title=ProktNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki%2DTorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverd
zhenniaVimogDoBlagopoluchchiaSilskogospodarskikhTvarinPidChasYikhUtrimannia
3
МНППБЕУ - https://ipbes.net/covid19stimulus - «Як і у випадках із кліматичною кризою та кризою
збереження біорізноманіття, пандемії, які спостерігаються останнім часом, є прямим наслідком
діяльності людини, зокрема наших глобальних фінансових й економічних систем, в основі
функціонування яких лежить обмежена система цінностей, яка заохочує економічне зростання за будьяку ціну».
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поводження з ними, тоді як більш ніж 90% споживачів вимагають, щоб до імпортованих
продуктів застосовувалися правила, аналогічні правилам ЄС.4
У цьому документі описана еволюція торгівлі продуктами тваринного походження між
Україною та ЄС з початку вступу в силу ПВ ЗВТ, а також ситуація з благополуччям
тварин в Україні. Далі в ньому пояснюється, чому ЄС повинен негайно розглянути
вплив, який угода ПВ ЗВТ мала на благополуччя тварин, щоб обґрунтувати відмову у
розширенні доступу українських продуктів тваринного походження на ринки ЄС доти,
доки Україна не втілить стандарти утримання тварин та поводження з ними,
еквівалентні стандартам ЄС.

Що передбачає угода ПВ ЗВТ між ЄС та Україною?
Розширення доступу на ринки ЄС
Угода ПВ ЗВТ між ЄС та Україною надала значні торговельні преференції для
українських продуктів тваринного походження, хоча ЄС і продовжив використання
тарифних квот на чутливі продукти.
З часу вступу в силу угоди ПВ ЗВТ обсяги торговельних преференцій для продуктів
харчування з України вже були збільшені. У травні 2019 року обидві сторони
погодилися збільшити обсяги тарифних квот на різні частини тушок птиці з 20 000
до 70 000 тонн.5 Це рішення було прийнято з метою розв'язання суперечки, яка
виникла між ЄС та Україною, коли «Миронівський хлібопродукт» (МХП) — головний
український експортер м'яса птиці до ЄС — скористався лазівкою в угоді, щоб
ввозити великі обсяги курячого філе з кісткою. Цей продукт кваліфікувався як
«невизначені частини тушок» і як такий не підлягав обмеженням щодо тарифів або
кількості. На заводі МХП у Нідерландах кістку відрізали та продавали товар як
звичайне куряче філе.

4
5

https://www.eurogroupforanimals.org/news/animal-welfare-top-mind-eurobarometer-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:206:FULL&from=en
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Основні категорії продуктів, які
імпортуються з України
Продукти з м'яса птиці

Доступ на ринок згідно з ПВ ЗВТ6

02071370 - Субпродукти птиці
02071410 - обвалені морожені частини
тушок
02071310 - обвалені частини тушок

Доступ до ТК 09.4273 (70 000 тонн - безмитно)

02071290 - не розрізане на частини,
морожене м'ясо птиці

Доступ до ТК 09.4273 (70 000 тонн - безмитно)
Додатковий доступ до ТК 09.4274 (20 000 тонн - безмитно)

02109939 - солоне м'ясо птиці
150190 - жир птиці
Яйця та яєчні продукти

Доступ до ТК 09.4273 (70 000 тонн - безмитно)
Лібералізовано

04072100 - свіжі яйця іншої птиці
04089180 - сушені яйця птиці без
шкаралупи
Молочні продукти
04051019 - натуральне вершкове масло
04031091 - йогурт
040221 - молоко та вершки у твердій
формі

Доступ до ТК 09.4273 (70 000 тонн - безмитно)
Доступ до ТК 09.4273 (70 000 тонн - безмитно)

Доступ до ТК 09.4275 (3 000 тонн - безмитно)
Додатковий доступ до ТК 09.4276 (3 000 тонн - безмитно)
Доступ до ТК 09.4275 (3 000 тонн - безмитно)
ТК 09.4602 (3 000 тонн - безмитно)
ТК 09.6716 (2 000 тонн - безмитно)
ТК 09.4601 (5 000 тонн - безмитно)

Гармонізація зі стандартами ЄС щодо утримання тварин та поводження з ними
Хоча угода ПВ ЗВТ між ЄС та Україною не визначає утримання тварин та поводження з
ними на рівні стандартів, які застосовуються в ЄС, як умову для імпорту українських
продуктів тваринного походження, вона зобов'язує Україну наблизити її законодавство
про благополуччя тварин до законодавства ЄС.7 Коли Україна виконає це
зобов'язання, вона стане першою серед третіх країн, які застосовуватимуть стандарти
утримання тварин та поводження з ними, еквівалентні стандартам ЄС.
Стаття 404 ПВ ЗВТ між ЄС та Україною також містить важливе положення щодо
співробітництва в ґалузі розвитку сільського господарства та сільських територій, яке
заохочує використання сталих методів з урахуванням благополуччя тварин. Це є
визнанням
міцного
зв'язку
між
сталим
розвитком
і
благополуччям
сільськогосподарських тварин.

6

До переліку увійшли лише тарифні квоти (ТК), надані згідно з ПВ ЗВПТ (Україна також має доступ до
інших тарифних квот erga omnes). Обсяги вказані станом на 2021 р. з урахуванням домовленості,
7
досягнутої між Україною та ЄС щодо м'яса птиці у 2019 році.
Стаття 64 ПВ ЗВПТ.
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Торгівля продуктами тваринного походження між ЄС та Україною
Надання преференцій щодо м'яса птиці, молочних продуктів, яєць та яєчних
продуктів, навіть у формі тарифних квот, призвело до різкого зростання імпорту в ЄС.
Наприклад, обсяг імпорту м'яса птиці з України до ЄС збільшився в 3 рази у період
з 2015 до 2019 рр., а обсяг
імпорту яєчних продуктів —
приблизно у 7,5 раза. Обсяг
імпорту молочних продуктів з
України збільшився з майже
нульового рівня до 5 828 тонн у
2019 р.

Україна зараз є першим
джерелом імпорту яєць та
яєчних продуктів, а також
несолоного м'яса птиці до ЄС.8
Вона також є одним з головних
джерел імпорту казеїну (білок,
що міститься в молоці) до ЄС,
але вона займала цю позицію
задовго до того, як обидва
партнери
розпочали
обговорення торговельної
угоди. За угодою ПВ ЗВТ Україна також отримала преференційні тарифні квоти на
українську яловичину, а також баранину та свинину, але Україна не імпортує ці
продукти до ЄС, і ці квоти залишаються невичерпаними.
8

Код Гармонізованої системи 0207.

7

Головні напрямки експорту несолоного та солоного м'яса птиці з України у 2019 р.
(загальний обсяг складає 110 000 т):

Головні напрямки експорту яєць та яєчних продуктів з України у 2019 р.:

8

Головні напрямки експорту вершкового масла і та молочних паст з України у 2019 р.:

Таке збільшення обсягів імпорту, зокрема яєць та яєчних продуктів, відображує
прогрес у забезпеченні належного рівня санітарних умов. Проте українське
законодавство про благополуччя тварин залишається слабким. Проблема
ускладнюється тим, що виробництво м'яса птиці та яєць в Україні часто здійснюється
на великих агропромислових підприємствах з використанням інтенсивних систем, де
тварини позбавлені навіть елементарних умов для існування.
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Благополуччя тварин в Україні

Брак прогресу у наближенні до законодавства ЄС про благополуччя тварин
Угода ПВ ЗВТ вимагає від України наближення її законодавства про благополуччя
тварин до acquis ЄС. Вона також вимагає, щоб ЄС та Україна узгодили графік такого
наближення законодавства не пізніше ніж через 3 місяці з дати вступу цієї угоди у
силу. Сторони формально погодили цей документ лише у жовтні 2019 року, більш ніж
три роки після вступу цієї угоди в силу. Цей графік містить терміни лише прийняття
специфічних законодавчих інструментів, а не їх імплементації. Згідно з цим
документом, Україна повинна була узгодити весь обсяг законів про благополуччя
тварин до 2019 року. Ці терміни не були дотримані.
Хоча були спроби провести законопроекти через Верховну Раду, лише у лютому 2021
року нарешті був виданий наказ міністерства щодо наближення до законодавства
ЄС про благополуччя тварин.10 Проте, згідно з інформацією українських зоозахисних
організацій, цій текст має декілька слабких сторін у порівнянні з законодавством ЄС.
●

●
●
●

У деяких частинах тексту є посилання на нормативно-правову базу щодо
імплементації відповідних положень, якої не існує в українському праві. Це
може призвести до проблем з імплементацією. Наприклад, українське
законодавство
не
визначає
належні
заходи
щодо
утримання
сільськогосподарських тварин, що робить багато з цих положень не
застосовними.
Цей текст передбачає продовження строку імплементації (2026 рік замість 2022
року).
Вимоги не застосовуються до дрібних господарств, які утримують деякі види
тварин (свиней/телят).
Цей тест містить більш слабкі формулювання щодо навчання утримувачів
сільськогосподарських тварин, які дозволяють сторонам, які не є незалежними,
як-от асоціації виробників, здійснювати навчання та видавати сертифікати.
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https://t.co/th2BRKDO8a?amp=1
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk%2DUA&id=14d9d69e%2D8293%2D4b86%2D851d%2D3a
d0f456f310&title=ProktNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki%2DTorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatver
dzhenniaVimogDoBlagopoluchchiaSilskogospodarskikhTvarinPidChasYikhUtrimannia
10
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●
●

●

Дозволяється застосування лікарських засобів, зокрема антибіотиків, без
необхідності суворого тестування.
Цей текст не містить детального опису стандартів щодо електричного
обладнання. Це може призвести до зниження мінімального рівня захисту
тварин, що піддає їх більшому ризику забою за допомогою електричних
засобів у порівнянні з acquis ЄС про благополуччя тварин.
Не передбачені механізми контролю за дотриманням законодавства та
оновлення його.

Чинне законодавство про благополуччя тварин в Україні

В
індексі
захисту
сільськогосподарських тварин, в
якому країни оцінюються за
критеріями благополуччя тварин,
Україні привласнений рейтинг
«Е».11 Це дуже низька оцінка, на
рівні оцінки таких країн, як Китай,
Нігерія, Аргентина, Індонезія та
Венесуела.
В Україні діє закон про захист
тварин
від
жорстокого
поводження, прийнятий у 2006
році в цілях захисту від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження
з ними, захисту їх природних прав та укріплення моральності й гуманності
суспільства.13 Закон охоплює сільськогосподарських, домашніх та диких тварин, а
також лабораторних, зоопаркових та циркових тварин. Проте, не зважаючи на цю
позитивну законодавчу базу, органи влади все ще не прийняли підзаконних актів,
необхідних для виконання їх обов'язків. Таким чином, прийняття цього закону не
спричинило суттєвих зрушень у цій сфері.

Адміністративна організація та імплементація
Україна зазнає труднощів з виконанням своїх міжнародних обов'язків щодо
забезпечення благополуччя тварин через брак ефективного керівництва,
національного лідерства та відповідальності в цій ґалузі. Активісти-зоозахисники та
політики в Україні часто називають корупцію як одну з головних перешкод для
покращення законодавства про благополуччя тварин і його ефективного виконання.
Управління, яке відповідає за питання благополуччя тварин, є структурним підрозділом
Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини у складі
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту
споживачів. До переліку покладених на нього завдань у галузі охорони «здоров'я та
11

https://api.worldanimalprotection.org/

12
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благополуччя тварин» входить організація та здійснення «у межах повноважень,
передбаченим законодавством, державного нагляду (контролю) щодо здоров'я та
благополуччя тварин». Хоча це управління було створене у 2016 році, воно все ще не
займається дуже активною діяльністю, і лише організовувало навчальні заходи для
ветеринарів у межах партнерського проєкту, який був реалізований у період з
березня 2014 р. до грудня 2016 р. та фінансувався у рамках Інструменту
європейського сусідства та партнерства (ІЄСП). Тим часом Міністерство екології
відповідає за контроль щодо диких тварин, Державна ветеринарна та фітосанітарна
служба — за контроль щодо хвороб і контроль щодо безпритульних тварин, і поліція —
за розслідування випадків жорсткого поводження з тваринами.
Подальше занепокоєння викликає мораторій на усі урядові перевірки бізнесу,
включаючи екологічні перевірки, який Україна ввела у період між 2014 та 2019 рр.
Ймовірно, що цей мораторій мав згубний вплив на тварин та довкілля, а також
деформуючий ефект на виробництво та торгівлю, дозволивши агробізнесу, за
деякою інформацією, заощадити мільйони євро.13

Чому ЄС повинен взяти до уваги вплив ПВ ЗВТ на благополуччя тварин?
Як описано у попередньому розділі, угода ПВ ЗВТ поки що стимулювала торгівлю
продуктами несталого виробництва. Обидві сторони повинні докласти зусиль до
виправлення цієї тенденції перш ніж розглядати будь-який додатковий доступ до
ринків у тваринницькому секторі за цією угодою. У цьому розділі коротко
описується, чому важливо вжити заходів у зв'язку із впливом ПВ ЗВТ на благополуччя
тварин.

Благополуччя тварин має центральне значення для досягнення сталості довкілля
Згідно з «Оглядом торговельної політики»,14 торговельна політика ЄС повинна
«безумовно сприяти ефективності «Зеленої угоди» в усіх її вимірах». Урахування питань
благополуччя тварин у торговельній політиці має ключове значення для досягнення цієї
13
14

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4bd139e6-d609-4478-bba4-6b562e2ed89e
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf

12

мети, а також могло б сприяти покращенню благополуччя тварин та ефективному
переходу до більш сталих продовольчих систем, що є метою, визначеною в стратегії
ЄС «Від ферми до столу ».
Окрім того, що інтенсифікація тваринництва на тлі безумовної лібералізації торгівлі, якот завдяки ПВ ЗВТ між ЄС та Україною, має згубний ефект на благополуччя тварин,
вона також підживлює три ключові проблеми, які стоять перед планетою — зоонози,
стійкість до протимікробних препаратів та кліматична криза. Визначення більш
високих стандартів утримання тварин та поводження з ними як умови для надання
додаткового доступу на ринки, наприклад, могло б сприяти зменшенню ризиків
майбутніх пандемій, а також допомогти боротися зі стійкістю до протимікробних
препаратів та протидіяти кліматичній кризі.
●

Поширенню зоонозів сприяє не тільки зростання торгівлі дикими видами тварин,
як легальної, так і нелегальної, а й поширення інтенсивного тваринництва. Зміни
у землекористуванні, зокрема ті, які пов'язані з поширенням тваринництва та
виробництвом кормів для тварин, і подальша втрата природного середовища
призвели до наближення та збільшення частоти контактів між тваринами
(дикими та сільськогосподарськими), людьми та екосистемами. Такий тиск на
біорізноманіття є однією з головних причин поширення зоонозів. До того ж
утримання мільярдів (трильйонів, якщо враховувати рибу в аквакультурах)
одиниць сільськогосподарських тварин створює умови для виникнення та
відкриває шляхи для поширення хвороб, які можуть бути небезпечними, і навіть
смертоносними, для людей. Нещодавнє дослідження показало, що, «з 1940 р.
сільськогосподарські чинники були пов'язані з виникненням >25% усіх і > 50%
зоонозних інфекційних хвороб у людей, і їх доля буде, ймовірно, зростати із
поширенням та інтенсифікацією сільського господарства».15

●

Надмірне
використання
протимікробних
препаратів
у
тваринницької продукції є головною причиною зростання
протимікробних препаратів (СПП).16

●

Цей феномен пов'язаний не з дрібним виробництвом, а з поширенням систем
інтенсивного сільськогосподарського виробництва, у яких широко й у все
більшому масштабі застосовуються протимікробні препарати. У плані дій ЄС
проти СПП «Одне здоров'я для всіх» вже визнається зв'язок між цим питанням та
неналежною практикою утримання сільськогосподарських тварин та
підкреслюється важливість урахування цього питання в торговельній політиці
(див. вставку щодо стійкості до протимікробних препаратів).

●

На ланцюг постачання продукції тваринництва також приходиться 14,5%

15

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0293-3#Ack1

16

https://www.cddep.org/wp-content/uploads/2017/10/science.0929PolicyForum-1.pdf
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виробництві
стійкості до

глобальних викидів парникових газів (ПГ). Це питання якості, однак те, як ми
утримуємо тварин, також має значення. За даними МНППБЕУ, «близько 25%
глобальних викидів ПГ пов'язані з розчищенням земель, вирощуванням зернових
культур та застосуванням добрив, і 75% цього обсягу приходиться на м'ясні
продукти
харчування.
Обсяги
інтенсивного
сільського
господарства
збільшилися за рахунок регулювання та вкладу природи на благо людини у
вигляді нематеріальних благ». На додаток до потенційного застосування більш
високих стандартів утримання тварин та поводження з ними пасовищні та
змішані сільськогосподарські системи, менш залежні від додаткових кормів,
також є кращими з огляду на потенціал секвестрації вуглецю.17

До того ж благополуччя тварин міцно пов'язане з досягненням Цілей сталого розвитку
ООН, які зараз є ключовою метою в усіх напрямках діяльності Комісії, включаючи
торгівлю. Хоча забезпечення благополуччя тварин само по собі має суттєве значення
для сталого розвитку (і визнається як один з вимірів сталого сільського господарства),18
воно також є необхідним доповненням у низці інших аспектів сталого розвитку. Деякі з
Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН або безпосередньо пов'язані з тваринами, або не
можуть бути досягнуті без розв'язання відповідних питань щодо благополуччя тварин.19
Перше академічне дослідження з цього питання, оприлюднене в жовтні 2019 року,20
дало оцінку взаємодії між ЦСР й благополуччям тварин в обох напрямках. За
висновками дослідження, навіть якщо благополуччя тварин прямо не згадується в ЦСР,
воно позитивно пов'язане з усіма цілями тією чи іншою мірою. Підвищення стандартів
утримання не заважає досягненню жодної ЦСР. І, навпаки, хоча для деяких з них
відзначається сильний ефект обопільного благотворного впливу (ЦСР 12
«Відповідальне споживання та виробництво» і ЦСР 14 «Збереження морських
екосистем»), у деяких випадках підвищення стандартів утримання мало б прямий
позитивний вплив на ЦСР (ЦСР 1 «Подолання бідності», ЦСР 2 «Подолання голоду» і ЦСР
3 «Міцне здоров'я і благополуччя»). У доповіді Eurogroup for Animals від 2019 року
«Animal Welfare, Trade and SDGs» (Благополуччя тварин, торгівля та ЦСР) міститься
поглиблене пояснення цих зв'язків.21
Щоб торговельна політика не стала перешкодою на шляху досягнення ЄС цих
важливих цілей, вкрай важливо запобігти завданню подальшої шкоди при перегляді
положень про доступ до ринків за угодою ПВ ЗВТ.

Благополуччя сільськогосподарських тварин та рівні умови конкуренції
Розширення доступу на ринок для українських продуктів тваринного походження без
ефективного забезпечення того, щоб Україна покращила стандарти утримання
17

Canu & Forabosco (UNEP DTU 2018), Greenhouse gas emissions of livestock raised in a harsh environment,
International Journal of Global Warming, 2018 Том 15 № 4, стор. 431-446.
18

Промова Дачіана Чолоша (на той час Європейський комісар з сільського господарства та розвитку
сільських територій), Europe's path towards sustainable agriculture, G20/Ріо-де-Жанейро, 21 червня 2012 р.
19

Eurogroup for Animals, Animal Welfare, Trade and Sustainable Development Goals, October 2019 & Linda
Keeling et al, “Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals”, Frontiers in Veterinary
Science, 6:336, жовтень 2019 р.
20

Linda Keeling et al, “Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals”.

21

Eurogroup for Animals, Animal Welfare, Trade and SDGs, жовтень 2019 р.
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тварин та поводження з ними, не тільки сприятимете несталому виробництву в Україні
й торгівлі продуктами цього
виробництва, а й матиме
згубний
вплив
на
благополуччя тварин у ЄС.
Збільшення імпорту в ЄС
продуктів
тваринного
походження, які не повинні
відповідати
стандартам,
еквівалентним
європейським,
призвело
до
спотворення
конкуренції, що, в свою
чергу,
мало
«охолоджуючий ефект» на
законодавство
про
благополуччя тварин у ЄС.
Після більш ніж десятиріччя
відсутності прогресу щодо
благополуччя
сільськогосподарських
тварин
ЄС
нарешті
оголосив про свої амбітні
плани щодо перегляду цих
стандартів
у
межах
стратегії «Від ферми до
столу».
Все
частіше
обговорюється
питання
щодо стандартів, які слід
застосовувати до
імпортованих товарів. Таким чином, було б недоцільно ще більше посилювати тиск на
європейських виробників, надалі поширивши безумовний доступ продуктів,
вироблених із застосуванням більш низьких стандартів утримання тварин.
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Занепокоєння щодо благополуччя тварин в контексті торговельних відносин
між ЄС та Україною
У цьому розділі розглядаються нинішні торговельні потоки між ЄС та Україною та
дається короткий огляд ситуації у тваринницькому сектору в Україні і, зокрема, у
птахівництві.
У доповіді, оприлюдненій у 2017 році, висвітлюється тенденція до застосування більш
інтенсивних систем виробництва.22 У 2019 році в Україні було забито понад 700
мільйонів голів курей (і вироблено понад 1,4 мільйона тонн м'яса птиці, що на 1,2
мільйона тонн більше, ніж у 2016 році), понад 8 мільйонів голів свиней і понад 2
мільйони голів великої рогатої худоби.23
У виробництві свинини на український промисловий сектор також приходиться
найбільша частка ринку, яка досягла 58% у 2019 році.24
Рентабельність інвестицій в українському тваринництві наразі вважається низькою, що
ускладнює для виробників застосування позитивних заходів щодо благополуччя.
Корупція залишається великою проблемою, і навіть можливі випадки шахрайства,
пов'язаного із закупками фальсифікованих лікарських засобів, особливо небезпечних
для здоров'я та благополуччя тварин.25

Клітки для курей та кури-несучки
В українському птахівництві у великих масштабах застосовують клітки для розведення
курей, які є особливо шкідливими для їх благополуччя. Традиційні клітки настільки вузькі,
що кури позбавлені можливості ходити, розправляти крила або виявляти властиву їм
поведінку. В ЄС такі клітки заборонені з 1999 року, проте законодавство не
передбачає застосування таких самих критеріїв до імпортованої продукції, таким
чином допускаючи на європейських ринок українські яйця та яєчні продукти
незалежно від того, у яких клітках або у якому середовищі утримувалися кури. Цікаво,
що Україна імпортує комплектуючі для цих кліток з Німеччини. Іронічна ситуація,
23
24
25

За даними ФАОСТАТ
Там же
http://ciab.expert/news/five-key-challenges-to-ukrainian-livestock-in-2017/
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враховуючи те, що використання цих кліток у ЄС було б протизаконним. За
інформацією організацій, які працюють в Україні, приблизно 95,5% продукції у
виробництві яєць у 2020 році складали яйця від курей у клітках (батарейних або
збагачених) і лише 4,5% — від курей, які мали доступ до свіжого повітря. Для
порівняння: в європейських господарствах, які утримують курей-несучок, домінує
використання збагачених кліток (49,5%) і амбарів (32,5%), проте 19% з них також
забезпечують доступ до свіжого повітря (включаючи 6,2% органічних виробництв).26
Збільшення імпорту яєць та яєчних продуктів в результаті лібералізації торгівлі з
Україною призвело не тільки до збільшення поголів'я курей, які утримуються у значно
гірших умовах, ніж у ЄС, а й до погіршення конкурентоспроможності європейських
виробників, які повинні дотримуватися більш жорстких правил. Ця ситуація також
згубно впливає на європейських споживачів, переважна більшість яких вважає, що до
імпортованих продуктів необхідно застосовувати такі самі стандарти щодо
утримання тварин та поводження з ними, які діють в ЄС.27
Є сподівання, що за результатами огляду Європейським Союзом стандартів
утримання тварин та поводження з ними використання кліток у більшості виробництв
буде заборонено. Якщо так, було б також важливо уникнути інвестиції у перехід
України до використання збагачених кліток, оскільки вона буде повинна забезпечити
наближення до законодавства ЄС й, отже, також заборонити використання кліток у
найближчому майбутньому.

Питання благополуччя у ґалузі вирощування бройлерів
Виробництво м'яса птиці в Україні стає сектором, орієнтованим на експорт28, станом
на початок 2017 року прибуток в іноземній валюті збільшився майже вдвічі у порівнянні
з відповідним періодом 2015 року. 43,3% експортованого м'яса птиці виробляє одна
компанія — «Миронівський хлібопродукт» (МХП)29. Експорт м'яса птиці з України в ЄС
досяг рекордних обсягів у 2019 році, коли імпорт до ЄС перевищив нові КТ, введені у
листопаді 2019 року. У 2019 році на долю ЄС приходилося 28,4% усього експорту
українського м'яса птиці.30 У секторі виробництва м'яса птиці доля курятини,
виробленої на великих агропромислових підприємствах, досягла 89% від ринкової
частки України.31 МХП, який знов отримав доступ до ринку ЄС у листопаді 2019 року,
має найбільший затверджений об'єкт та використовує майже всю квоту, виділену
Україні у межах ПВ ЗВТ.32
26

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf

27

European Commission, Special Eurobarometer 442: Attitudes of Europeans towards Animal Welfare (2016 р.).
93% європейців «повністю згодні» з тим, що продукти, які імпортуються з-поза меж ЄС, мають відповідати
таким самим стандартам утримання тварин та поводження з ними, які застосовуються в ЄС.
28

USDA (2020) ‘Poultry and products annual (Ukraine)’ (2020), Foreign Agricultural Service,
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20
Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_09-01-2020
29

Там же

30

У доповіді «Poultry and products annual (Ukraine)» (2020), Міністерство сільського господарства США.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20
Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_09-01-2020
31

Там же
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Ще у 2014 році організація «Співчуття у світовому фермерстві» провела розслідування
діяльності МХП, яке викрило згубний вплив компанії на довкілля та працівників
компанії.33 Хоча МХП стверджує, що дотримується стандартів ЄС, це важко
підтвердити, особливо з огляду на відсутність в України можливостей для забезпечення
дотримання і моніторингу. Крім того, до цього часу МХП відхиляв усі прохання з боку
НУО про відвідання його підприємств.34
У травні 2019 року МХП викликав обурення, коли звернувся ще за одним кредитом до
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Згідно з правилами
екологічного та соціального управління ЄБРР, отримувачі мають забезпечувати
стандарти утримання тварин та поводження з ними, еквівалентні стандартам ЄС. У
відповідь на кампанії, які проводили зоозахисні та природоохоронні організації
протягом кількох тижнів, Європейська Комісія в особі тодішнього комісара з питань
торгівлі Сесілії Мальмстрем та тодішнього комісара з питань сільського господарства
Філа Хогана також виступила проти надання Європейським банком реконструкції та
розвитку такого кредиту МХП.35 Після того, як дебати були відкладені декілька разів,
МХП відкликав свою заяву у жовтні 2019 року, щоб уникнути подальшої критики.36

«Рішення було відкладене. Комісія рішуче виступає
проти надання Європейським банком
реконструкції та розвитку кредиту МХП. Ми
розділяємо занепокоєння щодо багатьох питань,
пов'язаних зі стандартами цієї компанії у ґалузі
охорони довкілля та утримання тварин, а також
чітко довели свою позицію до уваги інших
зацікавлених сторін, зокрема країн-членів ЄС».
Сесілія Мальмстрем, Європейський комісар з питань торгівлі, у
Твіттері
У найближчому майбутньому очікується, що ЄС перегляне стандарти утримання
бройлерів та поводження з ними (наприклад, щодо зменшення щільності посадки,
використання більш повільно ростучих порід, доступу до свіжого повітря, доступу до
природного світла і збагачення кліток) й узгодить правила щодо батьківського стада та
інкубаторів. Нещодавнє дослідження, яке виконували шість незалежних науковців за
координацією Eurogroup for Animals, висвітлило багато проблем,37 Законом не
установлені мінімальні правила щодо благополуччя батьківського стада та
новонароджених пташенят в інкубаторах; бройлерів переважно вирощують у клітках, і
вони страждають від проблем зі здоров'ям (серцеві захворювання, кульгавість),
33

Compassion in World Farming 2014. Evidence report: following the money trails that finance factory farming.
Травень. www.ciwf.org.uk/media/5880729/follow_the_money_ebrd_investigation_synthesis_report.pdf. Доступ
здійснений 9 січня 2016 р.
34

https://www.worldanimalprotection.nl/actueel/het-rijk-van-de-kippenkoning-blog-1-uit-oekraine
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https://www.eurogroupforanimals.org/news/no-european-money-ukrainian-poultry-company

36

https://worldanimalsvoice.com/2019/11/19/ukraine-no-european-money-for-ukrainian-poultry-company/com
ment-page-1/
37

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broil
er_report.pdf
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пов'язаних з генетичною селекцією на швидкість росту; є ризик травмування,
страждання від холоду або теплового удару, а також голоду та зневоднення на етапах
відлову і транспортування; і останнє, але не менш важливе, — практика та
параметри забою є дуже різними та можуть спричинити непотрібні страждання
мільйонам птахів щороку через неправильне поводження й оглушення.

Висновки
ЄС повинен робити все, що від нього залежить, щоб примусити Україну виконувати її
обов'язки щодо забезпечення благополуччя тварин. Відповідно, Eurogroup for Animals
закликає ЄС:
●

●

●

●

не надавати додаткового доступу на ринки для українських продуктів
тваринного походження доти, доки Україна не втілить стандарти утримання
тварин та поводження з ними, еквівалентні стандартам ЄС, виконавши таким
чином свої зобов'язання за ПВ ЗВТ;
надати підтримку у нарощуванні конкретного потенціалу та технічну
допомогу, щоб сприяти втіленню оцінки благополуччя тварин в українську
стратегію наближення у ґалузі СФЗ;
обговорити з Україною, як краще адаптувати її законодавство з урахуванням
змін, які потрібно буде здійснити у межах імплементації стратегії ЄС «Від
ферми до столу». Це допоможе уникнути неефективних інвестицій,
наприклад у збагачені клітки;
закликати Україну до зміцнення її правил аудиту. За відсутності належних
механізмів контролю нові стандарти навряд чи сприятимуть здійсненню
необхідних змін у тваринництві.
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