
   ПРЕАМБУЛА 

 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління за 

дорученням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

(№ 04-15/12-261 від 18.04.2019), виконало науково-дослідну оцінку (далі - НДО) 

діяльності вітчизняних ферм із вирощування норок (далі - ферм) з наступних 

питань: 

 дотримання норм чинного законодавства України, регулюючі умови 

будівництва та експлуатації ферм; 

 роль ферм у соціально – економічній сфері та розвитку інфраструктури 

органів місцевого самоврядування; 

 роль ферм у розвитку аграрно – промислового комплексу  України; 

 вплив ферм на стан екологічної та техногенної безпеки, санітарно - 

епідеміологічний та ветеринарний режим. 

 

В Україні працює 37 ферм,  які вирощують хутрові види тварин. З визначеної 

кількості - 95 % ферм на яких вирощуються норки. До Асоціації звірівників 

України входить 8 норкових ферм, з яких 5 виготовляють майже 95 %  хутра 

від загального обсягу, що виробляється  в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», норка яка вирощується на фермах віднесена до категорії 

«сільськогосподарські тварини».  Сільськогосподарські тварини – це тварини, 

що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини 

тваринного походження. Також, це  визначається маточним поголів’ям, яке 

завозиться до України з Данії при наявності відповідних супровідних 

сертифікатів на тварин. 

Під час проведення НДО бралися до уваги п’ять найбільш потужних ферм, 

чисельність стада яких перевищує 2 000 голів а виробнича площа понад 14 Га. 

НДО проводилося на 5 фермах, які входять до Асоціації звірівників України : 

ТОВ «ВБК «Агропромінвест»; ТОВ «Пелском»; ТОВ «Тіволі Фюр»; 



ПСК «Переяслав-Хмельницький звіроплемгосп Київської регіональної спілки 

споживчої кооперації»; ТОВ «Норкова ферма «Вікінг».  

Визначення об’єктів дослідження здійснювалося на основі Закону України 

№ 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля», який визначає критерії 

діяльності, яка може створювати загрози у сфері екологічної та техногенної 

безпеки, а саме ст. 3 п.3 яким визначена категорія діяльності, яка може мати 

значний вплив на довкілля, а саме : 

 сільське господарство на територіях площею 20 гектарів і більше; 

 потужності для вирощування хутрових тварин (2 тисячі голів і більше). 

За результатами вивчення технологічного циклу роботи ферм, 

зафіксована відсутність фактів негативного впливу на стан екологічної та 

техногенної безпеки, порушень епідеміологічного режиму, передумов до 

виникнення епізоотій або зооно́з.  

Зооно́з - інфекційна хвороба тварин, що звичайно поширені, але здатні іноді 

передаватися від тварин до людини. Серед найактивніших джерел та резервуарів 

зоонозів виступають хижі ссавці (найчастіше сказ), кажани (сказ), гризуни та 

комахоїдні (лептоспіроз, туляремія), травоїдні (сибірка).  

Епізоотія — широке вибухоподібне поширення інфекційної хвороби тварин, що 

значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території.  

Висновок щодо екологічної, санітарно – епідеміологічної та техногенної 

безпеки ферм, здійснений на підставі аналізу матеріалів перевірок, проведених 

у 2014 – 2019 рр державними установами у сфері екології, пожежної та 

техногенної безпеки, санітарно епідеміологічного та ветеринарного режиму 

(територіальними управліннями Державної екологічної інспекції України, ДСНС України, 

Держпродспоживслужби України). У період 2014 – 2019 рр. установами 

державного нагляду та контролю рішення та постанови щодо заборони 

експлуатації ферм у зв’язку із нанесенням шкоди навколишньому природному 

середовищу, не виносилися.  

Також, висновок щодо екологічної безпеки діяльності звіроферм 

здійснювався на підставі матеріалів науково – дослідних закладів Національної 

Академії аграрних наук, Національної Академії медичних наук, які проводили 

дослідження можливого впливу звіроферм на ґрунти, підземні води, 

атмосферне повітря.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B6%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Дотримання на звірофермах суворого екологічного, санітарного та 

ветеринарного режиму обумовлено орієнтованістю вітчизняних ферм на збут 

шкір у країнах Європи та Канади. Вимоги до умов вирощування, утримання та 

забою норок визначені Європейською комісією Welfare Quality®, яка прийняла 

стандарт WelFur. Відсутність сертифіката відповідності WelFur виключає 

можливість експорту шкір до світових аукціонів. 

WelFur - це науково обґрунтована, практична та надійна система оцінювання 

добробуту звіроводських ферм, є інструментом контролю та покращення 

добробуту хижаків,  прозорої практики утримання норок та лисиць. 

 WelFur виступає інструментом, який дозволяє контролювати належність 

умов утримання та забою тварин, отримувати відповідні дані для аналізу та 

прийняття рішень, надійно управляти звірофермами, гарантувати прозорість 

добробуту тварин у будь який момент часу.  WelFur є частиною більш 

глобальної програми нагляду за простежуваністю та сертифікацією торгівлі 

хутром FURMARK. Дотримання на сучасних фермерських господарствах, 

введених у експлуатацію протягом 2012 – 2019 рр, стандартів ЄС 

регламентуючих  утримання та добробут тварин, норм чинного українського 

законодавства у сфері санітарного режиму, виключає будь які передумови до 

негативного впливу у визначених сферах – виникнення зооноз та епізоотій. 

Вплив на довкілля (викиди в атмосферне повітря, утворення відходів та 

зворотних вод) ферми здійснюють відповідно до дозвільних документів, 

наданих територіальними органами у сфері екології (Департаменти екології 

облдержадміністрації), не перевищуючі затверджені ліміти та показники 

якості викидів у атмосферне повітря та скидів зворотних вод. 

Опалення приміщень ферм здійснюється сучасними автономними котельними, на 

яких у якості палива використовують відходи 4 класу (дерев’яна тара, картон). 

Зворотні води очищаються на власних локальних очисних спорудах. Відходи 

тваринного походження утилізуються на спеціалізованих підприємствах. Послід 

життєдіяльності норок використовується у фермерських господарствах як добрива  

органічного походження. 

У 2019 році фермами які входять до Асоціації звірівників України  

вироблено 5,5 тис. тон органічного добрива, яке було реалізовано 

сільськогосподарським товаровиробникам. 

http://www.welfarequality.net/en-us/about-us/
https://uffa.org.ua/fur-farming-regulation/furmark/


Особливої уваги заслуговує роль ферм у утилізації відходів тваринного 

походження, які утворюються у аграрно-промисловому секторі. За  умов 

активного розвитку вітчизняних птахофабрик, суттєво збільшуються обсяги 

відходів, які утворюються під час розділу туш птиці. 80 % раціону годування 

норок складають відходи тваринного походження (корпус птахів, частина крил 

тощо). Це суттєво зменшує навантаження на довкілля відходами біологічного 

походження та вирішується питання їх утилізації. 

Протягом 2018 року вказаними фермами спожито відходів тваринного 

походження: 

 птахофабрик – 23 тис 600 тон; 

 рибкомбінатів, нетоварних сортів риби – 9 тис 300 тон; 

У 2019 р. фермами спожито у якості кормів побічної продукції 

тваринного походження, не призначеної для споживання людиною (відходи 

птахофабрик та рибних господарств), в обсязі 44 тис. тон. Як наслідок 

протягом 2019 року птахофабрики і рибні господарства отримали від норкових 

ферм 253 млн. грн. у якості виручки за реалізацію зазначеної побічної 

продукції тваринного походження. 

Протягом 2012 – 2019 рр ТОВ «ВБК «Агропромінвест»; ТОВ «Пелском»; 

ТОВ «Тіволі Фюр»; ПСК «Переяслав-хмельницький звіроплемгосп Київської 

регіональної спілки споживчої кооперації»; ТОВ «Норкова ферма Вікінг», 

інвестували у будівництво 106 млн $ USA, з яких 11 млн $ USA у 

будівництво парку сонячних батарей. 

Створення державою сприятливих умов у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

позитивно впливає на процес отримання вітчизняними виробниками валютної 

виручки. Це не тільки закріплює рейтинг України на міжнародній арені, сприяє 

розвитку аграрного сектору, а також позитивно впливає на наступні елементи 

економіки країни:  

 розвиток міжбанківського валютного ринку України; 

 отримання прибутку НБУ від операції купівлі/продажу валюти; 

 отримання валюти для виплат зовнішнього боргу МВФ; 

 підвищення та стабілізація рейтингу держави у сфері надходження на 

вітчизняний ринок іноземних інвесторів; 

    зменшення девальваційного тиску на гривню. 



 За даними Державної фіскальної служби, за 2018 рік було сплачено 

податкових платежів на загальну суму 72 833,7 млн. грн. 

Штат працівників сучасних ферм складає від 46  до 160 осіб 

(в залежності від обсягів звірогосподарства). На крупних фермах з поголів’ям 

від 320 до 380 тис норок, у період сезонних робіт працевлаштується до 320 

працівників. Заробітна плата складає від 6470 до 13500 грн/міс. 

У соціально – економічній сфері роль ферм полягає у формуванні 

місцевих бюджетів, інвестування у розвиток інфраструктури органів місцевого 

самоврядування, надходження до України валютного прибутку, зайнятості 

населення та забезпечення виплат заробітної плати, яка суттєво перевищує 

середньостатистичні показники заробітних плат у селах та ОТГ. 

Приклад. За інформацією Шульгівської селищної ради Дніпропетровської області, 

річні платежі ТОВ «ВБК «Агропромінвест» до районного бюджету складають 2 млн 

524 тис 120 грн (річні надходження від підприємств АПК 3 млн 349 тис 150 грн). До 

місцевого бюджету 37 тис 916 грн  (річні надходження 450 тис грн). 

Згідно інформації органів місцевого самоврядування, ферми за рахунок 

власних коштів фінансують заходи із розвитку інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури (частковий ремонт доріг та їх розчищення від 

снігу,автобусні перевезення мешканців), ремонт об’єктів освіти та охорони 

здоров’я, фінансування шкільних спортивних команд та творчих колективів 

тощо. Щорічно фінансова допомога установам місцевого самоврядування 

складає від 147 до 600 тис грн. 

Щодо розвитку об’єктів інфраструктури слід відзначити реалізацію проекту 

будівництва найбільшої у Європі дахового парку сонячних батарей (майже 80 000 м2). 

Вартість проекту складе понад 11 млн $ USA.  

 Узагальнюючи результати НДО діяльності норкових ферм, можна дійти 

до висновку, що визначений сектор аграрно – промислового комплексу України 

не створює загроз у сфері екологічної та техногенної безпеки, позитивно 

впливає на розвиток соціально – економічних показників органів місцевого 

самоврядування, вирішує питання зайнятості населення на наповнення 



місцевих бюджетів. Окрему роль відіграє у надходженні валютної виручки та 

формуванні валютного балансу України. 

 Разом з тим, слід відзначити відсутність в Україні нормативного акту, 

регламентуючого порядок розведення, утримання та добробуту тварин на 

вітчизняних звіроводських фермах. Враховуючи викладене доцільне розробити 

відповідний регулюючий нормативний акт, затверджений профільним 

міністерством або Кабінетом міністрів України. За основу доцільне взяти 

досвід європейських галузевих інститутів, закріплений стандартами WelFur. 

Це відіграє позитивну роль у процесі євроінтеграції України. 

 Оцінка діяльності ферм з вирощування норки проводилася з урахуванням 

матеріалів профільних науково – дослідних закладів: 

 Український науково – дослідний інститут цивільного захисту ДСНС; 

 ДУ Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва Національної 

академії медичних наук України; 

 Державна установа Інститут охорони ґрунтів України Національної академії 

аграрних наук України; 

 Інститут проблем природокористування та екології Національної академії 

наук України; 

 ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба 

української державної будівельної експертизи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦІНКА ДОБРОБУТУ ТВАРИН ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

           На сьогоднішній день дотримання високих стандартів добробуту (або 

благополуччя) тварин є першочерговою умовою виробництва хутра. 

Законодавство (як європейське, так і вітчизняне) регулює питання 

добробуту сільськогосподарських тварин у трьох сферах: вирощування, 

перевезення та забій тварин.  

Головний принцип полягає в тому, щоб не завдавати тваринам жодних 

зайвих страждань.  

Так, відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України "Про 

безпечність та гігієну кормів" від 21.12.2017 № 2264-VIII під благополуччям тварин 

розуміють умови, в яких перебуває тварина, включаючи систематичний догляд, 

належне годування, належні приміщення для утримання тварин, попередження 

хвороб, гуманне поводження з тваринами, у тому числі під час забою. 

Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням 

хутрових тварин, дотримуються вимог законодавства щодо добробуту тварин в 

обов'язковому порядку. Окрім цього, хутрові ферми добровільно пройшли 

систему міжнародної сертифікації добробуту тварин, вимоги якої перевищують 

встановлені законодавчими актами мінімальні вимоги – програма WelFur. 

WelFur – загальноєвропейська програма, призначена для оцінки та 

покращення добробуту тварин на хутрових фермах з метою сприяння 

відповідальному та стійкому виробництву хутра.  

Програма WelFur розроблялась науковцями та дослідниками провідних 

європейських університетів і базується на суто науковому підході, а перевірку 

здійснює незалежна третя сторона. Програма WelFur включає оцінку на 

фермах, аналіз даних, сертифікацію звірогосподарств та освіту фермерів. 

Наразі програма WelFur охоплює хутряні ферми норки та лисиці. Також 

розробляються протоколи для решти хутрових видів тварин, в першу чергу 

таких як чорнобурка та шиншила. 



Система оцінки за програмою WelFur тварин призначена для 

забезпечення надійної оцінки стану благополуччя тварин, прозорості 

споживачів та покращення добробуту тварин у європейському хутряному 

секторі. 

Загалом система WelFur має три завдання: 

 забезпечити надійну систему оцінювання добробуту тварин на 

фермах, засновану на науково доведених заходах та незалежних 

сторонніх оцінках; 

 покращити добробут тварин на європейських хутряних фермах 

шляхом аналізу даних про оцінку та освіту фермерів; 

 забезпечити для споживачів прозорість щодо стану добробуту 

європейських хутрових ферм, публікуючи дані оцінки та 

поширивши інформацію про сертифікацію ферм на етикетки 

споживачів. 

Участь у програмі WelFur є добровільною для хутрових ферм. Але, за 

даними Fur Europe, на сьогодні понад 95 % європейських ферм з утримання 

норки та лисиці вже пройшли відповідну сертифікацію згідно вимог цієї 

програми1. А з 2020 р. без сертифікату WelFur хутрові ферми не зможуть 

продавати свою продукцію через міжнародні хутрові аукціони, які є єдиним 

ринковим місцем для реалізації хутра. 

Ця система працює як схема сертифікації на фермах, яка включає безліч 

підходів до добробуту тварин, включаючи управління фермерськими 

господарствами, поведінку, що залежить від видів, житло та годування. WelFur 

базується на принципах проекту Європейської комісії з питань добробуту 

тварин. WelFur – це найповніша система в світі, яка впроваджується в 

континентальному масштабі. 

У січні 2019 року Європейська комісія Welfare Quality® прийняла 

                                                 
1 https://www.sustainablefur.com/animal-welfare/ 

http://www.welfarequality.net/en-us/about-us/
https://www.sustainablefur.com/animal-welfare/


рішення про застосування стандарту WelFur в якості інструменту 

саморегулювання2, що свідчить про визнання та довіру до цієї системи 

сертифікації з боку офіційних установ ЄС, а також про її повну відповідність 

вимогам законодавства ЄС. 

Оцінка умов утримання тварин спирається на об’єктивні показники, які 

отримані за допомогою наукових досліджень. Сертифікація передбачає 

вивчення 12 критеріїв та 22 параметрів, включаючи параметри здоров’я тварин, 

їх природної поведінки, житлової системи, харчування, позитивних та 

негативних емоцій, взаємовідносин між людьми і тваринами, способів 

управління звірофермою тощо. 

WelFur розроблений незалежними вченими з семи європейських 

університетів, а саме: Університет Східної Фінляндії; Науково-дослідний центр 

сільського господарства та продовольства (Фінляндія); Орхуський університет 

(Данія); Норвезький університет природничих наук; Шведський університет 

сільськогосподарських наук; Утрехтський університет, Нідерланди; 

Французький національний інститут агрономічних досліджень. 

Незалежність наукової роботи була забезпечена контрактом через 

внутрішні кодекси цілісності університетів. Крім того, якість наукової роботи 

та узгодження з проектом Європейської Комісії з питань добробуту були 

забезпечені командою зовнішніх рецензентів. Фактично виробники хутра не 

мали жодного впливу на наукові висновки та розрахунки. 

Оцінка норкових ферм проводиться професійними сторонніми 

оцінювачами від міжнародного інспекційного фонду Baltic Control. Оцінювачі 

пройшли підготовку від вчених, що стоять за розробкою Програми WelFur. Fur 

Europe не впливає на оцінки фермерських господарств, а сертифікати WelFur 

видаються лише Baltic Control. 

Програма WelFur передбачає моніторинг всього життєвого циклу 

                                                 
2 https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/146 

https://www.fureurope.eu/news/european-commission-promotes-welfur-self-regulatiom/
https://www.fureurope.eu/fur-policies/legislation/
https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/146


хутрових тварин. Інспектування проводиться на кожному етапі процесу 

вирощування норки. Постійний моніторинг показує, що благополуччя 

утримання норки може гарантуватися в тому випадку, якщо інспектори WelFur 

та працівники ферм ретельно стежать за всім життєвим циклом тварин. 

Слід відмітити, що при розробці програми WelFur було доведено, що 

утримання хутрових тварин у клітках не вважається шкідливою для них 

системою утримання. Оскільки хутряні види тварин одомашнені вже більше 

100 поколінь, то вони легко адаптувалися до сучасних житлових систем, які 

дозволяють здійснити цілий ряд природних способів поведінки, включаючи 

будівництво гнізд та соціальне життя. 

На відміну від природних умов, утримання на звірофермах у клітках 

гарантує безпечну територію хутровим тваринам, а також звільняє від 

необхідності захищати себе від хижаків. Крім того, у закритих системах житла 

легко уникнути боротьби за домінування та ієрархію між хутровими 

тваринами, яка у природних умовах спричиняє їм біль та страждання. 

Наукові дослідження підтверджують, що сучасні системи утримання 

тварин для хутрових видів не завдають страждань тваринам. Це швидше 

дозволяє уникнути негативних емоцій, що в результаті зумовлює те, що 

тварини отримують позитивний життєвий досвід. 

Що стосується доступу норок до води для плавання, то хоча доступ до 

води для плавання дійсно покращує добробут норки, наукові дослідження 

підтвердили, що інші види рухливих ігор та розваг, наприклад як кільця та 

трубки, ще кращі для добробуту тварин. 

Оцінка базується на чотирьох принципах добробуту: "Гарне годування", 

"Гарне житло", "Гарне здоров'я" та "Відповідна поведінка", які включають 12 

основних критеріїв та 22 параметрів добробуту. З метою покриття всього 

життєвого циклу норки і для досягнення всебічної оцінки добробуту в межах 

виробничої системи досліджують добробут тварин протягом трьох різних 



сезонів у виробничому році: 

1 сезон: дорослі тварини в зимовий період (січень-лютий); 

2 сезон: дорослі та молодняк у відтворювальний (молочний) період 

(травень-червень); 

3 сезон: дорослі та молодняк в період росту (вересень-листопад).  

Оцінка вимірювань на основі поведінки хутрових тварин базується на 

репрезентативному зразку хутрових тварин у господарстві, а добробут 

вибіркових тварин розглядається як оцінка для всього господарства. 

Репрезентативний зразок складається з 120 кліток (20 секцій по 6 кліток у 

кожний зимовий та молочний період); і 90 кліток (15 секцій по 6 кліток) 

протягом періоду росту. 

Остаточна оцінка добробуту на рівні норкових ферм базується на 

обчисленні різних показників добробуту для кожної з ферм. Оцінка - це 

поетапно зважена сума балів між рівнями; тобто з 22 параметрів, 12 критеріїв, 4 

принципи - дають загальну оцінку ферми. Ця зважена сума ґрунтується на 

оцінці експертних досліджень добробуту тварин протягом різних періодів, а 

також настановах щодо якості добробуту, наскільки хороший добробут в одній 

частині може компенсувати гірший добробут в іншій частині тощо.  

На практиці здійснюється обчислення балів від 0 до 100 (100 - найкраще 

досягнення, 50 – нейтральне значення, що вказує на добробут, який не є ні 

добрим, ні поганим) для кожного з 12 критеріїв оцінки ферм. Далі, ці 12 балів 

поєднуються, щоб отримати значення від 0 до 100 для кожного з 4 принципів, і 

в підсумку це призведе до класифікації в межах однієї з чотирьох категорій 

добробуту. Категорії не базуються на середніх балах за кожним принципом. 

Таким чином, високий бал щодо одного принципу лише в меншій мірі 

компенсує низький бал стосовно інших принципів.  

Починаючи з 2020 року три основні аукціонні будинки: Kopenhagen Fur, 

Saga Furs та NAFA продаватимуть хутро лише тих звіроферм, які пройшли 



сертифікацію на відповідність критеріям WelFur.3  

Українські хутрові ферми рухаються в тренді європейських тенденцій і 

також приймають участь в програмі сертифікації WelFur. Станом на вересень 

2019 р. сертифікати WelFur в Україні отримали сім норкових ферм: ТОВ "ВБК 

"Агропромінвест"; ТОВ "Пелском"; ТОВ "Тіволі Фюр"; ПСК "Переяслав-

Хмельницький звіроплемгосп Київської регіональної спілки споживчої 

кооперації"; ТОВ "Норкова ферма "Вікінг"; ТОВ "Ізюмське звірогосподарство"; 

ТОВ "Профуна".  

Це свідчить, що вітчизняні підприємства з вирощування норки 

відповідають високим європейським стандартам добробуту тварин. 

Сертифікат WelFur (зразок), який отримали визначені підприємства  

                                                 
3 За матеріалами Міжнародної хутрової федерації IFF та Fur Europe. 



 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОЩУВАННЯ 

ХУТРОВИХ ТВАРИН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ЧИННОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

Досить часто хутрових тварин (в тому числі й норок), які є об’єктами 

кліткового утримання і вирощуються на сільськогосподарських фермах, 

ототожнюють із дикими хутровими звірями, що живуть у природному 

середовищі. Таке ототожнення є некоректним, оскільки хутрові тварини, 

передусім норка, не один десяток років селекціонується спеціально для 

кліткового утримання, в результаті чого отримано тип тварин, які не 



пристосовані до життя серед дикої природи.  

Слід відзначити, що хутрові тварини призначені для кліткового 

утримання і хутрові звірі, що живуть у природному середовищі є об'єктами 

різних галузей права – аграрного і екологічного, як у вітчизняному, так і в 

європейському законодавстві. 

Так, Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

від 21 лютого 2006 року № 3447-IV4 прописує визначення терміну 

«сільськогосподарські тварини» у значенні тварин, що утримуються та 

розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного 

походження. 

Наказом Міністерства агропромислового комплексу України від 

25 травня 1999 року № 214 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»5 до 

сировини тваринного походження серед іншого відноситься й хутро.  

Відповідно хутрові тварини кліткового утримання відносяться до 

сільськогосподарських тварин, проте до таких сільськогосподарських тварин, 

які не призначені для споживання людиною. 

Зокрема, Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» від 

21 грудня 2017 року № 2264-VIII6 визначає хутрових тварин як будь-яких 

непродуктивних тварин, які вигодовуються, вирощуються та утримуються для 

виробництва хутра та не використовуються для споживання людиною 

(підпункт 67 пункту 1 статті 1 Закону).  

Разом з тим, хутрові звірі, які перебувають у природному середовищі, 

відносяться до диких тварин (абзац третій статті 1 Закону України «Про захист 

                                                 
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-99 
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2264-19  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2264-19


тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року № 3447-IV7), 

які відповідно до чинного законодавства України є об’єктами тваринного світу, 

визнані об'єктами загальнодержавного значення, належать до природних 

ресурсів загальнодержавного значення та знаходяться під охороною держави 

(статті 3 – 5 Закону України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року 

№ 2894-III8). 

Європейський Союз (далі – ЄС) приділяє велике значення питанням 

добробуту (благополуччю) тварин, які утримуються для 

сільськогосподарських потреб, і Україна намагається слідувати цим 

тенденціям. 

Зокрема, статті 403 – 404 Глави 17 «Сільське господарство та розвиток 

сільських територій» Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони (далі – Угода 

про асоціацію)9, передбачають співробітництво з метою сприяння розвитку 

сільського господарства та сільських територій, зокрема й шляхом 

поступового зближення політик та законодавства, а також заохочення 

сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням 

необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема шляхом 

впровадження найкращих практик у цих сферах. 

Приведення законодавства України до норм європейського 

законодавства в частині стандартів утримання та поводження з тваринами 

відбувається в рамках схваленої Урядом Всеохоплюючої стратегії 

імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

                                                 
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 
8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 
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сторони (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 

№ 228-р10). 

На сьогодні нормативні документи ЄС детально регламентують умови 

утримання тварин, догляду за ними, основні вимоги до приміщень, в яких 

вони утримуються, порядок транспортування та умови забою тварин. 

Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року стосовно захисту 

тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб11 (далі – 

Директива Ради 98/58/ЄС), запроваджує стандарти захисту розведення та 

утримання тварин для сільськогосподарських потреб.  

Зокрема, ця Директива визначає, що тварини повинні утримуватись у 

приміщеннях та забезпечуватись кормом, водою та доглядом таким чином – з 

урахуванням їх виду, стадії розвитку, ступеню звикання та прирученості – 

який відповідає їх фізіологічним та етологічним потребам у відповідності з 

існуючим досвідом та науковими знаннями. 

Вільне пересування тварин, з урахуванням їх виду та існуючого досвіду 

й наукових знань, не повинне обмежуватись таким чином, щоб завдавати їм 

непотрібних страждань або ушкоджень. Якщо тварина постійно або 

періодично утримується на прив’язі або з обмеженням пересування, їй 

надається достатньо простору для справляння своїх фізіологічних та 

етологічних потреб у відповідності з існуючим досвідом і науковими 

знаннями. 

Освітлення, температура, вологість, циркуляція повітря, вентиляція та 

інші умови оточуючого середовища, такі, як концентрація газів або рівень 

шуму в приміщенні, де утримується тварина, повинні –  з урахуванням її виду, 

стадії розвитку, ступеню звикання та прирученості – відповідати її 

фізіологічним та етологічним потребам згідно з існуючим досвідом та 

науковими знаннями. 

                                                 
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574313005777&uri=CELEX:31998L0058 
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Жодній тварині не повинен даватись корм або вода в такий спосіб, який 

здатен спричинити непотрібне страждання та ушкодження, при цьому такий 

корм або вода не повинні містити жодну речовину, що здатна спричинити 

непотрібне страждання та ушкодження. 

Умови та стан здоров’я тварин повинні ретельно відслідковуватися з 

періодичністю, достатньою для запобігання непотрібним стражданням.  

Норми Директива Ради 98/58/ЄС знайшли своє відображені у ряді 

законодавчих та нормативно-правових актах України. 

Так, основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження, 

правила утримання тварин та правила поводження з тваринами, що 

виключають жорстокість, державне регулювання відносин у сфері захисту 

тварин від жорстокого поводження, відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами, а також громадський контроль у сфері захисту тварин від 

жорстокого поводження встановлюються Кодексом України про 

адміністративні правопорушення12 та Законом України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року № 3447-IV13. 

Крім того, окремі аспекти забезпечення добробуту (благополуччя) тварин 

закріплені також у законах України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 

року № 2894-III14, «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25 червня 1991 року № 1264-XII15, «Про ветеринарну медицину» від 

25 червня 1992 року № 2498-XII16, «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-

XII17, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року 

№ 1645-III18, Наказі Міністерства аграрної політики України від 20 червня 
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2008 року № 379 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

утримання хутрових тварин»19 та інших нормативно- правових актів. 

Правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів у 

процесі їх виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги 

щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює 

відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної 

влади, а також гігієнічні вимоги до годування тварин визначаються Законом 

України «Про безпечність та гігієну кормів» від 21.12.2017 № 2264-VIII20. 

Крім того, даним Законом наводиться визначення терміну «благополуччя 

тварин», під яким пропонується розуміти умови, в яких перебуває тварина, 

включаючи систематичний догляд, належне годування, належні приміщення 

для утримання тварин, попередження хвороб, гуманне поводження з 

тваринами, у тому числі під час забою (підпункт 3 пункту 1 статті 1 Закону 

України «Про безпечність та гігієну кормів»).  

Порядок використання тварин у сільському господарстві, яким 

визначено умови використання тварин у сільському господарстві, що повинні 

відповідати їх фізіологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а 

також задовольняти їх природні потреби в кормах, воді, сні, рухах, у природній 

активності та інші потреби, затверджено Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 25 жовтня 2012  року № 65221. 

Правила транспортування тварин, які встановлюють вимоги до 

перевезення тварин, в тому числі й сільськогосподарських, авіаційним, 

автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 140222. 

Що стосується хутрових тварин кліткового утримання, то ще у 2008 році 

відповідно до вимог вітчизняного законодавства у сфері поводження з 
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тваринами та згідно «Рекомендації стосовно хутрових тварин», схваленої 

постійним комітетом Європейської конвенції з захисту тварин, що 

утримуються з метою вирощування (Т-АР) від 22 червня 1999 року23, з 

урахуванням положень Європейської конвенції з захисту тварин, що 

утримуються для сільськогосподарських цілей24, а також Директиви Ради 

98/58/ЄС були розроблені та затверджені Наказом Міністерства аграрної 

політики України від 20 червня 2008 року № 379 «Методичні рекомендації з 

утримання хутрових тварин»25. Вони передбачають забезпечення основних 

умов для збереження здоров'я та добробуту утримуваних хутрових тварин на 

основі кваліфікованого догляду за тваринами; створення умов аналогічних 

природним, а саме, відповідна свобода руху, фізичного комфорту та адекватних 

можливостей для догляду, годівлі, напування; захисту від шкідливих 

кліматичних умов, травм, заразних та незаразних хвороб або розладів у 

поведінці; інших вимог, які можуть бути послідовно визначені досвідом або 

науковими дослідженнями. 

Питання захисту тварин під час умертвіння в європейському 

законодавстві регулюється Регламентом Ради (ЄС) № 1099/2009 від 

24 вересня 2009 року26 (далі – Регламент № 1099/2009), який визначає основні 

вимоги до умертвіння тварин та інших пов'язаних з ним операцій; методи 

оглушення, перевірки стосовно оглушення, стандартні процедури виконання 

операцій, поводження з тваринами під час подібних операцій тощо. 

На основі положень Регламенту № 1099/2009 розроблено проект Наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується 

затвердити Правила захисту тварин під час умертвіння27, однак, поки що даний 

Наказ не затверджений. 
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Слід відзначити, що, як європейське, так і українське законодавство 

визначають лише мінімальні вимоги стосовно добробуту (благополуччя) 

тварин, яких в обов’язковому порядку повинні дотримуватися усі 

сільськогосподарські товаровиробники, в тому числі й ті, що займаються 

вирощуванням хутрових тварин. Однак, як показує практика, більшість таких 

виробників не обмежується дотриманням встановлених законодавством вимог.  

З метою сприяння відповідальному та стійкому виробництву хутра була 

розроблена загальноєвропейська програма WelFur, яка призначена для оцінки 

та покращення добробуту тварин на хутрових фермах, вимоги якої 

перевищують встановлені законодавчими актами мінімальні вимоги до 

добробуту (благополуччя) тварин. У січні 2019 року Європейська комісія 

прийняла рішення про застосування стандарту WelFur в якості інструменту 

саморегулювання28, що свідчить про її повну відповідність вимогам 

законодавства ЄС, а також про визнання та довіру до цієї системи сертифікації 

з боку офіційних установ ЄС.  

На рівні ЄС значна увага приділяється питанню поводженню з побічними 

продуктами тваринного походження, що не призначені для споживання 

людиною, та які є потенційним джерелом ризику для здоров'я населення та 

тварин. Зокрема, Регламентом (ЄС) № 1069/2009 Європейського 

Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року29 та Регламентом Комісії (ЄС) 

№ 142/2011 від 25 лютого 2011 року30 встановлені правила охорони здоров'я 

щодо побічних продуктів тварин та похідних продуктів, не призначених 

для споживання людиною. 

Продукти тваринного походження, не призначені для споживання 

людиною, виникають головним чином під час забою тварин, які призначені для 
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споживання людиною, під час виробництва продуктів тваринного походження, 

під час утилізації мертвих тварин та під час заходів боротьби з хворобами. 

Незалежно від їх джерела, вони становлять потенційний ризик для здоров'я 

людей і тварин та навколишнього середовища.  

Цей ризик відповідно повинен бути належним чином контрольований, 

або шляхом спрямування таких продуктів на безпечні засоби утилізації, або 

шляхом використання їх для різних цілей, за умови застосування жорстких 

умов, що мінімізують ризики для здоров'я. Важливу роль в утилізації побічних 

продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною 

(передусім тих, які утворюються на підприємствах птахівництва і рибної 

галузі) відіграють сільськогосподарські підприємства, що займаються 

вирощуванням хутрових тварин (норок).  

В українському законодавстві положення вищезазначених регламентів 

ЄС знайшли своє відображення у нормах Закону України «Про побічні 

продукти тваринного походження, не призначені для споживання 

людиною» від 7 квітня 2015 року № 287-VIII31, який визначає організаційні та 

правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з 

утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, 

утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не 

призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів 

оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не 

призначених для споживання людиною. 

Що стосується інших відходів, які утворюються у процесі виробництва, 

окрім побічних продуктів тваринного походження, які не призначені для 

споживання людиною, то питання діяльності, пов'язаної із запобіганням або 

зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 

зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу 
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відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території 

України регулюються Законом України «Про відходи» від 5 березня 1998 року 

№ 187/98-ВР32.  

Правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з 

метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові 

продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про 

побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких 

побічних продуктів на митну територію України визначені в Законі України 

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року № 2042-VIII33.  

Даний Закон був розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради 

97/78/ЄС від 18 грудня 1997 року про принципи, що регулюють організацію 

ветеринарних перевірок на продукцію, що надходить до Спільноти з третіх 

країн34, Регламенту (ЄС) № 854/2004 Європейського Парламенту та Ради 

від 29 квітня 2004 року встановлення конкретних правил організації 

офіційного контролю за продуктами тваринного походження, призначеними 

для споживання людиною35, Регламенту (ЄС) № 882/2004 Європейського 

Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про офіційний контроль, який 

здійснюється з метою перевірки дотримання законодавства про корми та 

продовольство, правил охорони здоров'я тварин та захисту тварин36, 

Регламенту Комісії (ЄС) № 669/2009 від 24 липня 2009 року про 

імплементацію Регламенту (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та 

Ради щодо підвищення рівня офіційного контролю за імпортом деяких кормів 

та продуктів харчування не тваринного походження та внесення змін до 
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Рішення 2006/504/ЄС37. 

Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII38 визначаються правові, 

економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного 

середовища, в тому числі передбачається встановлення комплексу обов'язкових 

норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 

екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, 

введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів, а також 

контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища; 

регулювання використання природних ресурсів. 

Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої 

на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у 

процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може 

мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів, визначаються Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII39. Зокрема, даним Законом 

передбачається у процесі прийняття рішень про провадження планованої 

господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне 

переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) 

об’єктів, інше втручання в природне середовище, встановити обов'язкове 

здійснення оцінки впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що правове 

регулювання господарської діяльності, пов’язаної із розведенням, 

вирощуванням та утриманням хутрових тварин в Україні здійснюється у 
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відповідності із загальними і спеціальними нормами законодавства щодо 

поводження з тваринами, які враховують відповідні норми європейського 

законодавства. 

Імплементація європейських правових норм в українське законодавство, 

в тому числі й в частині стандартів утримання та поводження з тваринами, 

гарантує підвищення рівня захисту життя і здоров’я людей та тварин 

відповідно до європейських вимог.  

                                             Висновок 

У результаті дослідження встановлено, що хутрові тварини призначені 

для кліткового утримання і хутрові звірі, що живуть у природному середовищі 

є об'єктами різних галузей права – аграрного і екологічного, як у вітчизняному, 

так і в європейському законодавстві. 

Правове регулювання господарської діяльності, пов’язаної із 

розведенням, вирощуванням та утриманням хутрових тварин в Україні 

здійснюється у відповідності із загальними і спеціальними нормами 

законодавства щодо поводження з тваринами, які враховують відповідні норми 

європейського законодавства. 

Приведення законодавства України до норм європейського законодавства 

в частині стандартів утримання та поводження з тваринами відбувається в 

рамках схваленої Урядом Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV 

(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р).  

Доцільно якнайшвидше завершити процедури по затвердженню проекту 

Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким 

пропонується затвердити Правила захисту тварин під час умертвіння, які в 



свою чергу розроблені з урахуванням вимог Регламенту № 1099/2009 ЄС. 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ ДОБРОБУТУ ТВАРИН 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ  

РЕГЛАМЕНТУЮЧА 

РОБОТУ ФЕРМ З ВИРОЩУВАННЯ НОРКИ 

 

Перспективи прийняття нормативних актів у сфері АПК,  що розроблено з 

урахуванням принципів європейського законодавства  

 Аналіз нормативно – правових документів, якими регламентується 

діяльність ферм з вирощування норок, свідчить про відсутність єдиного 

нормативно – правового акту, що регламентує порядок утримання, 

годування, лікування та профілактику захворювань, забій тварин. За основу 

утримання тварин вітчизняні фермерські господарства, які є експортерами 

хутра,беруть    стандарт WelFur, який  Європейською комісією Welfare 

Quality® прийнятий в  якості інструменту саморегулювання. 

 З 37 існуючих вітчизняних хутрових ферм, 5 великих ферм (потужність 

понад 50 тис голів норки) вжили заходи щодо дотримання умов вирощування, 

утримання та забою норок відповідно до стандарту WelFur, затвердженого 

Європейською комісією Welfare Quality®.  

У 2014 році Уряд України підписав Угоду про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Статтею 64 Угоди 

визначено: 

1. Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні 

заходи щодо охорони тварин до законодавства ЄС, як це визначено у Додатку 

V до цієї Угоди. 

2. Сторони співробітничають з питань наближення законодавства та 

можливостей підвищення потенціалу. 

http://www.welfarequality.net/en-us/about-us/
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3. Підкомітет з управління СФЗ регулярно проводить моніторинг 

імплементації процесу наближення, передбаченого у Додатку V до цієї Угоди, 

щоб надавати рекомендації щодо заходів з наближення. 

Відповідно до Угоди, прийнятий Закон України «Про ратифікацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» (2014 рік) та Постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони». Вказані нормативні акти 

регламентують процес інтеграції України до норм та принципів європейського 

законодавства.  

З урахуванням викладеного, вважається за доцільне ініціювати перед 

профільними комітетами Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів 

України розгляд питання розробки нормативного документу – настанови або 

постанови Кабінету Міністрів України, який би визначав загальний регламент 

роботи звіроводських ферм. За основу доцільно взяти рекомендований 

європейський стандарт  WelFur. Імплементація європейських стандартів у 

вітчизняних нормативно – правових документах висвітлить спрямування 

України до Європейського Союзу, та визначить високий рівень нормативно – 

правового забезпечення окремих сегментів відчизнаного агро – промислового 

сектору.  

            Орієнтованість українських норкових ферм 

                                       на стандарти ЄС 

                 Заходи європейського контролю діяльності 

                українських звіроферм з вирощування норки 

 

У січні 2019 року Європейська комісія Welfare Quality® прийняла 

рішення про застосування стандарту WelFur в  якості інструменту 

саморегулювання, що  свідчить про визнання та довіру до цієї системи 

http://www.welfarequality.net/en-us/about-us/
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сертифікації з боку офіційних установ ЄС, а також про її повну відповідність 

вимогам законодавства ЄС. Протоколи WelFur для оцінки добробуту на 

фермах норки та лисиці були розроблені вченими з шести країн Європи у 

період з 2009 по 2014 роки і базуються на концепції Welfare Quality® (Møller et 

al., 2015). 

WelFur - це науково обгрунтована, практична та надійна система оцінювання 

добробуту звіроводських ферм, є інструментом контролю та покращення 

добробуту хижаків,  демонстрації прозорої практики утримання поголів’я 

норок та лисиць. 

WelFur є найбільш передова в світі програма оцінки добробуту тварин 

третьою стороною — незалежною європейською компанією Baltic Control. 

Baltic Control® Certification - одна з провідних сертифікаційних компаній у 

галузі аграрного сектору, виробництва та сталого розвитку продуктів 

харчування. В частині контролю ферм з вирощування корів, свиней, пушних 

звірів та птиці, принципи контролю зосереджені на добробуті тварин, 

кормовій базі. Baltic Control® Certification є всесвітньо визнана установа на 

ринку незалежних послугу контролю та сертифікації.  

Сертифікація Baltic Control A/S акредитована відповідно до стандартів 

ISO.  A/S Baltic Control Ltd, Орхус був заснований у 1980 році Уго Педерсеном 

у порту Орхус (Данія), з метою надання послуг контролю в аграрному секторі -

вантажоперевезенню зерна та кормів для колишнього Радянського Союзу, куди 

велика кількість вказаних товарів відвантажувалася зі скандинавських портів 

на прикордонних судах. Шлях пролягав Балтійським морем - звідси назва 

Baltic Control. Компанія швидко розширилася на інші регіони. Сучасна 

діяльність Baltic Control глобальна і ориентованан на галузь інспекції, 

тестування та сертифікації (TIC). Baltic Control Certification A/S була створена 

в травні 2017 року, коли керівництво Baltic Control Group вирішило ориенувати 

діяльність з сертифікації в незалежну компанію зі штаб-квартирою в Кігс 

Лінгбі на північі від Копенгагена. 

Починаючи з 2012 року в Україні звіроферми будуються у відповідності 

стандартів країн ЄС. Це обумовлено орієнтацією українського виробника 

шкурок норки на європейський ринок, який вимагає не тільки стандарти якості 

https://www.fureurope.eu/fur-policies/legislation/


до хутрової сировини, а також до умов вирощування – добробуту тварин 

(утримання, годування, санітарно – епідеміологічний режим тощо). 

Європейська комісія схвалила програму контролю добробуту тварин 

WelFur, як ініціативу саморегулювання та спільного регулювання. Це перша 

програма добробуту тварин, яку коли-небудь просували в базі даних Комісії 

так званих «ініціатив м'якого права». Як визначив генеральний директор Fur 

Europe Метт Лікке Нільсен: «Європейська комісія визнала надійність WelFur, і 

це показує, що європейська хутряна промисловість відповідально працює з 

добробутом тварин і суспільством» (Посилання). 

Вимоги програми WelFur є більш серйознішими, ніж вимоги, встановлені 

безпосередньо законодавством ЄС (яке, по суті, визначає лише мінімальні 

вимоги до добробуту). 

Оцінка (сертифікація) на відповідність вимогам WelFur здійснюється 

третьою стороною — незалежною компанією Baltic Control®ПРО ЦЕ ВЖЕ 

ПИСАЛИ. Пройшовши сертифікацію WelFur, звіроферма підтверджує що вона 

: 

 відповідає більш високим та більш жорстким вимогам у сфері 

поводження із тваринами, ніж ті вимоги, що встановлені 

безпосередньо законодавством ЄС та українським 

законодавством; 

 є учасником системи саморегулювання, офіційно запровадженої 

у ЄС з січня 2019 року, до якої Європейська комісія має повну 

довіру та визнання. 

WelFur є частиною та більш глобальною програмою нагляду за 

добробутом тварин, у порівнянні з вимогами FURMARK (Постійна комісія 

Ради Європи по захисту тварин). 

Забезпечуючи об’єктивне та надійне документування умов утримання 

тварин, програма WelFur виступає інструментом, який дозволяє контролювати 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/146&xid=17259,1500000,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgVOGcC-5rzRg3BuHFzu3ivvskgWQ
https://balticcontrol.com/frontpage
https://www.fureurope.eu/fur-policies/legislation/
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належність умов утримання тварин, отримувати відповідні дані для аналізу 

та прийняття рішень, надійно управляти звірофермами, і, водночас, гарантувати 

прозорість перед клієнтами стосовно стану добробуту тварин у будь який 

момент часу. 

Програми, що просуваються в рамках Ініціативи саморегулювання та 

співрегулювання, повинні пройти процес оцінювання, в рамках якого програми 

оцінюються відповідно до ряду принципів, включаючи участь зацікавлених 

сторін, прозорість, надійність, доцільність та дотримання законодавства. Отже, 

програми, що просуваються в рамках Ініціативи саморегулювання та 

співрегулювання, нерідко є фоном для обов'язкового законодавства, і це саме 

мета «Fur Європи». «Fur Європа» підтримує ідею вивести обов'язкове 

законодавство про охорону тварин на новий рівень, будь то на національному 

рівні чи на рівні ЄС.  

WelFur оцінює тварин, умови їх утримання, а не систему утримання. Це 

динамічно і впевнено в майбутньому, і це спричиняє серйозні санкції щодо 

невідповідних фермерів.  

Як вже відмічалося, WelFur розроблений незалежними вченими у семи 

європейських університетах і впроваджується на 3500 європейських фермах, де 

вирощуються норки та лисиці. 

До числа згаданих університетів увійшли:  

 Університет Східної Фінляндії (факультет біологічних наук); 

 Науково-дослідний центр сільського господарства та продовольства, 

Фінляндія (підрозділ дослідження тваринництва); 

 Орхуський університет, Данія (факультет здоров'я тварин і біонауки. 

Стін Х. Мьоллер, відділ тваринництва, Орхуський університет (ел. 

пошта: steenh.moller@anis.au.dk), Анна Ф. Марсбёлл, відділ 

тваринництва, Орхуський університет (ел. пошта: 

mailto:steenh.moller@anis.au.dk


anna.marsboll@anis.au.dk), Бріт І.Ф. Генріксен, відділ тваринництва, 

Орхуський університет (ел. пошта: britt.henriksen@anis.au.dk); 

 Норвезький університет природничих наук (факультет наук про тварин і 

про сільське господарство); 

 Шведський університет сільськогосподарських наук (факультет 

навколишнього середовища і здоров'я тварин);  

 Утрехтський університет, Нідерланди (факультет тварин у науці і 

суспільстві); 

 Французький національний інститут агрономічних досліджень. 

Програма WelFur використовується для моніторингу благополуччя 

тварин. Оцінка умов утримання тварин спирається на об’єктивні показники, які 

отримані за допомогою наукових досліджень. Сертифікація передбачає 

вивчення 12 критеріїв та 22 параметру, включаючи параметри здоров’я тварин, 

їх природньої поведінки, житлової системи, харчування, позитивних 

та негативних емоцій, взаємовідносин між людьми і тваринами, способів 

управління звірофермою тощо. 

Протягом одного дня інспектори WelFur спостерігають за тваринами, 

оглядають їх клітки і вивчають те, як за ними доглядають. Процес оцінки 

утримання тварин дозволяє отримати уявлення про благополуччя тварин в 

конкретний день. 

Благополуччя тварин визначається за чотирма критеріями:  

утримання звірів - розміри та стан їх кліток. Наявність у звірів достатнього 

запасу свіжої їжі та води, або збалансованого раціону кормління. Догляд за 

тваринами включає – раціон годування, щеплення, відсутність стресових 

ситуації, рівень шуму тощо. Окрема увага приділяється корму та раціону, 

реагуванню тварин на умови утримання- чи  налякані вони людьми або до 

зовнішніми подразниками (шум, наявність людини біля кліток, проявів 

зацікавленості людини до тварини тощо). Реакція тварин на ці умови, 

визначається як показник, заснований на повединці тварин. 

mailto:anna.marsboll@anis.au.dk
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У проекті WelFur, що відповідає за оцінку якості змісту і благополуччя, 

використовуються показники, засновані на поведінці тварин, тому що ці 

показники вказують на те, як насправді живуть тварини. Поведінка повинна 

відповідати типовому поводженню диких тварин. Наприклад, якщо 

виявляється, що норка жує власне хутро, або тварина демонструє 

нестереотипну поведінку, це вказує на те, що вона утримується у 

дискомфортних умовах.  

Також оцінюється здоров'я тварин. Якщо багато тварин отримують 

травми або хворіють, це свідчить про неналежні умови їх утримання. 

Програма WelFur передбачає моніторинг всього життєвого циклу тварин. 

Інспектування проводиться на кожній частині процесу вирощування норки. 

Взимку, в період спарювання та догляду за цуценятами, восени, коли цуценята 

виросли. 

Постійний моніторинг показує, що добробут утримання норки може 

гарантуватися в тому випадку, якщо інспектори WelFur та працівники ферм 

ретельно стежать за всім життєвим циклом тварин. 

Детальніше про систему WelFur. Заснована WelFur на дослідженнях 

оцінки добробуту тварин ферм норки та лисиці, та включена в базу даних 

Європейської Комісії для ініціатив "Саморегулювання" та "Регулювання". У 

цій базі даних програма WelFur оцінюється на широкому спектрі принципів, 

включаючи участь зацікавлених сторін, прозорість, надійність, доцільність та 

відповідність нормативним вимогам. У базі даних Європейської Комісії WelFur 

визначається як «заснована на знаннях, практична та надійна система оцінки 

добробуту на фермах, яка служить інструментом для моніторингу та 

поліпшення добробуту тварин». «Це було хвилююче завдання - мати право 

координувати розробку протоколу WelFur-Mink, і було ще більше захоплююче, 

коли було прийнято рішення про впровадження WelFur у всій Європі. Завдяки 

інтенсивній співпраці нам вдалося підготувати достатньо незалежних 

аудиторів Baltic Control, щоб усі європейські хутровиробники мали три оцінки 



WelFur до кінця грудня цього року» - висловився старший науковий 

співробітник Стін Генрік Мёллер, відділ тваринництва Орхуського 

Університету.  

Оцінка базується на чотирьох принципах добробуту: "Гарне годування", 

"Гарне житло", "Гарне здоров'я" та "Відповідна поведінка", включаючи 12 

основних критеріїв та 22 параметрах вимірювання добробуту, - які 

досліджуються  у господарстві протягом трьох різних сезонів. WelFur була 

протестована в 12 країнах, і на основі цього протокол коригувався та 

оптимізувався. Дослідницькі зусилля зосереджені на оптимізації WelFur без 

зниження якості. Електронний збір даних гарантує, що заводчики будуть 

проінформовані про результати одразу після оцінки. Як і інші виробничі дані, 

ці результати можуть використовуватися для планування виробництва, 

консультацій із радниками та ветеринарами. 

Протягом кожного сезону тварини піддаються значним змінам, а 

проблеми зі здоров’ям різняться в межах сезонів. З метою зменшення цієї зміни 

три періоди спостереження WelFur обмежуються до 6 - 8 тижнів. Періоди 

спостереження:  

 Розведення тварин у січні-лютому. 

 Період лактації та годівлі в травні-червні. 

 Період росту з кінця вересня і до закидання. 

Оцінка вимірювань на основі поведінки тварин базується на 

репрезентативному зразку тварин у господарстві, а добробут вибіркових тварин 

розглядається як оцінка для всього господарства. Репрезентативний зразок 

складається з 120 кліток (20 секцій по 6 кліток у кожний зимовий та 

лактаційний період); і 90 кліток (15 секцій по 6 кліток) протягом періоду росту. 

Остаточна оцінка добробуту на рівні фермерських господарств базується 

на обчисленні кількох показників добробуту від реєстрацій на фермах. Оцінка - 

це поетапно зважена сума балів між рівнями; тобто з 22 вимірювань, 12 



критеріїв, 4 принципів складається 1 загальна оцінка. Ця зважена сума 

ґрунтується на оцінці експертних досліджень добробуту тварин протягом 

різних періодів, а також настановах щодо якості добробуту, наскільки добробут 

в одній області може компенсувати послаблений добробут в іншій області.  

На практиці здійснюється обчислення балів від 0 до 100 (100 - найкраще 

досягнуте, а 50 - нейтральне значення, що вказує на добробут, який не є ні 

добрим, ні поганим) для кожного з 12 критеріїв оцінки ферм. Далі, ці 12 балів 

поєднуються, щоб отримати значення від 0 до 100 для кожного з 4 принципів, і 

в підсумку це призведе до класифікації в межах однієї з чотирьох категорій 

добробуту. Категорії та порогові значення визначаються наступним чином: 

найкраща сучасна практика (оцінка добробуту тварин на найвищому рівні зі 

значеннями від 80 до 100), хороша сучасна практика (показники добробуту 

тварин від 55 до 80), прийнятна сучасна практика (добробут тварин оцінка 

вище або дорівнює мінімальним вимогам від 20-55) та неприйнятною 

нинішньою практикою (показник добробуту тварин низький і вважається 

неприйнятним). 

Категорії не базуються на середніх балах за кожним принципом. Таким 

чином, високий бал щодо одного принципу лише в меншій мірі компенсує 

дуже низький бал стосовно інших принципів. Сільське господарство 

класифікується до категорії «Найкраща сучасна практика», якщо за всіма 

принципами набирає понад 55, а на двох - понад 80. Так само вважається, що 

ферма відповідає "Добрій сучасній практиці", якщо вона набирає більше 20 за 

всіма принципами і більше 55 на двох з них. Господарство в категорії 

«Прийнятна сучасна практика» набирає більше 10 за всіма принципами та 

понад 20 за трьома принципами. Господарства, які не досягли цих показників, 

вважаються відповідними "Неприйнятній сучасній практиці". 

Категорії та порогові значення визначаються наступним чином:  

 Найкраща сучасна практика (оцінка добробуту тварин на найвищому 

рівні зі значеннями від 80-100). 



 Сучасна практика (показники добробуту тварин від 55 до 80). 

 Прийнятна сучасна практика (показник добробуту тварин вище або 

дорівнює мінімальним вимогам від 20-55). 

 Сучасна практика (показники добробуту тварин від 55 до 80). 

 Прийнятна сучасна практика (показник добробуту тварин вище або 

дорівнює мінімальним вимогам від 20-55). 

 Сучасна практика неприйнятна (показник добробуту тварин низький і 

вважається неприйнятним).  

Враховуючи незалежність Baltic Control®, программа сертифікації 

WelFur з початку 2017 року вивчила та оцінила 2564 ферми норки в Європі, які 

зараховані до програми соціального забезпечення WelFur. Інспектори WelFur 

разом з кафедрою тваринництва в Орхуському університеті здійснюють 

вивчення ферм норки та лисиці. З 2019 року всі європейські селекціонери 

норки підписалися на WelFur, а спеціально підготовлена команда оцінювачів 

WelFur відвідує всіх зареєстрованих селекціонерів протягом трьох важливих 

виробничих сезонів і тим самим сприяє забезпеченню добробуту європейської 

норки та лисиці.  

З 2020 року три основні аукціонні будинки: Kopenhagen Fur, Saga Furs та 

NAFA продаватимуть лише хутро звіровоферм, які пройшли сертифікацію на 

відповідність критеріям WelFur. Тому майже всі європейські фермери, що 

вирощують хутрових тварин,підписалися на WelFur Baltic Control®. 

Програма охорони добробуту тварин WelFur просувалася Європейською 

Комісією, як так звана «Ініціатива саморегулювання та співрегулювання». 

Протокол захисту тварин WelFur - це інструмент для об'єктивної оцінки 

добробуту тварин на всіх фермах норки та лисиці Європи. 

В Україні сертифікати WelFur отримали ТОВ «ВБК «Агропромінвест»; 

ТОВ «Пелском»; ТОВ «Тіволі Фюр»; ПСК «Переяслав-хмельницький 

звіроплемгосп Київської регіональної спілки споживчої кооперації»; ТОВ 



«Норкова ферма «Вікінг»; ТОВ «Ізюмське звірогосподарство»; ТОВ 

«Профуна»; ТОВ «Галичхутро». Це свідчить, що вітчизняні фермерські 

господарства з вирощування норки відповідають критеріям європейського 

законодавства, регулюючого підприємства  аграрного сектору економіки. 

Цей приклад доцільно висвітлює Мінагрополітики як позитивне 

досягнення вітчизняних фермерських господарств у напрямку руху до 

європейських норм, регулюючих аграрний сектор. 

Також, доцільно розробити український нормативний акт (настанову, 

наказ затверджуючи умови роботи ферм та утримання звіря, постанову 

КМУ), регулюючий єдині критерії утримання поголів’я на звіро фермах 

(санітарні, ветеринарні норми, протиепідемічні режими, санітарні вимоги до 

персоналу, екологічні критерії тощо). 

Слід зосередити увагу на чиннику, який негативно впливає на 

формування раціону годівлі норок та, як наслідок, створює передумови до 

зниження якості хутра від українських виробників на ринках Європи його 

вартості та обсягів реалізації. 

З 2014 року в Україні спостерігається зниження ринку нетоварних сортів 

морської риби (бичок, тюлька) та відходів рибопереробних заводів. За даними 

Державного агентства рибного господарства України, вилов риби у Азовсько – 

Чорноморському басейні протягом з 2014 року по 2019 рік скоротився на 80-

90%. 

До 2014 року відходи рибопереробних заводів, розташованих на 

узбережжі Азовського моря, Чорного моря АР Крим, нетоварна морська риба 

Азовсько – Чорноморського басейну постачалася фермерським господарствам 

України. 

Зниження споживання риби створює передумови до можливих 

негативних наслідків : 



 відмова звіря від пропонованого раціону, стрес, схильність норки до 

хвороб, непереносимість морозів тощо; 

 зниження репродуктивної функції норки, інтенсивності процесу 

імплантації, збереження самкою плоду, процент виживання потомства 

щенят та їх здоров’я на початку перших неділь; 

 зменшення росту норки, зниження якості хутру (довжина підпушку, його 

щільність, довжина ості), що у свою чергу призводить до втрати 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників на ринках Європи, 

зниження вартості хутра,  та  зниження обсягів надходження в України 

валютної виручки.    

     Норми чинного законодавства, регулюючи діяльність норкових  ферм  

 На даний час, аналізуючи матеріали перевірок, складених державними 

контролюючими установами у галузі охорони довкілля, пожежної та 

техногенної безпеки, ветеринарної медицини, санітарно – епідеміологічного 

режиму, землекористування тощо, сучасна нормативно – правова база, 

регламентуюча окремі сегменти діяльності звіроферм, складається з наступного 

переліку: 

Закон України  "Про  охорону  навколишнього  

природного середовища" 

В частині охорони атмосферного повітря: 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

Правила технічної  експлуатації установок очистки газу, затверджених Наказом 

Мінприроди 06.022009 № 52 

Постанова КМУ від 01.09.2013 № 927 «Про затвердження Технічного 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та 

котельних палив» 

В частині водокористування: 



Водний кодекс України 

Постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об'єктів» 

Постанова КМУ від 11.09.1996 N 1100 «Про затвердження Порядку 

розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у 

водні об’єкти нормується» 

Постанова КМУ від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами» 

Постанова КМУ від 29.05.2013 №420 «Про затвердження Типового договору 

оренди водних об’єктів» 

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений Наказом 

Мінприроди 16.03.2015  № 78 

Порядок розроблення паспорта водного об’єкту, затверджений Наказом 

Мінприроди 18.03.2013  № 99 

В частині поводження з відходами: 

Закон України «Про відходи» 

Постанова КМУ від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання 

декларації про відходи та її форми» 

Постанова КМУ від 01.11.1999 № 2034 «Про затвердження Порядку ведення 

державного обліку та паспортизації відходів» 

Постанова КМУ від  31.09.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення 

реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» 

Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом 

Мінрегіону від 01.12.2010 № 435 



Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, 

затверджених наказом Мінрегіону від 04.05.2012 № 196 

У сфері обов’язкового страхування  

Закон України  "Про  страхування" 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого Наказом Мінфіна від 14.04.2015  № 435 

У сфері земельних відношень: 

Земельний кодекс україни 

Закон України  «Про охорону земель» 

Закон України  «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» 

Закон України  «Про природно-заповідний фонд України» 

Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» 

Закон України  «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» 

У сфері пожежної та техногенної безпеки : 

Кодекс цивільного захисту України 

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 

Правила пожежної безпеки України 

Правил техногенної безпеки  

Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, 

затвердженої наказом МНС України 16.12.2002  N 330 

ДБН В.1.2-4.2006 «Інженерно - технічні заходи цивільного захисту» 



У сфері ветеринарної медицини, епізоотичного та епідеміологічного 

режиму: 

Закон України «Про ветеринарну медицину» 

Закон України  «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

Закон України  «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» 

Закон України  «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені 

для споживання людиною» 

Закон України  «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

Закон України  «Про тваринний світ» 

Закон України  «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з 

них» 

Закон України  «Про метрологію та метрологічну діяльність»  

Постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1402 «Про затвердження 

Правил транспортування тварин»  

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

25.10.2012  № 652 «Про затвердження Порядку використання тварин у 

сільському господарстві» 

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.10.2008  

N 232 «Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих 

(існуючих) худобо могильників та біотермічних ям для захоронення трупів 

тварин у населених пунктах України» 

Постанова КМУ від 23 травня 2001 р. N 559 «Про затвердження переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок» 



Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002  № 280 «Щодо 

організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких 

пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб» затверджений Наказом Мінприроди 16.03.2015  № 78 

Європейська конвенція Про з ахист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідження та інших наукових цілей від 18.03.1986 

Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин, 

затверджена наказом Держдепартаменту ветмедицини Міністерства 

агропромислового комплексу 25.01.2000 №4 

Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин, 

затверджена наказом Держдепартаменту ветмедицини Міністерства 

агропромислового комплексу 03.08.2007 №79 

Інструкція з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин, затверджена 

наказом Держдепартаменту ветмедицини Міністерства агропромислового 

комплексу 03.08.2009 №31 

Інструкція щодо профілактики та боротьби з сапом тварин, затверджена 

наказом Держдепартаменту ветмедицини Міністерства агропромислового 

комплексу 21.10.2010 №449 

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебивають у стані неволі 

або напіввільних умовах, затверджений наказом Мінекологій 30.09.2010 № 429 

Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений наказом МОЗ 

України 16.09.2011 № 595 

Постанова КМУ від 08.06.2015 № 474 Про затвердження Порядку подання 

засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та 

ремонт». 

                                             



                                                     ВИСНОВОК 

 З урахуванням підписання Урядом  України Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, акредитації до 

відповідності стандарту WelFur великих фермерських господарств з 

вирощування норок, вважається за доцільне розглянути питання розробки 

нормативно – правового акту, регулюючого діяльність вітчизняних норкових 

ферм у відповідності до норм та стандартів ЄС. 

З 37 існуючих вітчизняних хутрових ферм, 8 вжили заходи щодо 

дотримання умов вирощування, утримання та забою норок визначені 

Європейською комісією Welfare Quality®, якою затверджений стандарт WelFur. 

У 2014 році Уряд України підписав Угоду про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Статтею 64 Угоди 

визначено: 

1. Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні 

заходи щодо охорони тварин до законодавства ЄС, як це визначено у Додатку 

V до цієї Угоди. 

2. Сторони співробітничають з питань наближення законодавства та 

можливостей підвищення потенціалу. 

3. Підкомітет з управління СФЗ регулярно проводить моніторинг 

імплементації процесу наближення, передбаченого у Додатку V до цієї Угоди, 

щоб надавати рекомендації щодо заходів з наближення. 

Відповідно до Угоди, прийнятий Закон України «Про ратифікацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» (2014 рік) та Постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

http://www.welfarequality.net/en-us/about-us/


Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони». Вказані нормативні акти 

регламентують процес інтеграції України до норм та принципів європейського 

законодавства.  

З урахуванням викладеного, вважається за доцільне ініціювати перед 

профільними комітетами Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів 

України розгляд питання розробки нормативного документу – настанови або 

постанови Кабінету Міністрів України, який би визначав загальний регламент 

роботи звіроводських ферм. За основу доцільно взяти рекомендований 

європейський стандарт  WelFur. Імплементація європейських стандартів у 

вітчизняних нормативно – правових документах висвітлить спрямування 

України до Європейського Союзу, та визначить високий рівень нормативно – 

правового забезпечення окремих сегментів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗВІРІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Походження звірівництва дуже давнє. В умовах коли дикі тварини 

багатьох видів опинилися на порозі зникнення, було запроваджене промислове 

(кліткове) розведення хутрових тварин з метою збереження природних 

популяцій. Новий тип звірівництва став досить поширеним в багатьох країнах 

світу. Серед хутрової сировини, що представлена на світових хутрових 

аукціонах, близько 80-85 % складають шкурки хутрових тварин кліткового 

розведення і тільки 15-20 % належить диким тваринам які добуті полюванням. 

На даний час 50% світового виробництва хутра припадає на Європу, де, 

за даними Міжнародної хутрової федерації, розташовано 5000 господарств у 22 

європейських країнах40. 

 

 

 

. 

Чисельність звіроферм в розрізі окремих країн 
(відповідно до статистики європейських хутрових асоціацій (2017 рік), міжнародних 

хутрових аукціонів (2017 рік) і бази даних ООН Comtrade (2016 рік)) 
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№ 

п/п 
Країна Кількість ферм, од. Частка у загальній кількості ферм, % 

1 Данія 1400 29,1 

2 Китай 800 16,6 

3 Польща 600 12,5 

4 Нідерланди 300 6,2 

5 США 350 7,3 

6 Фінляндія 400 8,3 

7 Греція 200 4,2 

8 Росія 55 1,1 

9 Литва 100 2,1 

10 Канада 250 5,2 

11 Швеція 50 1,0 

12 Іспанія 70 1,5 

13 Україна 10 0,2 

14 Норвегія 50 1,0 

15 Білорусія 8 0,2 

16 Латвія 40 0,8 

17 Естонія 40 0,8 

18 Ісландія 20 0,4 

19 Італія 15 0,3 

20 Ірландія 15 0,3 

21 Болгарія 7 0,1 

22 Франція 10 0,2 

23 Бельгія 10 0,2 

24 Румунія 5 0,1 

 
Всього: 4 805 100 

 

Найбільшими виробниками хутра в Європі є Данія, Польща, Нідерланди, 

Фінляндія (див. табл. 1.2). Також цінні породи хутрових звірів розводять в 

Норвегії, Швеції, Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Литві, Латвії тощо. 

Найбільшу частку в загальному об’ємі хутрової сировини з Європи 

становлять шкурки норки. Найбільший рівень розведення норки зафіксовано в 

Данії і він становить майже 45% загальної кількості хутра з Європи або 29% від 

загальної кількості хутра у світі. Щороку 1500 данських хутрових ферм 

вирощують понад 16 млн шкурок норок41. За даними Данської ради з питань 

сільського господарства та продовольства цей показник вже наближається до 
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19 мільйонів шкурок норки.42  

Обсяги виробництва хутра норки в розрізі окремих країн 
(відповідно до статистики європейських хутрових асоціацій (2017 рік), міжнародних 

хутрових аукціонів (2017 рік) і бази даних ООН Comtrade (2016 рік)) 

 

№ 

п/п 
Країна 

Обсяг виробництва, тис. шт. на 

рік 

Частка у загальному обсязі 

виробництва, % 

1 Данія 17000 28 

2 Китай 17000 28 

3 Польща 5000 8,2 

4 Нідерланди 4000 6,6 

5 США 3400 6,4 

6 Фінляндія 2000 3,3 

7 Греція 1800 3,0 

8 Росія 1700 2,8 

9 Литва 1600 2,6 

10 Канада 1500 2,5 

11 Швеція 800 1,3 

12 Іспанія 700 1,2 

13 Україна 630 1,0 

14 Норвегія 600 1,0 

15 Білорусія 600 1,0 

16 Латвія 500 0,8 

17 Естонія 500 0,8 

18 Ісландія 150 0,2 

19 Італія 150 0,2 

20 Ірландія 150 0,2 

21 Болгарія 150 0,2 

22 Франція 100 0,2 

23 Бельгія 100 0,2 

24 Румунія 100 0,2 

 Всього: 60730 100 

 

Крім норки, Данія також виробляє невелику кількість шкурок лисиці, 

шиншили та кролика.  

Реалізація хутрової сировини відбувається на міжнародних хутрових 

аукціонах. Один з найбільших в світі аукціонних домів та глобальний центр з 

торгівлі хутра Kopenhagen Fur продає 19 мільйонів данських шкурок норки та 

близько 7 мільйонів шкурок норки з інших країн щорічно. Найбільшим ринком 
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збуту є Китай. Шкурки норки складають близько третини експорту Данії в 

Китай. Шкурки норки є третьою за величиною данською продукцією 

сільськогосподарського експорту тваринного походження, що дає щорічні 

надходження  експортної виручки обсягоммайже 1,1 млрд. євро.43 

Друге місце у загальному обсязі виробництва хутра займає лисиця. 

Найбільшу кількість лисиці пропонує Фінляндія, ця ж країна є єдиною 

державою Європи де займаються клітковим розведенням єнотів. Об’єм 

виробництва досягає 0,13 млн. шкурок на рік. 

Хутрове господарство розвинене також в інших країнах, в тому числі в 

Росії, Білорусі та Україні. Промисловість, як і в інших регіонах, в основному 

займається виробництвом норки, хоча в Росії аукціон "Союзпушніна" щорічно 

продає близько 600 000 соболиних шкур, 10% яких також надходять з ферм. 

Сільськогосподарський соболь - ексклюзивне хутро для Росії44. 

Серед розвинених країн, які не входять до складу ЄС, такими лідерами з 

виробництва хутра є США та Канада. 

Зокрема, в США виробництво норки у 2017 році становило 3,40 млн. 

шкурок. Вартість шкурок, вироблених протягом 2017 року, склала 123 млн. 

дол. США. Середня ціна за шкурку у 2017 р. становила 36,10 дол. США45.  

Загалом обсяг ринку хутра у вартісному виразі в 2017 році склав 29,4 

млрд. дол. США.  

Головними експортерами сировини з хутра у 2017 році були Данія 

(1,07 млрд дол. США), Фінляндія (481 млн. дол. США), Польща (308 млн. дол. 

США), Канада (281 млн. дол. США) та США (180 млн. дол. США). Основними 

імпортерами є Китай (675 млн. дол. США), Данія (400 млн. дол. США), 

Гонконг (304 млн. дол. США) та Канада (199 млн. дол. США)46. 
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Що стосується України, то наразі в країні фактично працює лише 10 

звіроферм, хоча за даними Мінагрополітики зареєстровано 37 підприємств з 

вирощування хутрових тварин47.  

Шість з десяти звірогосподарств були побудовані за останні сім років за 

сучасними технологіями. Загальний обсяг інвестицій у галузь в останні сім 

років склав понад 106 млн дол. США. 

Обсяги українського хутрового виробництва у 2018 р. склали близько 850 

тис. шкурок, що майже на 35 % більше порівняно з попереднім роком. Їх 

вартість за ринковими цінами становить близько 70 млн. доларів США. 

Видовий склад хутрових звірів, що вирощуються в Україні: норки – 

99,5%; песець – 0,4%; нутрії – 0,07%; лисиця – 0,03%. Слід зазначити, що норки 

які вирощуються в Україні, це норки американського типу, завезені з Данії, які 

спеціально селекціоновано для кліткового утримання. 

Майже 100 % отриманих в Україні норкових шкурок відвантажується для 

продажу на Копенгагенський, Північноамериканський та Фінський хутрові 

аукціони. Частка України на світовому ринку за обсягами виробництва складає 

лише 1% світового виробництва; а за кількістю звіроферм – близько 0,2% від 

загальної кількості в світі (див. табл. 1.2 і 1.3). 

Такі європейські країни як Данія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, 

Швеція, Греція, Литва та інші мають на сьогодні в рази більш потужніші 

виробництва ніж Україна.  

 

 

 

 

 

                                                 
 



Аналіз розвитку вітчизняного АПК 

роль ферм на яких вирощуються норки 

у розвитку окремих секторів АПК 

                        

Аграрний сектор є надзвичайно важливим для економіки та продовольчої 

безпеки України. Сьогодні він забезпечує 12% ВВП і близько 40% валютних 

надходжень від експорту. Це є приводом звертати особливу увагу Урядом на 

питання підтримання ефективного функціонування цієї галузі. І найбільший 

потенціал для її розвитку міститься саме у сфері малого та середнього бізнесу в 

селі. 

В Україні нараховується понад 33 тис субєктів господарювання, які 

здійснюють діяльність у АПК. Це більш як 70% від загальної кількості 

економічно активних сільськогосподарських підприємств. Проте виробничий 

та соціальний потенціал фермерських господарств залишається 

нереалізованим. Рівень технічного оснащення, показники ефективності 

(зокрема – врожайність) здебільшого є значно нижчими порівняно із середніми 

та великими підприємствами. Основна причина такого становища висока 

вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства мають 

значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових 

технологій, селекції, використання сучасних засобів захисту рослин і добрив 

суттєво обмежений. Саме з цих причин частка фермерських господарств у 

загальній структурі виробництва валової сільгосппродукції є незначною. 

За умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів 

малі та середні господарства здатні значно підвищити свою ефективність та 

зробити більш значний внесок і в економіку країни в цілому, і в обсяги 

валового виробництва сільгосппродукції. Та найголовніше, що розвиток 

фермерства буде драйвером розвитку сільських територій завдяки створенню 

нових робочих місць і виробничої та соціальної інфраструктури.   

Саме тому, Уряд затвердив Розпорядження КМУ від 13 вересня 2017 р. 

№ 664-р «Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та 



сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки». Основною метою 

Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових 

передумов для розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської 

кооперації. Державна підтримка саме малих та середніх сільгоспвиробничих 

структур дозволить підняти українське фермерство на якісно новий рівень, 

сприятиме підвищенню ефективності та конкурентоспроможності фермерських 

господарств, допоможе наситити внутрішній ринок якісними продуктами та 

розширити географію експорту.  

Окрім того, розвиток фермерства сприятиме створенню середнього класу 

в селі, розвитку сільських територій та призведе до покращення матеріально-

фінансового становища сільського населення. 

             Стимулювання створення та розвитку фермерських господарств 

Для цього передбачено як розширення чинних кредитно-фінансових 

механізмів, так і впровадження нових фінансових інструментів.  

Зокрема, планується надавати фінансову підтримку на конкурсних 

засадах на поворотній основі фермерам через Український державний фонд 

підтримки фермерських господарств. Передбачена також часткова компенсація 

відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими 

кредитами. Окрім того, державна підтримка фермерів полягатиме у 

здешевленні страхових платежів. Фермери також матимуть можливість 

отримувати державні гарантії під інвестиційні проекти та державну підтримку 

на умовах фінансового лізингу. Концепцією передбачено також виділення 

коштів на часткову компенсацію витрат сільгоспвиробників для придбання 

вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. 

        Стимулювання розвитку тваринництва у фермерських господарствах 

Понад 90% фермерських господарств задіяні у галузі рослинництва. 

Натомість, Концепцією передбачено створення сприятливих умов для 

збільшення обсягу тваринницьких господарств. Зокрема, тим, хто проводитиме 



будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, держава 

частково компенсуватиме вартість цих робіт. Передбачене також часткове 

відшкодування вартості вже збудованих ферм. Так само, часткова компенсація 

витрат передбачена при закупівлі високопродуктивного поголів’я для 

подальшого відтворення. 

Аграрний сектор економіки демонструє позитивну динаміку зростання, 

формуючи останніми роками близько 12 відсотків валової доданої вартості в 

країні та близько 40 відсотків валютних надходжень від експорту. Інвестиційна 

привабливість сільського господарства підтверджується цифрою в 49,5 відсотка 

зростання обсягів капітальних інвестицій за січень - грудень 2016 року. 

Вагомість аграрного сектору в національній економіці та його роль у 

забезпеченні продовольчої безпеки країни вимагає забезпечення стійкості та 

ефективності його розвитку. 

У фермерських господарствах з початку 2017 року нараховувалося 

зростання чисельності : великої рогатої худоби - 105,7 тис. голів, або 2,9 

відсотка чисельності поголів’я в країні, корів - 39,9 тис. голів (1,9 відсотка), 

свиней - 273 тис. голів (4,1 відсотка), овець та кіз - 40,1 тис. голів (3,4 відсотка), 

коней - 1,5 тис. голів (0,5 відсотка), птиці - 2,1 млн. голів (1 відсоток), 

бджолосімей - 5,3 тисячі (0,2 відсотка).  

Державну підтримку пропонується здійснювати на програмних засадах. 

Пропонується визначити такі основні напрями, за якими передбачається 

надавати державну фінансову підтримку фермерським господарствам та 

сільськогосподарським кооперативам: 

 стимулювання створення нових фермерських господарств; 

 посилення конкурентоспроможності фермерських господарств; 

 стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

 стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво 

органічної продукції (сировини); 



 стимулювання первинної обробки та переробки вирощеної 

фермерськими господарствами продукції; 

 підтримка розвитку тваринництва у фермерських господарствах; 

 стимулювання розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у 

фермерських господарствах; 

 техніко-технологічне оновлення фермерських господарств та 

сільськогосподарських кооперативів. 

Механізми, які пропонується застосувати під час надання державної 

фінансової підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським 

кооперативам: 

 надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній 

основі фермерським господарствам через Український державний 

фонд підтримки фермерських господарств; 

 часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у 

національній валюті банківськими кредитами; 

 фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

 фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на 

умовах фінансового лізингу; 

 державна підтримка шляхом здешевлення страхових платежів 

(премій); 

 часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на 

кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств; 

 часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого 

відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та 

племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і 

м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців 

(класу “еліта”), племінних вівцематок, баранів, ярок; 

 часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва; 

 часткова компенсація витрат на закладення багаторічних насаджень 

та догляд за ними; 

 надання державних гарантій під інвестиційні проекти. 

Створення прозорих механізмів набуття у власність земельних ділянок та 

прав на них дасть змогу: 



 врегулювати питання набуття фермерськими господарствами 

земельних ділянок у власність; 

 врегулювати питання правового статусу земель колишньої 

колективної власності; 

 забезпечити можливість отримання іпотечного кредитування під 

заставу землі; 

 забезпечити пріоритетність надання земельних ділянок для 

садівництва, виноградарства, хмелярства та органічного 

землеробства. 

Такі засади сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу на селі, 

створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та 

робочих місць у сільській місцевості. 

Україна продовжує неухильно та покроково рухатися у напрямі глибоких і 

структурних реформ. Для цього Планом визначено чіткі кроки щодо 

забезпечення: 

 економічного зростання – поліпшення бізнес-клімату, реформування 

системи податкових та митних органів, забезпечення енергетичної 

незалежності, продовження системної модернізації інфраструктури; 

 ефективного врядування – продовження реформ децентралізації та 

державного управління, а також удосконалення екологічного врядування; 

 розвитку людського капіталу – подальший розвиток “Нової української 

школи”, модернізація професійно-технічної освіти; підтримка молодих 

сімей, захист дітей та розвиток молоді, продовження запровадження 

нової моделі фінансування охорони здоров’я та реалізації програми 

“Доступні ліки”, запровадження безоплатної діагностики і початок 

реформування системи екстреної медичної допомоги; 

 верховенства права і боротьби з корупцією – в межах повноважень Уряду 

підтримка ефективного функціонування інститутів боротьби з корупцією 

та створення інституційних передумов для зменшення корупційних 

ризиків; 

 обороноздатності та безпеки України – подальша модернізація армії за 

стандартами НАТО, переоснащення війська та створення нових зразків 

озброєння. 

Роль підприємств АПК у зовнішньо – економічної діяльності 

та отримання валютного прибутку  



 Останні п’ять років агропідприємства України йдуть шляхом 

нарощування виробництва експортної продукції. У результаті підвищуються 

стандарти якості продуктів, розвиваються суміжні галузі та забезпечується 

надходження іноземної валюти.  

Аналіз експорту вітчизняної продукції підприємств агропромислового 

комплексу свідчить, що з 2018 року експорт продукції АПК забезпечив майже 

40% валютної виручки України. Сучасні тенденції такі, що незважаючи на 

зростаючу частку переробної промисловості у ВВП, розвинені країни 

продовжують розвивати сільське господарство, інвестуючи в його технологічну 

модернізацію. Поява на валютному ринку позапланового обсягу валюти 

на продаж, дозволить ринку більше саморегулюватися за обсягами продажу і 

покупки валюти всередині одного дня. Це балансує попит і пропозицію, що 

притаманно стабільно працюючому ринковому механізму. У разі різких 

коливань валютного ринку, НБУ оперативно може реагувати на ситуацію, і  

якщо є необхідність, виходить з інтервенціями.  

Експортні операції вітчизняних агропромислових підприємств 

здійснюються відповідно до Закону України від 21.06.18 р. № 2473-VIII «Про 

валюту і валютні операції», далі – Закон № 2473) та Положення про заходи 

захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, 

затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.19 р. № 5. 

Так, за останні роки українські виробники соняшникової олії зуміли 

налагодити експорт більш ніж у 120 країн і вийти на 1 місце у світі. Cеред 

експортерів-лідерів компанії «Кернел-Трейд», «Каргілл», «Сантрейд», 

Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів (входить до Групи 

МХП), «Дельта Вілмар СНД». Найбільше української олії споживають в ЄС, 

Індії та Китаї.  

Виробники курятини зробили прорив на світові ринки, українське м'ясо 

продається практично на всіх континентах — від Нідерландів до Гонконгу. 

Найбільшими постачальниками курятини на зовнішні ринки є 



агроіндустріальний холдинг МХП (поставляє 88% усієї курятини на експорт), а 

також компанія «Птахокомплекс Дніпровський», АПГ «Пан Курчак» і 

корпорація «Агро-Овен».  

Що стосується ферм на яких вирощуються норки, в Україні останнім 

часом поступово припиняють діяльність звіроферми, що були побудовані у 

середині минулого сторіччя та, які здійснювали виробництво за технологіями 

часів СРСР. Поряд з цим спостерігається тенденція відкриття нових 

звірокомплексів, побудованих за новітніми технологіями, які відповідають 

стандартам ЄС. Частина звіроферм збудована за участю іноземних інвесторів.  

Протягом 2012 – 2019 рр ТОВ «ВБК «Агропромінвест»; ТОВ «Пелском»; 

ТОВ «Тіволі Фюр»; ПСК «Переяслав-хмельницький звіроплемгосп Київської 

регіональної спілки споживчої кооперації»; ТОВ «Норкова ферма Вікінг», 

інвестували у будівництво сучасних ферм 106 млн $ USA. Вказані ферми 

відповідають європейським стандартам утримання тварин. Як наслідок, 

продукція вітчизняних звіроферм майже повністю експортується на світові 

аукціони та користується попитом на світовому ринку хутра.  

Зокрема, протягом 2018 – 2019 рр. продукція вітчизняних ферм входила у 

Топ – Лот аукціону у м. Копенгаген.  Це найвища оцінка якості найбільшого 

аукціону Європи. 

У 2019 році визначеними суб’єктами господарювання, що займаються 

вирощуванням норок, передбачається отримати від реалізації продукції на 

світових аукціонах понад 62 млн. дол. США. За експертними оцінками, за 

умови збереження цінових трендів на світових аукціонах хутра, українські 

норкові ферми у середньостроковій перспективі здатні забезпечити на 

міжнародних ринках щорічну пропозицію вартістю орієнтовно 

70,0 млн. дол. США. 

До відома. Наразі частка українських виробників хутру на світовому 

ринку займає 1% від світового виробництва, а за кількістю звіроферм  

близько 0,2% від загальної кількості в світі. 



 

Створення державою сприятливих умов у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності позитивно впливає на процес отримання вітчизняними виробниками 

валютної виручки. Це не тільки закріплює рейтинг України на міжнародної 

арені, сприяє розвитку аграрного сектору, а також позитивно впливає на 

наступні елементи економіки країни:  

 розвиток ситуації на міжбанківському валютному ринку України; 

 отримання прибутку НБУ від операції купівлі/продажу валюти; 

 отримання валюти для виплат зовнішнього боргу МВФ; 

 підвищує та стабілізує рейтинг держави у сфері надходження на 

вітчизняний ринок іноземних інвесторів; 

    зменшує девальваційний тиск на гривню. 

 

Роль ферм на яких вирощуються  норки  

у утилізації відходів тваринного походження підприємств АПК 

(відходів птахофабрик та рибопереробних заводів) 

 

 Суттєва роль ферм на яких вирощуються  норки полягає у сприянні 

діяльності вітчизняних птахофабрик. Ферми на яких вирощуються норки 

є природним утилізатором відходів тваринного походження, які 

залишаються після забою птиці та обробки туш. Біологічні відходи 

птахофабрик використовуються у раціоні годування норок. Також, 

норкові ферми активно споживають відходи рибопереробних заводів та 

нетоварних сортів риби. Таким чином, ферми з вирощування норок 

виступають як природний утилізатор відходів птахофабрик, підприємств 

рибного господарства та рибопереробки. 

Протягом 2018 року фермами з вирощування норок спожито відходів 

тваринного походження: 

 птахофабрик – 23 тис 600 тон; 



 відходів рибопереробних комбінатів та нетоварних сортів риби – 9 

тис 300 тон. 

Протягом 2019 року було спожито у якості кормів побічної продукції 

тваринного походження, не призначеної для споживання людиною (відходи 

птахофабрик та рибних господарств), в обсязі 44 тис. тон. Як наслідок 

птахофабрики і рибні господарства отримали від норкових ферм 253 млн. грн. 

у якості виручки за реалізацію зазначеної побічної продукції тваринного 

походження. 

Слід відзначити, що економія птахофабриками та рибопереробними 

підприємствами витрат на утилізацію відходів тваринного походження, 

отримання прибутку від реалізації утворених відходів, позитивно впливає на 

динаміку ціноутворення харчової продукції – яєць, м’яса птахів, продуктів 

рибопереробки. Крім того, товарні операції купівлі-продажу відходів 

біологічного походження, поповнюють бюджети податками з отриманого 

прибутку.    

Створення умов, при яких відходи тваринного походження 

птахофабрик та ферм на яких вирощується крупна рогата худоба, 

утилізуються природним шляхом, а також фермерські господарства 

отримують від їх реалізації додатковий прибуток, позитивно 

відображається на ціноутворенні кінцевого продукту – вартості м’яса 

птиці та яєць. 

У 2018 році українські птахівники від експорту курячих яєць 

отримали валютного прибутку  93,1 млн. $ USA. Наша країна поставила на 

зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць, тоді як у минулому році 

було 1 487 634 000 шт. Тобто за рік птахівники наростили експорт на 20% 

(майже 300 млн шт). Такі ексклюзивні дані AgroPolit.com отримав у «Союзі 

птахівників України» для аналізу сектору виробництва яєць за 2018 рік у 

рамках проекту «Експортний агроатлас». AgroPolit.com презентував аграрний 

кошик агросектору за минулий рік і окремо по м’ясу птиці. У першій частині 
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«Експортний агроатлас» по яйцю ви можите побачити ТОП-9 українських 

компаній-експортерів. У другій подаємо експортну географію яйця в розрізі 

отримання валютних надходжень ппо компаніях та поставки за країнами. 

Отже структура валютних надходжень від експорту яйця в 2018 році 

у розрізі компаній виглядає так:  

Агрохолдинг «Авангард» — $43,5 млн 

ТОВ Ясенсвіт — $19,5 млн 

Група компаній «Інтер-Запоріжжя» — $17,8 млн 

ТОВ «Березанська птахофабрика» — $6,2 млн 

ТОВ «Птахофабрика «Поділля» — $1,9 млн 

ПАТ ПФ «Тернопільська» — $1,1 млн 

ТОВ «Птахофабрика Київагро» — $0,9 млн 

ТОВ «Баштанська ПФ» — $0,5 млн 

ТОВ «Крупецький комбікормовий завод» — $ 0,4. 

За інформацією Кіровоградської державної сільськогосподарської 

дослідної станції НААН, вітчизняне птахівництво стало одним із найбільш 

економічно привабливих та конкурентоспроможних видів агробізнесу, про що 

свідчить стійка динаміка зростання виробництва м’яса птиці і яєць. Галузь 

також має значний експортний потенціал та перспективи його нарощування, 

що є однією зі стратегічних цілей підвищення ефективності розвитку 

агропромислового комплексу до 2020 року. Динамічний розвиток птахофабрик 

є однією з найбільш скоростиглих галузей тваринництва, що забезпечує 

швидкий оборот вкладених коштів та динамічний її розвиток завдяки 

диверсифікованому типу виробництва продукції. Останній може включати як 

м’ясний, яєчний, так і яєчно-м’ясний напрям спеціалізації.  

Особливістю сучасного стану розвитку галузі впродовж останнього 

десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я птиці усіх видів, 

нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та 

експорту продукції. 
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Якщо на початку 2000 років в усіх категоріях господарств налічувалося 

лише 123,7 млн голів птиці, то вже в 2015 р. її чисельність зросла до 214,6 млн 

голів, або майже в 1,7 разу. При цьому суттєво змінилася структура 

утримуваного поголів’я птиці в розрізі основних категорія господарств. 

Зокрема, частка птиці у сільськогосподарських підприємствах в 2001 р. 

становила лише 20,5 %, тоді як впродовж наступних 15 років вона підвищилася 

до 56,9 %.  

Найбільше поголів’я птиці сьогодні зосереджено у Київській і Вінницькій 

областях, відповідно 27,3 млн голів (12,7 % до загального) і 27,0 млн голів (12,6 

%). Значне поголів’я утримували в Черкаській області — 24,6 млн голів (11,4 

%), Дніпропетровській — 18,1 млн голів (8,4 %) та Херсонській — 12,6 млн 

голів (5,9 %). Разом в цих областях утримується 51,1 % всього поголів’я птиці в 

Україні та понад 70 % її у сільськогосподарських підприємствах. 

Відповідно до Звіту про світову торгівлю худобою та птицею, що був 

оприлюднений Департаментом сільського господарства США (United States 

Department of Agriculture), Україна вважається лідером серед експорту 

курятини у світі. Експорт курятини з нашої країни швидко зростає. 

 

Зірочка біля Росії й Білорусі визначає наявність випадків, коли через санкції щодо Росії за окупацію українського Криму 

вона продавала свої товари під виглядом білоруських шляхом реекспорту. 

http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=85845


 

За даними Ассоциації «Союз птаховодів України» визначена актуальність 

та необхідність проведення досліджень розвитку українського ринку продукції 

птахівництва, проаналізовано його динаміку. Відображено структуру 

утримання поголів’я птиці в Україні в сільськогосподарських підприємствах та 

господарствах населення, проілюстровано динаміку щорічного споживання 

яєць і м’яса птиці, динаміку виробництва яєць та м’яса птиці в Україні, а також 

тенденції експорту й імпорту м’яса птиці на вітчизняному ринку. Встановлено 

основні фактори, що впливають на функціонування ринку продукції 

птахівництва в нинішніх економічних умовах країни. Запропоновано 

перспективи подальшого розвитку вітчизняної галузі птахівництва. 

За 10 місяців 2018 року в Україні було вироблено 1 844,9 тис. тонн м’яса 

всіх видів, що  на 3,2 тис. тонн більше порівняно із відповідним періодом 

минулого року. Падіння пов’язано зі зменшенням виробництва яловичини і 

телятини (-5,5%)  та свинини (-4,3%). Виробництво м’яса птиці в Україні  

зросло на 4,5%.  

За інформацією органів статистики, станом на 01.11.2018 року 

порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я ВРХ скоротилося на 

3,9% або 154,6 тис. голів  (до  3775,7 тис. гол), свиней – на 3,4 % або 229,5 тис. 

голів (до 6 426,0 тис. гол).  Поголів’я птиці зросло на 5,1% або 11399,0  тис. 

голів   (до 235 773,5 тис. гол).    

Провідною позицією вітчизняного експорту є м’ясо птиці, частка якого у 

загальних обсягах становить  82,6%, або 271 тис. тонн. Порівняно з минулим 

роком експорт м’яса птиці збільшився на 18,3%. Найбільшим попитом 

українське м'ясо на даний момент користується в Нідерландах, Іраку, 

Словаччині та Азербайджані.  

  

 

 



ВІДХОДИ НОРКОВИХ ФЕРМ ЯК ВТОРИННА СИРОВИНА 

                               КОМПАСТОВАНИЙ НАВІЗ 

         ЯК ЕКОЛОГІЧНЕ ЧИСТЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО 

Навіз як природне органічне добриво, містить низку корисних речовин, 

які сприятимуть відновленню родючих властивостей ґрунтів. Його екологічні 

властивості обумовлені високим рівнем pH, наявністю мікрофлори та вологи 

(чого лишені добрива мінеральної групи). Це допускає його тривале (щорічне) 

використання як засіб покращення родючості ґрунтів.  Саме цими показниками 

він відрізняється від мінерального  добрива, застосування яких у першу чергу 

передбачає наявність вологі у ґрунті (системне внесення безводного аміаку 

може призвести до підвищення кислотності ґрунтів та втрати продуктивних 

властивостей ґрунту). 

Накопичення нітратів та тривале використання лише мінеральної групи 

добрива призводить до втрати родючих властивостей і робить ґрунт лише 

засобом утримання кореневої системи рослин. Це пов’язано з тим, що у 

мінеральних добривах відсутня мікрофлора та елементи живлення присутньої у 

ґрунтах мікрофлори. Слід враховувати, що тривале використання 

мінерального добрива азотної та нітратної групи призводить до накопичення 

у родючому шарі ґрунту та клітинах рослин нітратів. 

Крім того, змиття з полів дощовими та талими водами залишків 

мінерального добрива може призвести до зміну хімічного складу підземних вод 

поверхневих водоносних горизонтів, які живлять колодязі населених пунктів. 

Це фіксується моніторинговими (лабораторними) дослідженнями стану 

підземних вод, які живлять колодязі населених пунктів, поруч з якими 

розташовані сільськогосподарські поля.  

Враховуючи викладене, використання мінерального добрива необхідно 

поєднувати з застосуванням збалансованого комплексу, який включає 

органічні добрива – компостований навіз, який позитивно впливає на 



відновлення родючих властивостей ґрунтів наявними мікроелементами та 

мікрофлорою. На відновлення мікрофлори ґрунтів, найбільш сприятливо 

впливає компостований навіз. 

Компостований навіз норок за змістом має переважну більшість 

фосфатів, які позитивно впливають на проростання рослин. Враховуючи ці 

якості навозу норок, його бажано застосовувати не тільки для покращення 

родючості ґрунтів та відновлення мікрофлори, а й під час засівання 

сільськогосподарських культур. 

До відома. Результати лабораторного дослідження компостованого навозу норок 

визначили наступні показники: вологість 60.8 %; фосфор загальний 22.1%; калій 

загальний – 1.4%; азот загальний – 3.5%; азот амонійний – 0.6%. компостований 

норковий навіз не представляє загрози навколишньому природному середовищу, за 

умов привільного зберігання та використання, та може бути цінним органічним 

добривом після його переробки – біоферментації. 

При цьому, слід враховувати, що навозу як і низки мінеральних обривів, 

притаманні властивості поступової (не швидкого у порівнянні з мінеральним 

добривом) віддачі корисних елементів, що забезпечує збалансований вплив на 

підвищення родючості ґрунту. Тому графік використання компостованого 

навозу доцільне розраховувати разом з мінеральними добривами (аміачна 

селітра, карбаміди тощо), з обов’язковим визначенням та розрахунку 

збалансованого режиму застосування. 

                                               ВИСНОВОК 

Аналізуючи викладену аналітичну інформацію, можна діти до висновку, 

що зростання виробничих потужностей вітчизняних птахофабрик, чисельного 

росту валового продукту визначеного сектору АПК, потребує вирішення 

проблеми утилізації відходів тваринного походження. У разі скорочення 

чисельності норкових ферм або чисельності стада норок, які є природним 

утилізатором відходів біологічного походження, птахофабрики будуть 



вимушені витрачати кошти на утилізацію біологічних відходів. Це призведе до 

наступних негативних наслідків: 

 відсутність сплати податків від отриманого прибутку з реалізації 

відходів, що призведе до зменшення відрахувань до бюджетів; 

 збільшить вартість продукції птахофабрик на внутрішньому ринку; 

 може викликати необхідність виробникам збільшувати вартість 

продукції на зовнішніх ринках, що знизить 

конкурентоспроможність вітчизняних птахофабрик. 

Закупівля відходів тваринного походження для корму норок, позитивно 

впливає на економіку птахофабрик та рибопереробних заводів, сприяє 

поповненню бюджетів податками з отриманого прибутку, який сплачують 

продавці відходів тваринного походження, зменшують виробничі витрати 

птахофабрик (передбачених на утилізацію відходів), що сприятиме 

ціноутворенню продукції птахофабрик та рибопереробних заводів як на 

внутрішньому так ї на зовнішніх ринках. 

Утилізація відходи біологічного походження природним шляхом 

зменшує навантаження на довкілля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація. Досліджено стан розвитку галузі звірівництва в Україні та 

світі; правове регулювання господарської діяльності, пов’язаної із розведенням, 

вирощуванням та утриманням хутрових тварин в Україні та Європейському 

Союзі; проаналізовано технологічний цикл вирощування хутрових тварин на 

звірофермах України, а також умови їх утримання та поводження з ними; 

проведено оцінку впливу вітчизняних звіроферм на довкілля та здоров'я 

населення; проаналізовано систему поводження з відходами на звірофермах; 

надано рекомендації щодо подальшого розвитку галузі звірівництва в Україні.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Виробництво хутра в світі, не дивлячись на деякі коливання в окремі 

періоди, залишається стабільним протягом 1995 – 2017 років.  

Обсяг ринку хутра у 2017 році склав 29,4 млрд. дол. США. Головними 

експортерами сировини з хутра у 2017 році були Данія (1,07 млрд дол. 

США), Фінляндія (481 млн. дол. США), Польща (308 млн. дол. США), 

Канада (281 млн. дол. США) та США (180 млн. дол. США). Основними 

імпортерами є Китай (675 млн. дол. США), Данія (400 млн. дол. США), 

Гонконг (304 млн. дол. США) та Канада (199 млн. дол. США)48.  

В Україні останнім часом поступово припиняють діяльність звіроферми, що 

були побудовані у середині минулого сторіччя та, які здійснювали 

виробництво за старими технологіями.  

Поряд з цим спостерігається тенденція відкриття нових звірокомплексів 

побудованих за новітніми технологіями, в тому числі й за участі іноземних 

інвесторів. Так, на сьогодні в Україні працюють 10 звіроферм, шість з яких 

за останні сім років було побудовано за сучасними технологіями, та які 

виробляють продукцію відповідно до європейських та світових стандартів. 

                                                 
48 https://oec.world/en/profile/hs92/4301/ 
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Обсяг інвестицій у галузь в останні сім років склав більше 106 млн дол. 

США. 

Як наслідок, продукція вітчизняних звіроферм майже повністю 

експортується та користується попитом на світовому ринку хутра. У 2018 

році в Україні було вироблено 850 тис. шкурок. Валютні поступлення від 

експорту хутрової продукції становлять від 30 до  70 млн. доларів США 

щорічно.  

Наразі частка України на світовому ринку хутра за обсягами виробництва 

складає 1% світового виробництва, а за кількістю звіроферм – близько 0,2% 

від загальної кількості в світі. 

Україна може збільшити виробництво у 5 разів протягом 5 років, для цього 

достатньо кормової бази (відходів птахофабрик) але треба розробити 

програму розвитку виробництва хутра разом з Кабінетом Міністрів 

України.   

2. Правове регулювання господарської діяльності, пов’язаної із розведенням, 

вирощуванням та утриманням хутрових тварин в Україні здійснюється у 

відповідності із загальними і спеціальними нормами законодавства щодо 

поводження з тваринами, які враховують відповідні норми європейського 

законодавства. 

Зокрема, ще у 2008 році наказом Міністерства аграрної політики України 

були затверджені Методичні рекомендації з утримання хутрових тварин, які 

розроблені згідно з "Рекомендації стосовно хутрових тварин", схваленої 

постійним комітетом Європейської конвенції з захисту тварин, що 

утримуються з метою вирощування (Т-АР) від 22 червня 1999 року. 

Наразі приведення законодавства України до норм європейського 

законодавства в частині стандартів утримання та поводження з 

тваринами відбувається в рамках схваленої Урядом Всеохоплюючої 

стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу 



IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 

№ 228-р). 

У процесі дослідження встановлено, що господарська діяльність, пов’язана 

із розведенням, вирощуванням та утриманням хутрових тварин не є 

ліцензованим видом діяльності, ані у Європейському Союзі, ані в інших 

країнах.  

Також, не дивлячись на те, що окремі країни відмовляються від 

виробництва хутра, на рівні Європейського Союзу діяльність звіроферм не є 

забороненим видом господарської діяльності. Станом на початок 2019 року 

звіроферми працюють у 22-х із 28-ми країн-членів ЄС а також США, 

Канаді, Білорусії, Росії та Китаї. 

Потрібно вдосконалити законодавчу базу, для захисту інвестицій як 

іноземних так і місцевих, та захисту тварин від жорстокого поводження. 

3. Досліджувані сільськогосподарські підприємства з вирощування норок 

активно співпрацюють з місцевими громадами. Інвесткошти спрямовуються 

розвиток місцевої інфраструктури, будівництво медичних амбулаторій, 

благодійну допомогу дитячим садочкам, місцевим спортивним закладам 

тощо. 

Крім того, на досліджуваних норкових фермах кількість працюючих з числа 

місцевого населення складає до 97 % працівників. Середня заробітна плата 

яких складає в межах 7 000-16 000 грн. 

Сума податків, сплачених норковими фермами до бюджетів різних рівнів, 

включаючи бюджети сільських рад, близько 30 млн. грн. на рік податкових 

платежів. 



Збільшення кількості ферм в різних областях України, позитивно вплине на 

розвиток інфраструктури, запобігатиме трудовій міграції. 

4. За результатами аналізу технологічного циклу вирощування хутрових 

тварин на досліджуваних звірофермах України, а також умов їх утримання 

та поводження з ними було встановлено наступне: 

a. комплекси з вирощування норок, які були споруджені у 2012 – 2016 

роках, будувалися на високому технологічному рівні та передбачають, 

зокрема наявність локальних очисних споруд з очищення 

господарських побутових стічних вод, які після очищення повторно 

використовуються для поливу зелених насаджень та газонів.  

b. на звірофермах використовується шедова система утримання 

хутрових тварин, що дозволяє створити їм належні умови для 

утримання на свіжому повітрі, а саме відповідну свободу руху, 

фізичного комфорту та адекватних можливостей для догляду, годівлі й 

напування. Розміри кліток де утримуються норки відповідають 

Європейським та міжнародним стандартам;  

c. догляд за тваринами, в тому числі ветеринарний, здійснюється на 

високому кваліфікованому рівні з дотриманням вимог законодавства 

щодо етичного поводження з тваринами. Це підтверджується, зокрема 

й наявністю у всіх досліджуваних звірофермах сертифікату WellFur, 

яким встановлено більш жорсткі вимоги до утримання та поводження з 

хутровими тваринами, аніж у законодавчих актах України та 

Європейського Союзу; 

d. порушень технологічних процесів вирощування та забою хутрових 

тварин виявлено не було; 

e. такі технологічні процеси, як дублення і фарбування шкір, які 

передбачають використання хімічних речовин, на звірофермах не 

здійснюються. Шкури хутрових тварин експортуються у висушеному 



та необробленому стані, без використання формальдегідів, хрому, 

тяжких металів та будь яких консервантів; 

f. на усіх досліджуваних звірофермах забезпечується дотримання вимог 

законодавства про охорону праці, санітарно-епідеміологічне 

благополуччя населення та охорону навколишнього природнього 

середовища. Виявлених контролюючими органами порушень норм 

перерахованого законодавства на досліджуваних звірофермах за 

останні роки не було. 

5. Оцінивши вплив вітчизняних звіроферм на довкілля та здоров'я населення, 

було встановлено наступне: 

a. відсутність будь-яких фактів забруднення вітчизняними звірофермами 

атмосферного повітря, ґрунтових та поверхневих вод на прилеглих до 

звіроферм територіях; 

b. отримані дані агрохімічного аналізу наданих зразків ґрунту свідчать, 

що діяльність підприємств не впливає на стан ґрунту та його 

забруднення. У всіх досліджуваних зразках ґрунту не виявлено 

перевищення гранично допустимих концентрацій солей важких 

металів (мідь – 5,0 мг/кг; цинк – 23,0 мг/кг; кадмій – 0,7 мг/кг; свинець 

– 6,0 мг/кг ґрунту) та радіонукліда цезій-137. 

c. діяльність звіроферм не справляє негативний вплив на стан здоров’я 

працівників, а також мешканців, що проживають на прилеглих до 

звіроферм територіях. На досліджуваних підприємствах відсутні 

викиди аміаку, метану та інших газів у повітря понад допустимі норми; 

6. Аналіз системи поводження з відходами на звірофермах дав наступні 

результати: 

a. на звірофермах дотримуються технології поводження з відходами, 

порушення відсутні; 



b. відходи звіроферм повністю переробляються: тушки утилізуються на 

спеціалізованих підприємствах ДП "Укрветсанзавод", а послід 

переробляється у органічне добриво шляхом біотермічного 

знезараження безпосередньо на компостних майданчиках, що присутні 

на всіх звірофермах. Відсутність виробничих процесів з обробки 

шкіри, які передбачають використання небезпечних хімічних речовин 

та утворення небезпечних хімічних відходів 1 – 3 класів небезпеки; 

c. у відходах звіроферм відсутній метицелін-резистентний вид 

стафілококу. Використання у якості органічного добрива посліду, 

утвореного на звірофермі, не призводить до поширення патогенів; 

d. у порівнянні із іншими галузями тваринництва звіроферми утилізують 

близько 45 тисяч тонн відходів, оскільки використовують у якості 

корму для звірів побічні продукти інших галузей тваринництва 

(передусім птахівництва та рибної галузі), які не призначені для 

споживання людиною.  

У результаті це дозволяє суттєво зменшити вплив на довкілля галузі 

тваринництва в цілому. Утилізація цих відходів без участі звіроферм 

негативно впливатиме як на собівартість продукції птахівництва та 

рибництва, так і невиправдано створюватиме додаткове навантаження 

на довкілля. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Зважаючи на перспективність розвитку галузі звірівництва в Україні та 

її конкурентоспроможність, пропонується створити належні умови для її 

розвитку, в тому числі: 

1. Рекомендувати Уряду розробити та затвердити "Державну програму 

розвитку звірівництва в Україні", яка б передбачала, зокрема стимулювання 



проходження усіма вітчизняними звірофермами оцінки відповідності 

вимогам програми WellFur. 

2. Завершити процес приведення законодавства України до норм 

європейського законодавства в частині стандартів утримання та 

поводження з тваринами. 

3. Ініціювати перед Міністерством освіти і науки України включення до 

програм вищих навчальних закладів аграрного спрямування поглибленого 

вивчення тематики звіроводства на основі сучасного європейського і 

світового досвіду. 

4. Рекомендувати великим фермам які займають площу від 14 Га, поголів’я 

стада яких перевищує 2000 норок, здійснювати щорічну оцінку ризиків та 

можливого впливу на стан навколишнього природного середовища 

(моніторингові та лабораторні дослідження утворених відходів, 

атмосферного повітря, зворотних вод, води які використовуються у якості 

питних, ґрунтів та підземних водоносних горизонтів, підготовка річних 

екологічних висновків щодо факторів впливу та загроз). Також здійснювати 

оцінку стану пожежної безпеки та визначення можливо наявних передумов 

до виникнення пожеж.  
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