
СТЕНОГРАМА 

круглого столу на тему: "Вдосконалення правового регулювання 

виробництва хутра в Україні" 

12 лютого 2020 року 

Веде засідання голова Комітету з питань екологічної  політики та 

природокористування БОНДАРЕНКО О.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні присутні! Я вітаю вас з 

початком проведення круглого столу. У нас сьогодні круглий стіл на тему 

"Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні". І цим 

круглим столом ми розпочинаємо, фактично розпочинаємо цикл круглих 

столів на тему запобігання жорстокого поводження з тваринами, захист 

тварин, захист флори та фауни в Україні і так далі.  

Ми всі розуміємо, що навколо саме цієї проблеми, саме цієї галузі 

виробництва, виробництва хутра, склалася складна ситуація. І складність 

ситуації полягає в тому, що тут поєднуються екологічні, соціально-

економічні проблеми та інші. І в суспільстві зараз немає однозначної думки 

стосовно того, яким чином поводитися з виробництвом хутра в Україні. Ну, 

так само, як і в інших країнах, ми знаємо про це. Але тим не менше.  

Ви  знаєте, що робота комітету полягає в тому, щоби зібратися, 

вислухати всі сторони і найбільш конструктивно віднестися до тієї проблеми, 

що стоїть у нас на порядку денному. Тому я прошу розпочати круглий стіл.  

Я дуже прошу всіх бути конструктивними, відноситися з повагою один 

до одного. Це стосується як представників бізнесу, так і представників 

громадськості, екозахисників. Я розумію, що в деяких випадках, як це 

кажуть, накипіло, але тим не менше я закликаю вас до цього. І розпочинаємо 

круглий стіл.  

І я пропоную перейти до виступів. Першому на виступ я надаю слово 

ініціатору законопроекту пану Литвиненку Сергію Анатолійовичу. Будь 

ласка.  
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ЛИТВИНЕНКО С.А. Дякую, Олег Володимирович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І до 3 хвилин, якщо можливо. У нас  обмежений час. 

Скільки у нас? Дві години і дуже багато виступів. Дякую.  

 

ЛИТВИНЕНКО С.А. Доброго дня, шановні учасники круглого столу! 

Наприкінці жовтня я вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 

регулювання хутрового виробництва в Україні, Закон під номером 2360. На 

момент реєстрації законопроекту я був інформований про те, що при 

промисловому вирощуванні хутрових звірів мають місце величезні 

порушення, наприклад, жорстоке поводження з тваринами, нестерпні умови 

їхнього життя, антисанітарія, забруднення довкілля і тощо.  

Інформація була в мене здебільшого зі ЗМІ. Якою ж ще може бути 

реакція законодавця? Звичайно, я був переконаний, що треба покласти цьому 

край. Але коли я подав законопроект, до мене з усіх боків почала поступати 

інформація, яка змусила мене засумніватися в тому, що ті страхіття, котрі я 

бачив в Інтернеті, що це є правда. Чим більше я вивчаю цю тему, тим більш 

суперечлива інформація з усіх сторін до мене находила.  

Саме тому я вирішив на парламентських канікулах поїхати на норкову 

ферму і побачити все на власні очі. Ми з помічниками зняли цей невеликий 

сюжет. Пропоную нам усім подивитися цей сюжет. Будь ласка, включіть.  

(Йде перегляд відеоматеріалу) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Сергій Анатолійович, якщо можливо, стисло підсумуйте.   
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ЛИТВИНЕНКО С.А. Буквально одну хвилину. Дякую всім, що ми 

передивилися. Все ми з вами побачили, як дійсно проходить.  

Головний висновок, який я особисто зробив після відвідування 

хутрової ферми такий, що саме ця конкретна норкова ферма працює успішно, 

за всіма стандартами. Але чи всі інші так само працюють і дотримуються 

стандартів? У мене є сумніви. Тому я пропоную провести інспекцію всіх без 

виключення ферм, а потім вже зробити глобальні висновки. Може нам треба 

норкові ферми не закривати, а ввести їхню роботу в єдині європейські 

стандарти. Нехай успішна галузь працює, платить високі податки і створює 

нові робочі місця, при цьому ці робочі місця в сільській місцевості.  

Думаю, нікому не треба тут говорити про те, який шалений відтік 

людей йде з України. Людям сьогодні ніде працювати, особливо в селах. А 

ми зараз візьмемо і знищимо цю галузь, котра вже створила 1500 робочих 

місць і готова створити ще більше. Думаю, це нерозумно, і державі це 

невигідно. Президент закликає створювати робочі місця, повертати наших 

заробітчан в Україну. А ми хочемо, закривши галузь звіринництва, знищити 

ті робочі місця, що є, і не дати створити нові. Я ще раз наголошую треба 

галузь звіринництва врегулювати і ввести єдині європейські стандарти. І 

якщо будуть відкриватися в Україні нові ферми з розведення норок, то лише 

такі високотехнологічні, як ми бачимо.  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Анатольовичу.  

Надаю слово Давиденку Валерію  Миколайовичу.  Якщо немає 

потреби, то Шол Маргарита Віталіївна. 

 

ДАВИДЕНКО В.М. Я не почув, що сказали. Ну, просто був якраз у 

дискусії.  
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Ну, я так розумію, після цього перегляду… молода людина, ні, я не 

підслуховував, ти просто говорив достатньо…. з красивими дівчатами 

говорив, що народному депутату заплатили 50 тисяч доларів, щоб він сказав, 

що це ферма успішна і це треба розвивати. І ще максимум дві шуби дружині. 

Це негарно. Якщо ти це знаєш, у нас єсть органи відповідні: НАБУ, 

антикорупційні…(Шум у залі) Ви, будь ласка, звертайтеся до них. (Шум у 

залі) Це все до вас, це до вас для круглого столу, що так себе вести по 

відношенню до народного депутата не є… (Шум у залі)  Я кажу, не 

підслуховувати, я з вами не спорю, молодий чоловік. А ви, якщо не можете 

сказати цю правду, а вигадуєте, то ви запускаєте чергові фейки.  

Ми побачили тільки що презентацію дуже чудової ферми. В Україні 

існує таких ферм, наскільки я розумію, біля десяти. Я не вважаю, що 

необхідно ці ферми там їздити, комусь перевіряти. Є світові стандарти, 

норми Європейського Союзу. Ця галузь розвивається у 22 країнах 

Європейського Союзу. Вони розвиваються, в основному в сільській 

місцевості. Я як депутат-мажоритарник сільської місцевості, вважаю, що це 

дуже гарна галузь для створення робочих місць, наповнення бюджетів і так 

далі. Тому мій законопроект якраз є альтернативним, і ми пропонуємо на 

законодавчому рівні затвердити і осучаснити всі норми, в тому числі накази 

Мінагрополітики, і розвивати цю галузь, залучати інвестиції. До речі, 

інвестицій в ці десять ферм було залучено порядку 100 мільйонів гривень. 

Ми говоримо постійно сьогодні, Президент наголошує на інвестиціях, як би 

внутрішні інвестори нашої країни готові і роблять це. Тому я пропоную не 

запроваджувати там "інвестиційних нянь", а робити законодавчу систему і 

платформу абсолютно зрозумілою, толерантною, щоби там не було, скажемо 

так, щоби поводження із тваринами, із звірями було нормальне абсолютно, 

не було знущань і так далі.  

Тому пропоную підтримати альтернативний законопроект. Дякую за 

увагу.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Надаю слово Шол Маргариті...  

 

ЛИТВИНЕНКО С.А. Я вибачаюсь, Олег Володимирович.  

По цьому поводу, що висловилися в мою сторону, що мені 

пропонували якісь там кошти, я як би на це буду подавати на це судовий іск і 

буду як би відстоювати свої права як громадянина нашої країни.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Анатолійович, це ваше право. Це ваше право 

як людини, це ваше право як народного депутата.  

Я пропоную повернутися до обговорення безпосередньо. Маргарита 

Віталіївна, будь ласка.  

 

ШОЛ М.В. Добрый день! Говорить долго не буду, потому что это на 

самом деле очень этически сложная тема для обсуждения. Мы сегодня, я 

думаю, услышим очень много "за", также  и очень много "против". Но в 

любом случае мы будем поддерживать позицию комитета, аграрного, да, 

комитета. И мы поддерживаем инвестиционный климат для нашей страны.  

Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка. 

 

ОВЧИННИКОВА Ю.Ю. Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть 

Юлія Овчинникова. Я є народним депутатом України і головою підкомітету з 

питань лісових ресурсів, тварин, рослин та природозаповідних територій. 

Скажу чесно, мені достатньо складно виступати, тому що 

безпосередньо ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати 

загальну позицію колегіально Комітету з питань екологічної політики та 
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природокористування. Для цього і зібралися ми всі, для того, щоб почути всі 

думки. Але як профільний підкомітет, ця тема є для нас є одна з 

пріоритетних. Ми вже збиралися на круглих столах, ми обговорювали, ми 

зустрічалися з ініціативними людьми, які піднімають з року в рік це питання. 

І безпосередньо ми б хотіли почути дуже важливі конкретні факти, які 

опираються не тільки на одну звіроферму, а на загальне виробництво, яке 

відбувається і галузь в нашій країні.  

З іншого боку, я є співголовою міжфракційного об’єднання "Гуманна 

країна", і я вам скажу, що пріоритети гуманних цінностей в нашій країні, яка 

йде в Європейський Союз, по всім своїм стандартам, по нормам, то 

безпосередньо як людина-біолог і зоозахисник маю особисту позицію, 

колегіальну позицію з колегами. 

Хотілось би зазначити, щоб сьогодні в нашій з вами бесіді все ж таки 

ви звертали увагу на перше основне: який вплив на довкілля, тому що для нас 

дуже важлива саме екологічна складова як Комітету з питань екологічної 

політики; контекст атмосферного повітря, ґрунтів, вплив на здоров’я людини. 

По-друге, звертали увагу на економічні показники. Ще раз наголошую, не 

однієї звіроферми, а взагалі галузі в нашій країні.  

По-друге, звертали увагу на соціальні показники. Да, тут дуже важливо 

умови праці, дуже важливо умови безпосередньо, в яких працюють. І 

хотілось би зазначити, що етичний момент, я знову до нього повернусь. Ми 

були в свій час, дивилися на різні напрямки в різних країнах. От в 

Сполучених Штатах є така ініціатива, як ………………, коли з маленьких 

дітей, ще з дитячих садочків, зі шкіл навчають людяності по відношенню 

один до одного в першу чергу і по відношенню до братів наших менших. В 

Іспанії нещодавно навіть ввели курс саме гуманне і добре відношення до 

тварин.  

І є ряд інших ініціатив, які ми переймаємо. Але головна наша мета – 

все ж таки почути загальну думку і максимально зробити коректний, дієвий, 
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якщо це на рівні законодавчої ініціативи, працюючий законопроект, який в 

першу чергу захищав би інтереси українців і різних цільових аудиторій, і 

безпосередньо захищав права тварин також.  

І подитожу такий загальний момент. Хотілось би зазначити, щоб все ж 

ми з вами зважили, почули один одного і напрацювали спільну позицію, тому 

що це питання піднімалося і буде підніматися, і дякую авторам 

законопроекту за їхню позицію. А все ж таки нашому комітету, який буде 

профільний, відповідальний за подальшу долю виносу даного законопроекту 

в зал, все ж таки прийняти дуже зважене, мудре рішення, колегіальне і 

одноголосне.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Юріївна. Як завжди, дуже об’єктивний і 

фаховий виступ.  

Рудик Кіра Олександрівна – народний депутат України, співголова 

Міжфракційного депутатського об’єднання "Гуманна країна". Будь ласка.  

 

РУДИК К.О. Доброго дня! Це, звичайно, було гарне відео. Ми всі 

подивилися і  подумали, ну, напевно, ситуація не така вже й погана, 

зоозахисники придумують. Але давайте дійсно опиратися на факти, і факти, 

які зараз є в нас наявні, вони такі.  

Ми говоримо, по-перше, про надходження до місцевих бюджетів. От 

дані, які в нас є згідної однієї з найбільших хутрових ферм Шульгівської 

селищної ради, річні платежі за 2018 рік складають 37 тисяч 916 гривень. Це 

ті саме показники великих інвестицій, великих платежів до місцевих 

бюджетів. 37 тисяч гривень.  

Друге питання, це чому ви вважаєте, що всі, майже всі країни ЄС, а це 

вже 13 європейських країн, ввели заборону на хутрове виробництво на 

законодавчому рівні? Чи не тому, що це такий вигідний гарний бізнес, який 
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всім допомагає і який приведе країну до процвітання? Чи, можливо, там є 

негативні моменти? (Шум у залі)  А я прошу тиші в залі! Я можу отримати 

тишу? Дякую.  

Це Великобританія, Австрія, Чехія, Німеччина, Нідерланди, Хорватія, 

Швейцарія і таке інше. Тому ще ці країни, які знаходяться на певному етапі 

розвитку, вже не хочуть мати у своєму "портфелі розвитку" вони не хочуть 

мати хутрове виробництво. І це виробництво переходить куди? В Україну, в 

якій немає гарного регулювання.  

Третє питання – це екологічне, про яке казала пані Овчинникова, щоб 

ми всі подумали. Якщо ми отримуємо ці інвестиції, ми не бачимо, що вони є 

такими вже великими. Допустимо, ми їх отримуємо. Що ми віддаємо взамін? 

Ми віддаємо екологічні моменти, ми віддаємо забруднення. Це забруднення 

довкілля, забруднення води, забруднення ґрунтів. В мене минулого тижня 

була зустріч зі Світовим банком, який зараз відносить хутрові ферми до 

п’ятірки найгірших виробництв на планеті з точки зору забруднення ґрунтів. 

Забруднення повітря, звичайно, і підвищення захворюваності у тих 

територіях, на яких є ці хутрові ферми.  

Я сьогодні хотіла закликати ще раз, якщо  навіть ми говоримо про те, 

що етичність важлива, вона, дійсно, є важливою для певної частини людей, 

для інших, вони дивляться тільки на фінансові показники. Я сама прийшла з 

бізнесу, і я хотіла подивитися, дійсно, чи насправді хутрові виробництва є 

таким хорошим бізнес-проектом. Те, що ми бачимо з фактів, те, що ми 

бачимо з результатів дослідження, з того, що розвинуті країни відмовляються 

від цього бізнесу, це не є гарний бізнес, це не є той бізнес, який приведе нашу 

країну до процвітання.  

Дякую вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Кіра Олександрівна.  
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І я надаю слово Альшановій Олені Олегівні – заступнику директора 

Департаменту аграрної політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України. 

 

АЛЬШАНОВА О.О.  Доброго дня всім присутнім!.. 

Зараз таким чином це здійснимо, щоб нікого, нічиї права не утискати. 

Насправді, не головне, де знаходиться людина, а яку вона має позицію, ті 

слова, які вона говорить, в те, у що вона вірить, да?  

Як представник міністерства, безпосередньо Департаменту аграрної 

промисловості, я хотіла звернути увагу всіх присутніх і в тому числі 

зоозахисників на те, що в нас галузь звірівництва – це одна із численних 

галузей, які… І ось тут ми маємо поставити собі запитання: що вона 

здійснює, який продукт вона виробляє.  

Якщо говорити тільки про хутро виключно, це одна із складових 

переліку товарів, які на сьогоднішній день в значній мірі експортуються. 

Якщо ми будемо говорити про те, що це дає державі крім валютної виручки, 

це також дає, можливо, і робочі місця. Я хочу не захищати чийсь бізнес, а 

говорити у форматі того, що в нас є зобов’язання щодо адаптації 

європейських директив. Да, Україна на себе багато років  тому назад взяла ці 

зобов’язання. І якщо ми подивимося з акцентом на регулювання роботи 

звіроферм, то адаптація законодавства і в цій частині також відбувається.  

Я погоджуюсь з тим, що потрібно думати і контролювати, держава має 

забезпечити контроль і нагляд за тим, щоб діяльність цих ферм не завдавала 

шкоди оточуючому середовищу, запобігала витоку чи потраплянню будь-

яких продуктів життєдіяльності цих ферм у воду, повітря, інше, інше. І на 

сьогоднішній день це регламентується певними наказами, рамково це 

визначено законами, і конкретними наказами це регламентується, визначено, 

в який спосіб це має здійснюватися.  
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Тому всіх присутніх я би хотіла ще закликати до того, що ми би 

перейшли, можливо, до розгляду безпосередньо законопроектів. 

Міністерство, зокрема, підтримує законопроект 2360-1, але з деякими 

уточненнями, для того, щоб він був гармонізований вже з чинним 

законодавством. Тому є світові тренди, так? Вже на сьогоднішній день 

Україна має так само впроваджувати в Україні стандарти європейські, але ми 

маємо дуже виважено, без емоцій і прагматично подивитися на обсяги і 

перелік виробництва продуктів і товарів, які здійснюються 

товаровиробниками України.  

Тому, резюмуючи, я скажу про те, що на сьогоднішній день три 

порядки будуть розроблені – це щодо способу, скажімо так, умертвіння цих 

тварин, щодо реєстрації потужностей. Тому я не маю на меті заспокоїти 

зоозахисників, але в форматі промисловості держава забезпечує зі свого боку 

нагляд і контроль за тим, щоб ці підприємства на рівні з іншими 

підприємствами в інших галузях могли здійснювати свою діяльність, не 

завдаючи шкоди оточуючому середовищу і громадянам України, їх здоров’ю.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олегівна.  

Але нагадую вам, що метою нашого круглого столу не є розгляд 

законопроектів, тим більше, один із законопроектів, як я розумію, буде 

знятий з розгляду. Ми зібралися саме для того, щоб поспілкуватися і знайти 

конструктивну загальну думку, загальну думку. Дякую.  

І надаю слово пану Харченку Олександру Миколайовичу, власнику 

хутрової, саме цієї, я так розумію, хутрової ферми, ТОВ "Пелском". Будь 

ласка. 

 

ХАРЧЕНКО О.М. Спасибо большое, голово, спасибо за приглашение, 

спасибо за возможность обсудить этот вопрос.  
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Все видели ролик. Это была, да, действительно, моя ферма. Она 

построена последние 6 лет назад, она построена по европейским стандартам. 

Были залучены все европейские, именно датские проектанты. Проект прошел 

экспертизу государственную, представители здесь есть, и потом был 

реализован.  

Когда мы строили эту ферму, первое, что мы… на что обращали 

внимание, на именно экологичность, второе – это благополучие животных, 

создание новых рабочих мест и новейшие технологии. Мы построили ферму. 

На сегодняшний день к нам приезжают со всего мира смотреть, учиться. И я 

с гордостью скажу, что это одна из самых лучших ферм на сегодняшний день 

в мире и в Европе по технологичности и по всему остальному.  

Давайте поговорим относительно конкуренции и относительно 

экологии. Лидерами на сегодняшний день по производству норки есть страна 

Дания, которая производит 17 миллионов шкурок в год. Маленькая Дания, 

которая размером, как Киевская область, на которой находится 1400 ферм. 

Эти 1400 ферм находятся 50 лет. Помимо того, что в Дании есть 

свинокомплексы, помимо того, что есть другие тваринницькі комплексы 

(коровы, овцы, лошади),  маленькая Дания – несколько тысяч ферм,  и 50 лет 

люди на 10 лет дальше живут, чем украинцы. Это если мы говорим о том, что 

"вплив на людей". 

Если мы говорим с точки зрения экологии, Дания на сегодняшний день 

является одним, можно сказать, примером экологичности в Европе. Я хочу 

как бизнесмен как житель страны, в первую очередь равняться на датчан. Не 

смотреть на какую-то страну третьего мира, а я хочу на лидеров смотреть. На 

сегодняшний день лидером производства есть датчане. 

Вы посмотрите, на первой странице, для того, чтобы развеять эти все 

сомненния, мы составили специально таблицу, кто производит на 

сегодняшний день норку в мире: Дания, Китай, Польша, Нидерланды, США, 

Финляндия, Греция, Россия. Скажите мне, пожалуйста, зачем поднимать 
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вопрос запрета предприятий в Украине? Для того, чтобы отдать 

конкурентное преимущество кому – россиянам? Или кому отдать? Датчанам? 

Давайте мы подарим им бизнес, возможность зарабатывать деньги, и наши 

все работники поедут туда работать, батрачить? Так вы хотите?  

Сейчас, еще одну секундочку… Я хочу сказать относительно 

провокаций, и вот эти в Интернет, которые рассказывают. Я официально вам 

всем заявляю, мы на фермах не используем вообще химикатов: ни 

формальдегидов, которыми пугает особенно там пан Вышебаба, который 

постоянно рассказывает, ни металлов. У нас нет тяжелых металлов вообще 

на производстве. Как мы можем загрязнять? Мы не металлургический завод, 

у нас нет тяжелых металлов вообще – это я вам официально заявляю. А вы 

пишете во всех своих Фейсбук-постах про какие-то формальдегиды, про 

какой-то електричний струм. Извините, пожалуйста, я вам расскажу, у нас на 

ферме этого нет.  

Спасибо, пожалуйста, за внимание.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я пропоную дещо змінити порядок виступів. І я зараз надам слово пану 

Стокалу Полу – директору по стандартам і сталому розвитку Міжнародної 

федерації хутра. 

 

СТОКАЛ ПОЛ. Доброго ранку! Моє ім’я Пол Стокал, я директор  зі 

стандартів Міжнародної федерації хутра. Міжнародна федерація хутра із 

штаб-квартирою у Лондоні. До організації входить більш ніж 60 членів з 40 

різних країн світу. І членами цієї федерації є підприємства від виробників, 

від ферм хутрових і до роздрібних торговців хутром. Ми також працюємо з 

основними модними домами зі всього світу.  

Моя роль в організації – розвивати та впроваджувати загальні високі 

стандарти індустрії, ці стандарти всі об’єднані під програмою FurMark та 
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частиною якої є програма WelFur. Ці програми були розроблені за вимогою 

та у співробітництві з основними модними домами.  

Програма FurMark, вона є частиною програми WelFur. І ця програма, 

вона наразі розповсюджена на 20 країн, які мають більш ніж  три тисячі 

ферм. З моменту включення цієї програми було проведено більш ніж 10 

тисяч незалежних оцінювань фермерів, в тому числі і компанією, яка виконує 

також оцінку умов вирощування свиней у Данії. І всі ферми, які вирощують 

хутро в Україні, вони тією ж компанією були оцінені на відповідність тим 

стандартами, які ми як міжнародна федерація вимагаємо від учасників ринку.  

Дана програма, наприклад, включає не менш ніж три візити до кожної 

ферми перед тим, як ферма отримає сертифікат. Більшість українських 

виробників хутра пройшли ці тестування та мають цей сертифікат WelFur.  

Основними мотивами для інвестування в Україну у хутровий бізнес є 

саме те, що ринок має змогу відповідати високим стандартам хутрового 

виробництва, а також доступність в розумінні дешевизни робочої сили, землі 

та інших ресурсів. Дуже часто активісти говорять про те, що ця програма, 

вона ні на що не впливає, але дана програма, вона підтримується 

Європейською комісією.  

Також маю зазначити, що нещодавно у таких країнах, як Швеція та 

Естонія, парламентські комітети розглядали схожі питання, як ми зараз, та 

прийняли рішення про продовження розвитку цієї галузі саме на основі 

наукових досліджень, які їм були надані.  

Я уявляю, що, мабуть, деякі активісти можуть зазначати, що у 

суспільстві є запит на заборону виробництва хутра, але відповідно до 

досліджень, які ми проводили восени 2019 року і опитували чотири, більш 

ніж чотири тисячі людей в таких країнах, як Німеччина, Франція, Італія та 

Велика Британія, ці дослідження показали, що людям комфортно у 

натуральному хутрі, вони дуже добре до нього відносяться, якщо 

продемонстровано, що воно було вироблено у високих стандартах.  
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Ми маємо також розуміти, що альтернативою хутру є інші матеріали, 

вироблені із пластику, які не деградують природно, які забруднюють 

середовище. Ми повинні розуміти, що активісти, які зараз ініціюють закриття 

хутрових ферм, вони не зупиняться на цьому. Далі буде діяльність проти 

виробництва шкіри та її використання і закінчиться, наприклад, 

виробництвом шовку. Це не про екологію, це про використання тварин 

взагалі.  

Ми повинні розглядати лише факти та дивитися на ситуацію таким 

чином, порівнюючи реальні… Дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би надати слово нашим колегам, пану 

Чорноморову Артему Олеговичу.  

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Доброго дня! Дякую, Олег Володимирович.  

Пан голова, шановні колеги, народ України і всі присутні! Мене звати 

Чорноморов Артем, я – народний депутат, також голова підкомітету 

економіки, фінансового розвитку агропромисловості України.  

Почну трохи з лірики так би: сланцевий газ, нафта, пожежі в Австралії 

– це все руйнівна життєдіяльність людини. Просипаючись зранку, коли ти 

стаєш уже першою ногу на килимок, ти повинен усвідомлювати лише одне, 

що з цього починається, що ти наносиш урон нашому прекрасному 

голубому… голубій кульці. І задача кожної людини – лише усвідомити, 

наскільки ти особисто повинен це зробити: максимально принести урон або 

його зменшити.  

Сьогодні голова підняв таку тему: умови утримання цих тварин. А ми 

потім перейшли вже на так звану економічну площину, де ми намагаємося 

зрозуміти, доцільна ця ферма чи ні, яка її шкода для всього навколишнього 

середовища, або вона взагалі не шкодить, який економічний ефект вона 

приносить для нашої країни.  
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Я чув виступ однієї пані, моєї колеги, яка оперувала фактами і 

підкреслювала, що вона прийшла з бізнесу, і сказала, що вона вважає, що цей 

бізнес негарний. Я вважаю, що бізнес не може бути гарним або негарним, 

бізнес може бути або рентабельним, або нерентабельним, його продукція 

може бути ліквідною або неліквідною, і її користь для нашої країни. На 

сьогоднішній день Україна знаходиться не в найкращому економічному 

положенні, в нас недостача трудових місць, у нас дуже багато людей, які 

ухиляються від податків – що фізичні, що юридичні особи. Країні потрібні 

інвестиції як зовнішні, так і внутрішні.  

На мою особисту думку, я – людина, яка дуже за природу, навчаю своїх 

дітей завжди користуватися сміттєвими баками і розділяти сміття, але, на 

превеликий жаль, на сьогоднішній день ми повинні підтримувати цей бізнес, 

тому що він являє собою один із таких ключових в бюджет України, так би 

мовити, істочників доходів.  

Ми подивилися, які були наведені приклади податків. Я би хотів ще 

доповнити, що податок, який був сказаний, це лише на оренду землі, скоріше 

за все, говорилося. Потім НДС на виході, ЄСВ, потім всі трудові місця, які 

надаються при цьому бізнесі. Я хочу закликати лише всі людей, які прийшли 

захистити тварин, або ми прийшли зрозуміти, чи потрібно це нашій країні. 

 По відео ми всі побачили, що тварини знаходяться в гарному, в гарних 

умовах. Якщо є ферми, які не придержуються цих стандартів, я вважаю, що 

це не проблема цього сектору бізнесу, це скоріше проблема нашої 

правоохоронної системи, тому що бізнес, який ми зараз обговорюємо, я бачу 

з тих фактів, що навели і люди, які дотичні до цього бізнесу, і люди, які з 

інших секторів економіки, він лише приносить користь нашій країні.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Артем Олегович.  
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Я надаю слово пану Чарфасу Євгенію Михайловичу, власнику ТОВ 

"Норкова ферма "Вікінг". Я дуже прошу дотримуватися хронометражу.  

  

ЧАРФАС Є.М. Уважаемые участники круглого стола! Моя фамилия 

Чарфас Евгений Михайлович, я – владелец "Норковой фермы "Викинг". Это 

первая современная норковая ферма, построенная в Украине в 2012 году, 

расположена –  Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район.  

Я, прежде всего, хочу поблагодарить главу комитета за такое решение 

собрать круглый стол по такой архиважной проблеме, как обсуждение 

проекта Закона 2360 и совершенствование правового регулирования 

производства меха в Украине.  

Уважаемые народные депутаты, хочу к вам обратиться прежде всего, 

потому что защитники, которые сегодня здесь представлены и которые 

выступали, нужно знать об этом, я хочу навести тот факт, что прикрываясь 

гуманным отношением к животным, защитники, общественные организации 

выполняют прямой заказ, поступающий от иностранных лоббистов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євген Михайлович, я б хотів зупинити вас на цьому. І 

я прошу запобігати звинуваченням, тим більш не підтверджених 

звинувачень. Якщо ви хочете, щоб ми були конструктивними… (Шум у залі)  

Зараз, хвилинку! Якщо ви хочете, щоб наступні доповідачі були такими само 

конструктивними і не звинувачували вас у чомусь, будь ласка, утримуйтесь 

від звинувачень зі свого боку.  

Будь ласка. 

 

ЧАРФАС Є.М. Дякую, пане голово. Я только хотел сказать, что это не 

совсем голословное обвинение. У меня есть выписки с открытых источников 

правозащитных организаций, где абсолютно точно указаны суммы грантов, 

которые получают, в том числе в Украине.  
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Ну, давайте не будем, хорошо, об этом. Я хочу сказать, что давайте 

просто вдумаемся, кому это нужно и для чего это нужно. Это нужно тем, кто 

хочет избавиться от индустрии, которая реально создала сегодня 

конкуренцию на мировом рынке.  

За что еще платят гранты? Еще платят гранты за то, что наши 

защитники, чтобы закрывать зверохозяйства необходимые, которые… для 

того, чтобы… извиняюсь, немножко волнуюсь, для того, что закрыв 

зверохозяйства, необходимо будет строить утильзаводы для уничтожения 

отходов. А кто будет строить эти заводы? Государство должно строить такие 

заводы, или опять-таки придет иностранный капитал и сегодня будет 

работать на Украине, зарабатывая деньги на предприятиях, которые 

перерабатывают отходы мясного и рыбного производства.  

По данным Министерства сельского хозяйства Украины в 2019 году 

зверохозяйства переработали 50 тысяч тонн отходов мясного и рыбного 

производства. Я прошу вдуматься: 50 тысяч тонн. Это чтобы была понятна 

цифра, как тысяча железнодорожных вагонов отходов. Куда мы будем девать 

эти отходы? Правильно, мы их будем утилизировать и платить иностранцам, 

которые эти заводы построят.  

Сегодня мы, звероводы, платим за отходы, потому что норка – это 

естественный утилизатор этих отходов. И если сегодня производители мяса и 

рыбы должны будут утилизировать свои отходы, то тогда на себестоимость 

рыбы и мяса это тоже будет ложиться, и неминуемо подорожают продукты 

мясного и рыбного производства. Давайте спросим у людей, они сегодня 

согласны, чтобы подорожала продукция в магазинах из-за того, что мы 

ликвидируем зверофермы. 

Именно то же самое произошло в Польше. Там сильное защитное 

лобби, потому что в Польше порядка 600 ферм по отношению к десяти по 

отношению к Украине. Так вот там президент страны выступил по 

телевидению с требованием закрыть зверофермы, однако Ассоциация 
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звероводов Польши наняла детективов, и они документально доказали, что 

этим защитникам было проплачено за то, чтобы… немецкими концернами, 

которые хотели строить утильзаводы на территории Польши.  

Я абсолютно уверен, что большинство присутствующих в этом зале 

людей, которые относят себя к защитникам, не имеют представления о той 

задаче, которую выполняют зверохозяйства для экономики Украины. В их 

понимании производство меха – это отрасль, которая приносит страдания 

животным и нужна лишь для небольшого количества модниц. И если для 

общественных организаций такая мысль допустима, то, я считаю, что для 

народных депутатов, от которых напрямую зависит судьба отрасли, считаю 

необходимым донести, что закрытие звероферм приведет к настоящей 

экокатастрофе, потому что такое количество отходов нам деть будет негде.  

А построят  утильзаводы или не построят, это вообще большой вопрос.  

Я поэтому в заключение хочу подчеркнуть важность данного вопроса в 

государственном масштабе. И призываю народных депутатов не поддаваться 

эмоциям и принять взвешенное государственное решение, направленное на 

развитие отрасли, а не на ее закрытие.  

Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Абовян Артур Павлович – керівник справами ТОВ "Тіволі Фюр". 

І я дуже прошу скорочувати виступи.  

 

АБОВЯН А.П. Дякую за те, що надали слово, дякую, що знайшли 

можливість цей круглий стіл організувати. Я буду дуже конкретним та 

коротко доведу свою думку.  

Кожен рік Міністерство екології публікує перелік сотень основних 

забруднювачів повітря, ґрунтів, виробників всілякого сміття. Я перелопатив 

за декілька років ці переліки, але там немає норкових ферм, немає виробників 
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хутра. Ми зараз на робочому столі, який організований екологічним 

комітетом, розглядаємо питання, яке не входить до основних взагалі 

чинників забруднення в нашій країні. Це  перше.  

По-друге, я дуже прошу особливо народних депутатів, їх помічників та 

всіх  людей, які свідомо хочуть розглянути це питання, перевіряти 

інформацію. Про що я говорю? От, наприклад, всім нам роздали таку мапу 

Європи, де зазначені країни, які ввели заборону на виробництво хутра. Так 

ось, за допомогою Пола, який має можливість дуже оперативно перевірити 

данні, Іспанія, яка позначена як країна, в якій неможливо відкрити нову 

норкову ферму, це не так: в Іспанії є декілька регіонів, які заборонили 

відкриття нових норкових ферм через те, що ці території є ареалом існування 

дикої норки, а в усіх інших нові норкові ферми відкрити можливо. Це перше.  

По-друге, ця репліка про Світовий банк, який відносить виробництво 

хутра до п’ятірки найбільш забруднюючих індустрій. Немає цього, немає 

такої інформації. Є інформація, яка зустрічалася у звітах Світового банку, в 

якій вона відносить до дуже брудного бізнесу, це бізнес з дубління шкіри, з 

обробки. Оцього процесу в Україні у виробництві хутра немає: шкурку 

висушили і відвезли на аукціон у Копенгаген, сто відсотків усієї  продукції. З 

неї тут, в Україні, ніхто нічого не виробляє. І ті ініціативи законодавчі, які 

наразі подані до парламенту, вони ніяким чином не регулюють питання 

оброблення шкіри. Тобто якщо ви намагаєтесь заборонити виробництво 

хутра, то аргумент з обробкою хутра цим документом ви не вирішуєте, тим 

самим суперечите своїм аргументам. Я прошу на це звернути увагу.  

Дякую вам за час наданий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я надаю слово пану Немілостівому Віталію Олександровичу, заступник 

генерального директора Федерації роботодавців України.  

 



20 

 

НЕМІЛОСТІВИЙ В.О. Дякую. Хочу також подякувати народним 

депутатам і особливо пану Литвиненку, який каже, що я розібрався, я подав 

законопроект, ґрунтуючись на недостовірній інформації.  

Я хотів би сказати, шановні народні депутати, на жаль, в Україні зараз 

ми, Федерація роботодавців, відмічаємо, що створена індустрія по 

вимаганню  грошей з бізнесу, який успішний. Замість того, щоб, наприклад, 

ставити як приклад, що люди під час війни в Україні інвестують, створюють 

робочі місця, розвивають території сільські, нам подають інформацію, яка 

неправдива і на підставі якої навіть з’являються законопроекти.  На жаль, у 

нас в країні не створена система запобіжників. Я прошу народних депутатів 

звернути на це увагу і знайти можливість таким чином вдосконалити 

українське законодавство, щоб таких не відбувалося більше подій, коли 

відверто дають інформацію брудну, і після того ви втрачаєте час, нас 

збираєте, хоча це дуже добре, ми хоч поспілкувалися і багато цікавого 

почули. Але ті  люди, які це роблять, вони це роблять свідомо.  

От у нас у федерацію звернулася, наприклад, в тому році організація, 

яка постачає ліки в Південну Корею. До них надійшов лист, організація, 

громадська організація українська з назвою антикорупційний якийсь там 

центр написала, що в Україні завод, провідний лідер фармацевтичної галузі 

України, там щось робить не так, не по тих стандартах і ще щось. І на 

підставі цього в Кореї заборонили ввіз ліків з українського провідного 

підприємства. До цього підприємства почали надходити там пропозиції 

перерахувати кошти там на благодійність чи туди, чи в оцей фонд, чи ще 

кудись. Підприємство звернулося до нас, ми розібралися. Приїхала комісія з 

Південної Кореї, щоб подивитися, як виробляють ці ліки, і вони сказати, що 

це найкращий стандарт там якості, екологічності і всього іншого 

виробництва, які вони бачили.  

Тобто що я хочу до вас звернутися, шановні народні депутати. У нас 

нема взагалі ніякої відповідальності за такі дії. Федерація роботодавців до вас 
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звертається з проханням знайти можливість вдосконалити наше українське 

вітчизняне законодавство з точки зору відповідальності за заведомо ложные 

данные и заведомо такую кампанию, которая не подтверждается.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я надаю слово президенту Асоціації звірівників України Федині 

Володимиру Миколайовичу.  

Володимир Миколайович, я прошу стисло, і я бачу, що ви просто 

поставите відеоролик. Скажіть, будь ласка, в чому необхідність?  

 

ФЕДИНА В.М. Цей відеоролик демонструє загальну інформацію. Ми 

бачили з вами щойно ролик, який показував ситуацію на одній фермі, а це 

короткий ролик – 3 хвилини, який демонструє загальну ситуацію по галузі, 

щоб ми всі розуміли текст розмови, підтекст, що відбувається, і що собою 

представляє хутрова галузь України на даний момент.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Тоді давайте спочатку поставимо відеоролик, а потім підсумуєте своїм 

виступом. Будь ласка.  

 

ФЕДИНА В.М.  Дякую.  

(Йде перегляд відеоматеріалу) 

Отже, шановний Олегу Володимировичу, шановні народні депутати, 

колеги, всі присутні, значна частина інформації вже прозвучала в щойно 

показаному ролику, тому я не буду повторюватися, я ціную ваш час. Хочу 

звернути увагу лише на деякі невідповідності, а простіше сказати, фейки, які 

мають місце в запропонованому законопроекті і які насправді не мають 

жодного відношення до дійсності. 
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З приводу процесів дублення і фарбування шкір, на які так 

акцентується увага, вже прозвучав коментар мого колеги, я не буду на цьому 

звертати увагу. В Україні немає таких процесів і прохання не лякати 

населення.  

Ще один міф щодо Світового банку. Кіра Олександрівна, ми зверталися 

безпосередньо в Світовий банк. На жаль, немає. Ми отримали відповідь, що 

Світовий банк ніколи такого дослідження не проводив і такої інформації не 

поширював.  

Щодо міфів, що діяльність хутрові ферм негативно впливає на здоров’я 

людей, що там починаються онкологічні захворювання і так далі, ми 

вирішили перевірити і цей факт. Ми звернулися у відділення охорони 

здоров’я тих районів, на території яких присутні хутрові ферми. Ми 

отримали звіти за останні 10 років, дуже детальні, спеціально за 10 років для 

того, щоб можна було показати 3-4 роки до початку діяльності ферм, яка 

була ситуація і 5-6 років після початку діяльності ферм для порівняння. 

Отже, ці звіти свідчать, ніяких вибухів, ніяких епідемій і ніякого зростання в 

тому числі онкологічних чи будь-яких інших хвороб немає. Це свідчать 

факти, я готовий їх показати і надати для ознайомлення.  

Найголовніший момент. В даній ситуації, тобто, коли наша галузь 

почала виходити на світовий ринок, займати провідне місце, на даний момент 

ми займаємо 1 відсоток світового ринку, з’явилося багато сторонніх 

факторів, які стараються перешкодити нам в цьому. І, на жаль, це не є тільки 

наші такі слова, це вже підтверджено фактами деструктивного впливу щодо 

інвестиційної привабливості.  

Минулого року на території Львівської області мав бути реалізований 

данський інвестиційний проект кошторисом 180 мільйонів євро.  

В результаті після року дії тут, підготувавши всю необхідну проекту 

документацію, пройшовши оцінку впливу на довкілля, отримавши 

позитивний результат, інвестор після нападок і утисків зі сторони 
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громадських організацій згорнув всю діяльність і переніс її на територію 

Польщі, де зараз успішно будує чотири ферми. Отже, в Польщі – це не є 

проблема, в Україні – це, чомусь, є проблема. Зараз наші люди, звичайно, 

поїдуть на ті самі ферми працювати, податки будуть платити там, а ми 

будемо придумувати чергові версії чому ж інвестори нас оминають.  

Згідно програм, ті, які нам озвучують інвестори, ми можемо залучити в 

українську економіку протягом найближчих декількох років 500 мільйонів 

євро. Залучення таких коштів, воно допоможе створити 7,5 тисяч нових 

робочих місць в сільській місцевості, дозволить збільшити поступлення в 

бюджети різних рівнів до 150 мільйонів гривень щороку, збільшить 

поступлення валютної виручки, оскільки вся продукція експорту орієнтована 

і постачається тільки на зовнішні ринки, збільшиться валютна виручка до 300 

мільйонів євро щороку. Більше цього, це допоможе вирішити дуже важливу 

екологічну проблему, яка є на даний момент в нашій країні – це утилізація 

відходів тваринного походження, норкові ферми просто з’їдять 250 тисяч 

тонн відходів. Птахофабрики і рибні господарства на цьому тільки зароблять 

1,9 мільярда гривень за те, що ми в них викупляємо і їм не потрібно 

сплачувати кошти за додаткову утилізацію.  

На закінчення хочу сказати, що ми зверталися з листами до Президента 

України, до Голови Верховної Ради, в Кабінет Міністрів України… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую.  

 

ФЕДИНА В.М. І в нас є листи підтримки, ми готові запроваджувати і 

просимо вас нам в цьому допомогти, передові, світові, європейські стандарти 

для того, щоб всі нові ферми, які будуть відкриватися в Україні, відповідали 

всім необхідним європейським стандартам. 
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Просимо як Асоціація звірівників України підтримати альтернативний 

законопроект 2360-1, який надає таку можливість і виступаємо категорично 

проти розгляду питання про заборону діяльності хутрових ферм в Україні. 

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Володимир Миколайович.  

Я ще раз вибачаюсь і я прошу надати слово пану Лещенку Роману 

Миколайовичу –  Уповноваженому Президента України з аграрних питань. 

Будь ласка. 

 

ЛЕЩЕНКО Р.М. Доброго дня, шановні колеги! Від Офісу Президента і 

від імені Президента України хочу зазначити, що ми підтримуємо концепцію 

створення додаткових робочих місць переробної галузі в АПК та залучення 

інвестицій в нашу державу. Ми маємо всі макроекономічні розрахунки з 

приводу залучення інвестицій саме в цю галузь. Дійсно потенціал тут є 

надзвичайно великий, всі наші сусідні країни залучають ці інвестиції – 

Україна відштовхує, Польща бере. Якщо ми зацікавлені в розвитку і якщо є 

побоювання в частині саме екологічних стандартів, взагалі немає 

проблематики в цій частині, можемо напрацювати робочу групу у 

відповідності до європейських регламентів, екологічних всіх необхідних 

стандартів, відпрацюємо модель, яка дасть громадським активістам, екологам 

забезпечити належний рівень громадського контролю у відповідності до всіх 

світових стандартів виключно з однією метою, щоб мінімізувати спекуляції 

та маніпуляції на цю тему, щоб ми дійсно працювали саме в частині 

переробки, не може така потужна аграрна країна торгувати виключно 

сировиною і бути сировинною економікою. Хутрова галузь має дуже великий 

потенціал. І ми маємо розуміти, що тут глибина розвитку є, по всім 

розрахункам ми можемо наростити динаміку розвитку саме цієї галузі до 10 
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відсотків в світовому вимірі і стати одним із світових лідерів в цьому 

напрямі.  

В силу цих обставин, на наше переконання, альтернативний 

законопроект заслуговує на увагу, на вивчення зі сторони громадськості, 

суспільного обговорення та його відповідної підтримки. Просимо зауважити, 

що цей процес повинен бути консолідований з відповідним економічним 

обґрунтуванням. Ці документи, всі звернення, все, що було направлено на 

Офіс Президента, було опрацьоване, ми вивчили дане питання і зі своєї 

сторони ми підтримуємо відповідний законопроект і ми готові працювати. 

Але, ще раз хочу наголосити, в частині, що стосується екологічних вимог, 

якщо є якісь додаткові зауваження або якісь там інші пропозиції, ми готові їх 

розглянути.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Романе Миколайовичу.  

Сподіваюсь надалі на виважену позицію Офісу Президента. Дякую. 

І нарешті, дякую вам за терпіння, я надаю слово представникам нашої 

поважної екогромадськості. І перший виступ я хотів би надати Сороці 

Катерині Олегівні – члену ГО "Єдина Планета". 

 

СОРОКА К.О. Добрий день, шановні учасники круглого столу! Мене 

звуть Катерина Сорока, я співзасновник громадської організації "Єдина 

Планета". Ми є ініціаторами законопроекту про заборону виробництва хутра 

в Україні. Я до цього круглого столу трошки по-іншому готувалася і трошки 

по-іншому структурувала свою доповідь, але доповіді опонентів внесли певні 

корективи, тому я і по-іншому буду структурувати свій виступ.  

По-перше, я хочу звернути увагу Олега Володимировича та Юлії 

Юріївни, що, я сподіваюся, що це просто непорозуміння і якась помилка 

організаторів, але я хочу звернути увагу на те, що на столах розкладені ось 
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такі гарненькі брошурки Асоціації звірівників України, а наші брошури з 

інформацією, яка представляє нашу позицію, нам не дозволили пронести і 

забрали на охороні. Я вважаю, що це неправильно, це ставить учасників 

круглого столу у нерівні умови. Я прошу звернути на це увагу і сподіваюся, 

що це просто непорозуміння.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Катерина Олегівна, я відразу хотів би вас запитати. 

Хто саме забрав?  

 

СОРОКА К.О. Це перший момент. Охорона в нас забрала і не 

дозволила пронести і розкласти учасникам круглого столу ці брошури.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В який момент у вас це забрали?  

 

СОРОКА К.О. При вході, одразу при вході.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто саме?  

(Шум у залі) 

Ні, кожен учасник, я бачу, що є на столах… 

 

_______________. Шановні колеги, давайте… 

 

СОРОКА К.О. Це все, що ми змогли пронести в своїх сумках, 

буквально по 2-3 екземпляри, і роздати. І я роздаткові матеріали роздавала 

зараз на ходу.  

 

_______________. Я перепрошую, мені на вході вручали ось. Шановні, 

я перепрошую.    
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СОРОКА К.О. Я просто… Я не хочу забирати на це час, я просто хочу, 

щоб ви звернули на це увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Будь ласка.  

 

СОРОКА К.О.  Так. Це перше. 

По-друге, мені здається, що шановні представники Асоціації 

звірівників трошки переплутали формат круглого столу з піар-акцією. Це 

різні формати, і вони по-різному відбуваються. Тому не треба тут 

влаштовувати піар свого бізнесу.  

Хочу також звернути увагу на те, що навіть українське законодавство в 

його теперішній редакції встановлює, що тварини, які утримуються в неволі, 

повинні мати такі умови утримання, щоб забезпечувати їх природні потреби. 

Так от, шановний пан Харченко, природніми потребами норок не є лазіння по 

деревам та бігання за лягушками, як ви сказали в своєму відео, мабуть, ви 

трошки тут щось недовивчили. Це наступний момент. 

Тепер перейдемо до, власне, позиції представників громадськості та 

зоозахисників. Я хочу зазначити, що підтримка в суспільстві цієї ініціативи є 

і про це свідчить петиція, яка набрала 27 тисяч голосів на сайті Президента із 

25 тисяч, які були необхідні.  

По-друге, я роздала зараз матеріали, скільки встигла, про підтримку в 

Європі, в суспільстві впровадження заборони. І ви бачите, що цифри досить 

значні. Я передала, Олег Володимирович, можете подивитися, в президії 

круглого столу у вас є ця інформація. Ми можемо побачити, що навіть 

сусідні країни такі як Польща, яку вже сьогодні згадували, Чехія, 

Словаччина, вони мають значну підтримку. В Україні за даними 2 роки тому 

підтримка вже складала 55 відсотків. І ми знаємо, що підтримка в суспільстві 

зростає, тому що це логічно, це відбувається у всіх європейських країнах, йде 

боротьба зоозахисників та громадських активістів, ми це спостерігаємо в 
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інших європейських країнах, і там, де держава взяла на себе зобов’язання 

забезпечити права свого населення та дослухатися до його думки, там цю 

заборону було впроваджено.  

Щодо впровадження заборон. На даний момент в 14 європейських 

країнах цю заборону вже прийнято. В декількох інших країнах відбуваються 

парламентські слухання, йде дискусія на рівні парламенту та державних 

органів. Там так само бізнес чинить спротив, чинить всілякі диверсії, піар-

акції і таке інше, і тому цей процес, який сьогодні відбувається в Україні, він 

є нічим таким незвичним і новим, в принципі, громадськість до нього готова.  

Тепер щодо вашої, шановні звірівники, брошури. Я бачу, що ви даєте 

інформацію по виробництву продукції в європейських країнах. Так от 

Нідерланди, які у вас тут вказані на четвертій позиції, впровадили вже 

заборону. Зараз відбувається перехідний період і повна заборона хутрового 

виробництва в Нідерландах відбудеться з 2024 року. Ми в своєму 

законопроекті ставимо дату –  2025 рік.            

Крім того, така заборона була підтримана Верховним судом 

Нідерландів із зазначенням, що перехідного періоду є достатньо для того, 

щоб бізнесмени, які вклалися в цей бізнес повернули свої інвестиції.  

Крім Нідерландів, я просто озвучу, якщо комусь не достались 

роздаткові матеріали, крім Нідерландів, заборона хутрового виробництва 

впроваджена у Великій Британії, Німеччині, Бельгії, Люксембургу, Словенії, 

Австрії, Чеській Республіці, Словаччині, Хорватії, Сербії, Боснії та 

Герцеговині, Республіці Македонії, в Норвегії і Швеції частково. В Польщі і 

досі відбувається цей суспільний дискурс, тому там питання не закрито. 

Я також хочу зазначити, що якщо вже казати про фейки і нісенітниці, 

то те, що ми називаємо серед методів, ми, зоозахисники, називаємо серед 

методів забою електричний струм, так це не нісенітниця – це офіційна 

рекомендація Міністерства аграрної політики, що забиття струмом, введення 
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смертельної ін’єкції та задушення за допомогою газу є методами забою в 

хутровій галузі, ми тут нічого не вигадали, нічого не домислюємо.  

І ще одне. Надходження в бюджет, якими так часто пишаються 

представники хутрового бізнесу. Так от ми порахували і ми взяли цифру так, 

щоб нас взагалі не звинувачували ні в чому, цифру, яку називає Асоціація 

звірівників України, 30 мільйонів. Ви називаєте цю цифру як кількість 

надходження в бюджет. Так от, якщо порахувати у відповідності до бюджету 

України, то ваші надходження складають 000 і далі з’являються цифри після 

коми, я навіть не знаю як це назвати, там якісь тисячні, десятитисячні. Тому 

якихось шикарних великих надходжень в бюджет тут немає і немає про що 

говорити.  

Та. І останній момент хочу зазначити, що показувати гарні відео – це 

дуже добре, це хороша операторська робота. Дякую вам за ці докладені 

зусилля, але в нас сьогодні присутні представники громад, які живуть на тій 

території, де функціонують ваші звіроферми, які дихають цим повітрям, які 

не можуть більше пити цю воду і на собі відчувають, на собі, на власному 

здоров’ї, на здоров’ї своїх дітей відчувають, який чудовий і, вибачте, 

"екологічний" бізнес функціонує під назвою "звіроферми". 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Дякую і надаю слово пану Вишебабі Павлу Олександровичу.  

 

ВИШЕБАБА П.О. Доброго дня, пане головуючий, народні депутати, 

всі ті, хто зібрався сьогодні! Дякую за круглий стіл.  

Дійсно, рекламна кампанія звірівників закінчилась, давайте по справі 

проговоримо. Чому, коли ви говорите, що екокомітет має розглядати питання 

тільки екологічності, нагадаю, що добробут тварин – це також 

підпорядкування екологічного комітету Верховної Ради забезпечення 
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природних умов утримання для тварин, це також є зобов’язання і 

профільного міністерства, і екологічного комітету Верховної Ради. Поясню, 

чому хутрові ферми в Україні не можуть бути за європейськими 

стандартами, як говорили раніше представники хутрових ферм.       

   Директива 98/58 Європейського Союзу говорить про те, що тварини, 

які утримуються для ведення господарської діяльності, мають бути 

забезпечені їх природні потреби. Природні потреби норок, а ми зараз 

говоримо здебільшого про норкове виробництво, я думаю, всі це розуміють, 

не можуть бути забезпечені на хутрових фермах. Крапка. Я зараз поясню 

чому. Точніше, двокрапка.  

Зараз я наочно вам продемонструю. Спочатку треба сказати, що та 

маячня про те, що норки – це те саме, що свині, це треба одразу розвіяти, 

тому що є свійські тварини, шановна Асоціація звірівників, ви мали би про це 

знати, а є хижі тварини. Так от норка американська, яку ви розводите, вона не 

є з пробірки вирощеною, вона має непереборні інстинкти хижої тварини, 

вона має ареал існування 10 кілометрів, вона має непереборні інстинкти 

пробігати щодня від 1 до 2 кілометрів. Також норка є, яку ви розводите, 

напівводною твариною. І ви це порівнюєте, вибачте, зі свинею. Це зовсім 

інший вид тварин. Що це означає? Що її природні потреби – купатися в 

водоймах. По-третє, її природна потреба рити ґрунт. Це непереборний 

інстинкт хижої тварини, почитайте, будь ласка, зоологію.  

Так от чи можливо забезпечити природні потреби норки на хутрових 

фермах? Я вам розказав, як має бути, що є її природніми потребами, і те, що 

просить директива Європейського Союзу, з якою, як правильно заявила 

представник аграрного комітету, ми маємо гармонізувати законодавство. 

Що відбувається на норковій фермі? Ось ми побудували норку, ой, 

вибачте, клітку. Я попрошу колегу продемонструвати. Це ті європейські 

стандарти WelFur, про які ви говорите. Ось ця клітка зроблена по 

європейським так званим стандартам WelFur. Нічого спільного… Її розміри, 
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так. Нічого спільного з добробутом тварини хижої, дикої тварини вона не 

має. Я поясню, що в цієї клітки немає дна, бачите, це дротове дно. Тому, 

забезпечуючи свої природні потреби, норка змушена рити це дротове дно, 

тому що в неї інстинкт до риття ґрунту, наносити собі травми, наносити… В 

такій клітці, до речі, навіть за вашим WelFur стандартом так званого 

добробуту тварин, в такій клітці живе двы тварини. Ви можете уявити, норка 

– це тварина трохи менша за кота, два кота живуть все своє життя в такій 

клітці, і ви називаєте це гуманним поводженням. Це не має нічого спільного з 

гуманним поводженням. І це не лише моя думка, це думка наукової ради 

Єврокомісії. Ви можете подивитись, 22 листопада 2019 року наукова рада 

Єврокомісії сказала, що утримувати диких тварин в таких клітках суперечить 

Директиві 98/58 щодо забезпечення природних умов життя диких тварин.  

Також ви бачите, маю наголосити, просто не всі уявляють, як це 

відбувається, клітка дротова має дірки, ви це розумієте, у тварин 

провалюються туди лапи, вони наносять собі травми, вони кусають один 

одного, тому що знаходиться там декілька тварин. Тому, на наш погляд, якщо 

говорити про європейські стандарти, на хутрових фермах неможливо 

виконати європейські стандарти, тому що це протирічить директиві ЄС, яка 

обов’язково для країн-членів ЄС і є дороговказом для країн, які хочуть 

приєднатися до Європейського Союзу. Я сподіваюсь, всі народні депутати, 

які тут присутні, також прагнуть, щоб Україна приєдналася до 

Європейського Союзу.  

Декілька моментів ви…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Регламент.  

 

ВИШЕБАБА П.О. Так, регламент. Я наголошую, що всі доповідачі 

виходили за свій регламент, дехто навіть дуже сильно, ще не говорячи про 

відео. 
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Останнє.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим не менш, Павло Олександрович, за вами будуть 

виступи ваших колег, і тому я прошу надати їм слово.  

 

ВИШЕБАБА П.О. Добре, якщо можна, останній момент щодо відходів. 

Дуже багато говорили, що норка утилізує відходи, і галузь птахівництва, і 

свиноферми не будуть знати, куди дівати відходи. Запитайте у найбільшого 

виробника свійських тварин, це птахівництва МХП, яке нічого норковим 

фермам вашим не віддає, правда, вони самі все утилізують і у них все 

прекрасно, вони справляються без вас. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

І надаю слово пані Сурковій Марині Леонідівні.  

 

СУРКОВА М.Л. Дякую.  

Хочу тут зазначити наступне. Я також писала свій виступ трішки в 

іншому направленні, але, зважаючи на виступи звірівників, я його 

відкоригувала і хочу зазначити таке. Тут прозвучав виступ, здається, 

депутата, що на звірофермах все добре, нам вже показали ось відео таке 

гарне і нам необхідно просто прийняти належні стандарти утримання тварин 

європейські, і все там буде супер, і не потрібно їх контролювати. Але хочу 

зазначити, що на зараз є у нас порядок утримання та розведення диких 

тварин в неволі і напіввільних умовах, і там визначено для норок утримання 

мінімум 6 квадратних метрів. Ми бачимо там в тісній клітці десь метр на 

метр, можливо, навіть менше ніж півквадратних… Так, тобто там на 

півквадратних метри мешкає дві тварини. Тобто вже зараз не дотримуються 
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навіть стандарти України, про які стандарти Європи ми можемо говорити? 

Це перше. 

По-друге, у нас є Закон "Про захист тварин від жорстокого 

поводження", де сказано, що умови утримання диких тварин повинні 

відповідати їх біологічним, видовим і індивідуальним особливостям. Як 

зазначив вже пан Павло, не зможуть звірівники створити норці такі умови, 

щоб вони відповідали її біологічним, видовим та індивідуальним 

особливостям, не зможуть вони встановити басейни, тому що для них 

головна ціль – це їх вигода, вони всіляко здешевлюють своє виробництво. 

Далі щодо економічної доцільності. Тут вже прозвучали, пані Катя 

сказала, що 30 мільйонів гривень до бюджету щорічно, і це восьма тисячна 

відсотка доходу бюджету. Це ганьба. Ну, сказати, що це галузь? Це не галузь, 

це не доходи бюджету.  

Я розумію, наприклад, що ми отримуємо якісь інвестиції в Україну, але 

натомість, ви розумієте, що за ці кошти, невеликі кошти в масштабах, 

скажімо так, економіки України, ми продаємо свої чорноземи, які 

забруднюються цими фекаліями, відходами, ми продаємо здоров’я наших 

людей, які мешкають біля цих звіроферм. Ви розумієте, ми просто продаємо 

здоров’я наших людей. У нас за Конституцією життя та здоров’я людини 

являється найвищою соціальною цінністю, а ми, завдячуючи купці людей, які 

хочу отримати вигоду, свою вигоду, продаємо здоров’я і життя наших людей.  

Хочу ще зазначити наступне, що прозвучала тут також фраза, що 

звіроферми виконують екологічну функцію. Це цинічно, але прозвучала така 

фраза, що вони з’їдають відходи птахівництва. А в мене питання, скажіть, 

будь ласка, а де ви діваєте тушки вбитих норок? От в мене питання просто, 

де діваються тушки вбитих норок? Це не відходи звірівництва? Тобто ви 

утилізуєте відходи птахівництва і натомість виробляєте відходи 

звірівництва? Тушки ж є?  
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Хочу ще також зазначити, що ми ознайомилися з цією презентацією, на 

яку пані Катерина звернула увагу, Асоціації звірівників України. Ви взагалі 

розумієте, як це цинічно виглядає? Тут стоїть три жінки, не хочуть їх 

образити, але це таке, скажімо так, образно зараз скажу, три вбивці, які 

посміхаються, тримають на руках своїх жертв по факту. Ви ж розумієте, 

наскільки це ось цинічно все виглядає? Це, справді, жахіття. І я хочу сказати 

чому. Ви знаєте, є такий термін "професійне вигорання". Криміналісти 

проводили дослідження в американських штатах і там виявили, що ті штати, 

в яких переважна кількість населення працювала на м’ясних фермах і бійнях, 

там набагато вищий рівень злочинності. Не треба робити з наших людей 

злочинців!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Надаю слово пані Савченко Зої Федорівні.  

 

САВЧЕНКО З.Ф. Я бы хотела рассмотреть тоже этический аспект 

мехового производства. Никакой экономической прибылью невозможно 

оправдать первобытную жестокость, существующую на меховых фермах. 

Тем более, что эта прибыль настолько несущественна для государства, что 

оно вообще не может быть заинтересовано в развитии мехового производства 

и должно заботиться о своем имидже как о имидже цивилизованного 

европейского государства, а не идти на поводу у нескольких, у десятка 

владельцев меховых фабрик, которые лоббируют исключительно свои 

бизнес-интересы и к тому же скрывают налоги.  

Меховая отрасль в пятерке самых токсичных производств, это 

известно. Я не буду перечислять, уже перечислили, чем она здесь все 

загрязняет, но здесь многие страны под давлением общественности ввели 

полный или частичный запрет на производство и импорт меха. Убийство 

ради украшения не соответствует общественной морали и европейским 
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ценностям, среди которых гуманность стоит на первом месте. Многие дома 

мод отказались от использования натурального меха в производстве одежды 

и таким образом пропагандируют гуманное отношение к животным. 

Лишившись возможности заниматься  "кровавым бизнесом " на родине, 

иностранные меховики переносят свои фермы в страны третьего мира. И 

Украина готова их принять, тем самым показывая свой низкий уровень 

цивилизованности, не соответствующий европейским законам и нормам 

морали.  

Все знают, что наших соотечественников за границей узнают по 

натуральному меху, и это является поводом для презрительных шуток. В 

Украине зарегистрировано десять звероферм, а это значит, что на всю страну 

есть всего десять людей, которые выбрали для своего обогащения самый 

жестокий и позорный бизнес, основанный на страданиях животных. И 

государством потакает им, идет на поводу этой небольшой группы людей, 

которая позорит все страну, опуская ее до уровня первобытного общества, 

напяливающего шкуры убитых животных.  

Меховики, оправдывая живодерства, существующее на всех 

зверофермах, тем, что они создают якобы рабочие места для жителей 

близлежащих населенных пунктов, но на самом деле люди, работающие на 

зверофермах, утрачивают восприятия ценности чужой жизни, калечат свою 

психику, принимая убийства живых существ за норму. И самое страшное, 

что их дети тоже вырастают со знанием того, что убивать и сдирать шкуру 

зачастую с живых животных это законно и нормально.  

Вокруг звероферм вырастает поколение деградирующих людей и детей 

с деформированной, изуродованной психикой, для которых жизнь не 

представляет ценности. Исследование психиатров-криминалистов 

подтверждают тот факт, что все преступники и серийные маньяки начинают 

свою деятельность с издевательств над животными. Также известно из 

криминальной психологии, что в такие места, как бойни, мясокомбинаты, 
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живодерни, зверофермы, идут работать патологические личности, которые 

зачастую злоупотребляют своей властью над животными и умышленно 

причиняют им боль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зоя Федорівна, ви вибачте, зараз ви ображаєте 

безпосередньо працівників цих звіроферм.   

 

САВЧЕНКО З.Ф. Я сейчас просто рассказываю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас утримуватися від цих образ.  

 

САВЧЕНКО З.Ф. … о деформации личности людей, которые работают 

на этих фермах.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, саме про них, вони також можуть бачити ваш 

виступ, вони теж будуть ображатися.   

 

САВЧЕНКО З.Ф. Это официальные данные психологов-

криминалистов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. 

 

САВЧЕНКО З.Ф. Можно я закончу? При полном отсутствии контроля 

за обращением с животными на зверофермах садисты в полной мере 

реализуют свои паталогические наклонности. Ни один владелец зверофермы 

никогда не согласится установить камеры наблюдения, так как там есть что 

скрывать и на каждом шагу происходит нарушение Закона о защите 

животных.  
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Отсутствие контроля превращает меховую промышленность в 

настоящий ад для животных. Любой нормальный человек сойдет с ума, если 

увидит условия выращивания, то, что мы сейчас видели, процесс убийства и 

сдирания шкур с живых животных, а потом этими же тушками кормят еще 

живых собратьев. Животные в клетках становятся вынужденными 

каннибалами, они тоже сходят с ума от боли, страха и страданий. Животные 

– это… 

 

_______________. Шановний пане головуючий, ну, скільки це можна 

слухати, це ж введення в оману, це незрозуміла якась промова, і навіщо ми її 

слухаємо?  

 

САВЧЕНКО З.Ф.  …которые не дискредитируют имидж страны и не 

вызывают протеста общества, и не нарушают законы морали, и 

нравственности. Роль государства – формировать здоровое, гуманное, 

моральное общество, которое базируется на европейских ценностях, а не 

поддерживать бизнес отдельных людей.  

Запрет меха в Украине – это дело времени. Защитное движение в 

Украине развивается очень активно. Давление общества будет все сильнее и 

сильнее, и государству придется рано или поздно запретить меховую 

индустрию. А у этого депутатского созыва есть возможность войти в 

историю, запретив убийства ради украшения, и позаботиться о физическом, 

психическом здоровье нации. Не упустите же эту возможность.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я сподіваюсь, що це буде найбільш емоційний виступ, і закликаю все ж 

таки всіх присутніх до конструктивної розмови. Дякую.  

Я надаю слово пані Руденко Світлані –  члену ГО "Відкриті клітки".   
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РУДЕНКО С.Ю. Дякую за нагоду виступити на даному заході.  

Я хотіла би почати з того, що, на жаль, не бачу можливості дійти до 

цілей цього заходу, а саме виробити спільне бачення щодо даної проблеми, 

оскільки питання, з якого починаємо ми, а це питання етичності виробництва 

і для нас воно стає першочерговим, усіляким чином уникається 

представниками галузі звірівництва. Вони починають з того, що дана справа 

є прибутковою, що за допомогою нею можливо залучити інвестиції. Але, 

якщо торгівля органами людини також була прибутковою, це б не 

виправдовувало того, що потрібно нарощувати обсяги цієї галузі.  

Крім того, щодо етичності виробництва. Мої колеги зазначили про 

міжнародний досвід заборони хутрового виробництва. Але не всі знають, що 

є такий Регламент ЄС за номером 1523 від 11 грудня 2007 року, який 

забороняє виробництво, продаж та імпорт хутра котів та собак. Здається, це 

очевидно, що неможливо торгувати хутром котів та собак, але це те, що 

відбувається у Китаї. Для них є нормальною практикою, щоб носити хутра 

котячих, наприклад. І я вважаю, що це як деяке лицемірство про те, що ми не 

вдягаємо хутро котів, але чомусь вважаємо, що можемо позбавляти життя 

норок або лисиць, про останніх взагалі нічого сьогодні не було сказано. 

Так, хутрове виробництво, воно дійсно не відповідає цінності та повазі 

до життя. І це не мої слова, а це слова Міністерства аграрної політики 

Великобританії, коли вони забороняли у 2000 році виробництво першими в 

світі. 

Я також хочу звернутися до представників профільних депутатів, і це 

не екокомітету, а аграрного комітету, до представників Міністерства 

сільського господарства, які зазначали про європейські директиви та 

необхідність їх адаптації у національне законодавство. Дійсно, Україна взяла 

такі міжнародні зобов’язання, проте терміни їх виконання вже давно 

порушені. І тому я вважаю, що потрібно не тільки посилатися на дані 

європейські норми, але про те, як вони фактично виконуються в Україні.  
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Але є такі речі, з якими я хочу погодитися з нашими опонентами, 

зокрема потенціал розвитку галузі. Так, дійсно, зазначають звірівники про те, 

що один процент від світового виробництва належить Україні. І є велика 

перспектива для того, щоб цей відсоток збільшити. Але я вважаю, що дійсно 

причина для цього не в тому, що Україна має якийсь там потенціал, а в тому, 

що вітер повертає проти виробництва хутра в усьому світі і починається його 

заборона. І тут я також не погоджуюсь з тим, що потрібно рівнятися на 

країни-лідери хутрового виробництва, тому що серед лідерів це не такі 

розвинені країни, а Китай або Росія, я не думаю, що там є багато чого можна 

повчитися.  

Також вважаємо, що ферми, окрім дійсно екологічного впливу, і це 

доведено різними дослідженнями, в першу чергу має ставитися питання 

етичності, а також питання поваги до життя тварини, яка усе своє життя 

страждала та пожертвувала своїм життям для того, щоб стати прикрасою, так 

званою прикрасою або одягом для людини, яка цього одягу не потребує. 

Так, дійсно, колись це було модно, хутро носили. Але, якщо слідувати 

за протореною дорогою, жінки б досі не мали право голосу, в нас не 

визнавалися меншини, і ми вважаємо, що не потрібно схиляти людей, 

міркувати так, як це було раніше. І дійсно всі європейські розвинуті країни 

обговорюють питання хутра, і було зазначено про Естонію, я можу про це 

говорити, тому що там спроби будуть повторюватись, і парламенти дуже 

активно розглядають це питання. 

Тому, насправді, вже зараз потрібно розуміти, в якому векторі 

рухатися. Тому що європейський тренд до асоціації з Євросоюзом, до якої 

наближається Україна, дійсно в забороні хутрового виробництва. І хутрове 

виробництво – чи це виробництво з хутра котів чи норок, чи лисиць – воно ні 

чим не відрізняється, це все одно паплюження життя тварини. І, до речі, про 

лідерів. У 2018 році Норвегія також відмовилась від виробництва хутра 
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лисиць, а до цього вона була найбільшим в світі виробником шуб з цих 

тварин.  

Тому ми просимо звернути увагу на етичні тренди, не уникати цього 

питання, оскільки, на нашу думку, виробництво хутра в першу чергу має 

бути обґрунтовано етикою. Але на даний момент цього не відбулося. І так як 

зазначали про стандарти WelFur, вони дійсно не включають в себе такі 

особливості, як утримання тварин у батарейних клітках, нелюдського 

поводження та вбивства.  

Щодо отруєння норок газом. Це також не є етичним способом 

омертвлення цих тварин, оскільки норки є напівводоплавні, а, отже, вони 

мають велику здатність до затримки дихання, тобто можуть виживати при 

низькому рівні кисню. А, отже, це означає, що вони можуть постраждати під 

час виділення газу.  

І саме тому, напевно, я не знаю, що досягне цей круглий стіл, але 

потрібно дозволити народу України вирішувати, чи потрібна йому ця галузь 

дійсно, чи є вона етичною, і щоб народні обранці голосували. Тому що ми не 

досягнемо цієї згоди, а особливо, спільного бачення, оскільки маємо 

принципові різні позиції та принципові різні фактори, з яких ми починаємо 

нашу оцінку.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Світлана. 

Цей стіл спрямований на те, щоб отримати всі документи, всі докази, 

всі аргументи, зважити ці аргументи і винести рішення. Саме на це 

спрямований цей круглий стіл. 

І наступний виступ – пан Проданик Іван Васильович, Адвокатське 

об’єднання "Екобезпека". Іван Васильович, дуже вас прошу стисло. І потім я 

хотів би нагадати, що у нас є чіткий хронометраж, у нас, ми вже обмежені за 

часом, ми вже вийшли за той час, виходимо за той час, що нам наданий був 
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для користування цим приміщенням, тому я буду скорочувати виступи і не 

всім, вибачте, я ці виступи буду надавати, можливість висказати. Дякую.  

Будь ласка.  

 

ПРОДАНИК І.В. Дуже дякую за надане слово. 

Шановна президіє, пан головуючий і присутні, я являюсь 

практикуючим адвокатом, наше Адвокатське об’єднання "Екобезпека" 

практикує півтора року вже. Це зовсім невеликий період часу, але в полі зору 

за скаргами населення трьох населених пунктів ми безпосередньо маємо 

відношення до документування протиправної діяльності цих норкових ферм. 

І я б хотів зупинитися на деяких речах.    

Зараз дуже багато моментів прозвучало з приводу захисту тварин, з 

приводу негуманного ставлення. Це дійсно так, і багато в чому ми розділяємо 

цю позицію. Але найприкріше те, що ми забуваємо про людей, які живуть в 

населених пунктах, де функціонують норкові ферми. І дуже часто, принаймні 

нам відомо дві норкові ферми, які працюють в безпосередній близькості до 

населеного пункту, і місцеве населення вже потерпає протягом досить 

тривалого часу від цього впливу на своє життя і здоров’я. Безпосередньо це є 

дві норкові ферми, за які мені відомо, це в Київській області "Вікінг" (про яку 

вже власник тут розповідав дуже багато хороших речей, але не так все там 

гарно) і також є "Тіволі Фюр" (це також ферма, яка знаходиться в 

безпосередній близькості, і постійно місцеве населення скаржиться на: перше 

– це запах неприємний удушливий, друге – це вода, яка містить в собі багато 

бактерій коліформних та інших видів забруднень). І також дуже багато є 

випадків, про що, наприклад, і асоціація сьогодні говорила, що гній 

розкидається повністю аграріями по полях. Панове, цей гній, він є не 

відстояний, він є повністю непридатний для удобрення, тому що він містить 

дуже багато концентрації аміаку і інших забруднюючих речовин, які 

сприяють деградації ґрунту і вигорання. Тому для того, щоб удобрювати 
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ґрунт, потрібен процес компостування, який має відбуватися мінімум 

півроку. І наскільки мені відомо, на даних об’єктах, з якими ми 

безпосередньо стикалися, цей процес компостування не дотримується.  

Також, на що я хотів би звернути увагу, якщо коротко і резюмуючи. За 

півтора року нами дійсно було встановлено перевищення гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин в населеному пункті 

Велика Каратуль (це "Норкова ферма "Вікінг") на межі житлової забудови, 

понад 20 гранично допустимих концентрацій метилмеркаптану. Також були 

перевищені сірководню до п’яти гранично допустимих концентрацій. 

Крім того, на сьогоднішній день ми займаємося, і є така норкова ферма 

"Профуна" в Житомирській області, де теж під виглядом інвестицій шалених 

вона функціонує повністю без будь-яких дозвільних документів, без 

стратегічної екологічної оцінки, без оцінки впливу на довкілля, без процедур, 

які на сьогоднішній день взагалі унеможливлюють діяльність будь-якого 

підприємства.  

І, резюмуючи, я б хотів сказати, що на сьогоднішній день чи можлива 

діяльність норкових ферм в Україні? Можливо, і можлива. Але чи можуть 

"норкові барони", назвемо їх так, забезпечити належну екологічну безпеку 

тих населених пунктів, в яких вони функціонують? На сьогоднішній день я в 

цьому абсолютно не впевнений, більше того, я бачу зворотну реакцію, яка 

веде з кожним роком до погіршення стану довкілля в тих населених пунктах. 

Також прикладом… Це в нас поширена практика, і ми бачимо, чому 

Україна не може забезпечити безпосередньо належне дотримання норм 

законодавства, будемо відверті, у нас відсутній належний екологічний 

контроль сьогодні в Україні абсолютно. І я маю надію, що ситуація зміниться 

в найближчому майбутньому, але це все-таки наші надії на сьогоднішній 

день. І через те, що ситуація досить плачевна, багато громадських організацій 

бере на себе такі зобов’язання боротися за свої права, за право людей на 

безпечне, чисте довкілля. І на сьогоднішній день завдяки саме активній 
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громадській позиції, завдяки все-таки нашим вмінням і знанням, ми добилися 

припинення господарської діяльності норкової ферми "Профуна", яка 

здійснювала свою діяльність всупереч вимогам екологічного законодавства. І 

я більш ніж впевнений, якщо об’єктивно підійти до таких речей і дослідити 

діяльність ферми, то ми побачимо ці проблеми, і якщо поспілкуватися з 

місцевим населенням, місцеве населення підкаже, в чому саме ці проблеми.  

І я б хотів звернути увагу комітету все-таки, тому що дуже багато 

досліджень проводиться з приводу впливу на діяльність людей. Але нами вже 

на сьогоднішній день встановлено певне маніпулювання даними, оскільки 

дослідження діяльності цих ферм і лабораторні забори і повітря, і води, і 

ґрунтів, вони беруться… До прикладу, береться забір повітря біля шеду, який 

пустий. Звичайно, там не буде перевищення жодного і не буде жодних 

випаровувань шкідливих речовин. Беруться забори в 300-метровій зоні, в 

якій є прошарок лісу, мотивуючи це тим, що туди дме вітер. Звичайно, 

протягом 300-шарового прошарку лісу ніяких перевищень, якщо вони і 

будуть, то вони зовсім мізерні, тому що дерева мають здатність поглинати ту 

кількість забруднюючих речовин.  

Тому, зважаючи на ті моменти, які в нас на сьогоднішній день є, з 

тими, з якими ми стикалися, ми більш ніж впевнені, що на сьогоднішній день 

Україна не здатна забезпечити належний екологічний контроль і нагляд за 

діяльністю цих норкових ферм. В такому разі доцільність їх роботи, виникає 

питання, оскільки знову ж таки та цифра, яка звучить, 30 мільйонів. Якщо на 

10 розділити, 3 мільйони гривень – знову ж таки не є велика сума.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Васильовичу. 

На жаль, на цьому круглому столі немає представників з Державної 

екологічної інспекції. І я так розумію, що немає і представників 

Держспоживслужби.  
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_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Чи можете ви… Будь ласка, представтеся 

і скажіть… 

 

_______________. Доброго дня, шановні присутні! Я завідувач 

лабораторії екологічної безпеки земель, продукції та довкілля, і я з цього 

приводу хочу зробити ремарочку. Знаєте, коли люди говорять, що добриво 

було неякісним чи дуже багато там елементів непотрібних, на жаль… 

Скажіть мені, будь ласка, скільки аналізів ви зробили, що ви маєте такі 

доводи стосовно цього?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу не дискутувати, а доповідати, будь ласка.  

 

_______________.  Я просто вам хочу сказати, що особисто моя 

лабораторія, було проведено дослідження, як у шедах, так і 50 метрів, 300 

метрів, 200 метрів і в населених пунктах, то я вам хочу сказати чітко і ясно, 

що забруднення ґрунту я не знайшла. Я завідувач лабораторії і я ціню свою… 

 

 

_______________. Вы не единственная лаборатория в Украине.  

 

_______________. Мы не единственная лаборатория. Хорошо, я згодна. 

Одну хвилиночку, дайте я доскажу. Ми зробили аналізи органічного самого 

добрива. Тут говорять про те, що воно не є якісним. Скажіть мені, будь ласка, 

а мінеральні добрива є якісними? Ми…  

 

_______________. (Не чути)  
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_______________.  Некомпостовані, так? Скажіть мені, будь ласка, 6 

місяців, як часто відбирають…  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Можно не перебивать, у нас просьба к вам. Давайте 

дослушаем, пожалуйста.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ДМИТРЕНКО О.В. Скажіть мені, будь ласка, в скількох лабораторіях 

було зроблено дослідження тієї води?  

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

 

_______________. Одну хвилиночку!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу надати слово…. 

 

_______________.  Одну хвилиночку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, давайте ми повернемось до цього 

питання.  

Я хотів би надати слово пану Хоменку Руслану Миколайовичу. 

 

ХОМЕНКО Р.М. Доброго дня!  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

Руслан Миколайович, і, якщо можливо, відразу скажіть, яка саме 

хутрова ферма діє на цій території, мешканцем якої ви є.  

 

ХОМЕНКО Р.М. Доброго дня, шановні присутні! Мешканцем… Я 

проживаю в селі Сінгури, на нашій території працює норкова ферма ТОВ 

"Профуна", це голландський інвестор який. Він побудований в 2017 році, і ми  

уже 3 роки боремося з цією норковою фермою. Тому що є, якщо ви 

подивитесь, от збудована норкова ферма, і біля озера, де купаються місцеві, 

набирають воду і як ми брали уже аналізи, там кишкова паличка перевищує в 

480 разів, що там навіть неможливо купатися в цій водоймі.  

Також відкрита кримінальна справа по цій норковій фермі про 

екологічний злочин. На сьогоднішній день розслідується і є судові 

експертизи, вони прилягають.  

Наші місцеві жителі, вони потерпають від діяльності цієї норкової 

ферми. Чому? Тому що їхні 40-тонники возять цей самий гній, який кажуть, 

що компостований, вони його зібрали, погрузили, повезли. Рвуться борти в 

40-тонниках, були такі неодноразові випадки, в яких посередині села рве 

задній борт, і це все лайно по всьому селі витікає. Правда, вони зразу 

зачищають, але сморід стоїть нестерпний. Ми в період літа, де всі мешканці 

відпочивали на цій водоймі, купалися, на сьогоднішній день такої 

можливості вже немає, розумієте.  

Я, знаєте, подивився те красиве дуже відео, я би запросив всіх 

присутніх приїхати до нас в село Сінгури і подивитися той первісну норкову 

ферму, яка вона збудована на сьогоднішній день. І, да, дійсно, ми як 

громадськість звернулися до суду, і на сьогоднішній день є, вони звернулися, 

щоб зробити звіт ОВД,  це єдиний в Україні… Наприклад, наша 

Житомирська область відмовила в оцінці впливу на довкілля цій норковій 

фермі. І ми припинили їхню діяльність. Зараз 3 березня буде, апеляційну 
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скаргу вони написали, ми будемо відстоювати свої права в цьому 

апеляційному адміністративному суді, щоб наш Житомирський 

адміністративний суд припинив їхню діяльність повністю до позитивного 

звіту ОВД. Але вони подали на звіт ОВД, і їм дали відмову. І ми просто 

потерпаємо в цій діяльності. Що говорити про робочі місця? Наші місцеві 

жителі, так, працювали там, але постійно йде текучка кадрів, тому що вони 

не можуть, як вам сказати, постійний сморід  вони не витримують того, як 

там працювати.  

І ще. От в Європі, як говорить, там получають зарплату зовсім іншу, 

там в євро получають, а наші місцеві жителі получають зарплату на нашій 

норковій фермі від 6 до 10 тисяч гривень в залежності, де вони працюють. 

Так що наша громада категорично проти такої діяльності. І ми уже зібрали 

підписи до наших народних депутатів, до наших обранців, ми з 2018 року 

зверталися і до Президента України, до депутатів наших, і вони зверталися 

також до всіх місцевих рівнів, до обласних рівнів, до всеукраїнських рівнів, 

до Верховної Ради про перевірку нашої норкової ферми, про заборону цієї 

діяльності. Так, що наша громада.. Якщо б ви поспілкувалися, знаєте, з 

простими людьми, які проживають дійсно там. От вони, да, добре, цікаво 

працюють, але коли вони потерпають і не можуть вийти на чисте довкілля 

подихати чистим повітрям, і нічого немає важливішого, як життя людини.  

Дякую за виступ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Дякую за яскравий приклад боротьби за свої 

права мешканців громади. 

І надаю слово пані Льовкіній Вікторії Георгіївні.  

 

ЛЬОВКІНА В.Г. Дякую.  

Всі присутні, звертаюся до вас, депутати, представники міністерства, 

представники бізнесу, громада, на якийсь момент мені здалося, що ми 
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зібралися не в Комітеті з питань екологічної політики, а з питань просування 

бізнесу в Україні. Знаєте, я привезла цілу купу документів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка.  

 

ЛЬОВКІНА В.Г. Да. Мене звуть Вікторія Льовкіна, як сказали. Я 

голова громадської організації в селі Шульгівка Петриківського району 

Дніпропетровської області.  

Біля нашого села 4 роки тому побудувалися звірівницька ферма 

товариства "Агропромінвест". В мене купа документів з собою про перевірки 

Державної екологічної інспекції цього підприємства майже за кожен рік, 

іноді двічі на рік, в яких кожен результат перевірки – виявлені 

правопорушення. Тут звучала така фраза від депутата, що не треба 

перевіряти. Якраз треба, бо кожна така перевірка виявляє порушення і це не 

тільки перевірки екологічної інспекції, це і ДСНС по пожежній безпеці, і 

санепідемстанції, і всі вони пишуть про виявлені правопорушення.  

Тут була така фраза від представників міністерства, що у нас все добре 

контролюється. Але скажіть мені, будь ласка, в мене є відповідь, де інспекція 

подала в суд за невиконання припису… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення, ми ще не чули жодного з 

представників міністерства. Ще не було жодного з представників, ні. Давайте 

не перебільшувати. Це Міністерство економіки, давайте не плутати 

присутніх. 

 

ЛЬОВКІНА В.Г. Але це міністерство, і жінка сказала, що контроль у 

нас здійснюється, і він добре здійснюється. То я кажу про те, що, на жаль, я 

не впевнена в тому, що цей контроль може бути, можна розцінювати як 

ефективний. Екологічна інспекція подала в суд на невиконання припису 



49 

 

звірівницькою фермою. І це судове засідання не відбулося, знаєте, з якої 

причини? Екологічна інспекція не змогла сплатити судовий збір. Про яку 

ефективність контролю ми можемо говорити? Порушення, які… приписи, які 

не були виконані, на ці приписи було подано в суд і ми не змогли, не змогло 

відбутися судове засідання. Ми не контролюємо діяльність цих звірівницьких 

ферм, і ми маємо такі наслідки, що громада має постійно подавати заяви про 

злочин, про забруднення земель, про забруднення ґрунтових вод. Ми би дуже 

хотіли, щоб ви побачили не тільки відео від представників звірівницьких 

ферм, але і наше відео, яке ми засняли 17…  3 лютого, коли звірівницька 

ферма просто зливала нечистоти за свій паркан через виведену з 

підприємства трубу до дороги загального користування, яку перед цим, вона 

вже унавозила своїми відходами до такого стану, що на ній можна було 

послизнутися машиною, не тільки ногами, на цій дорозі вже можна садити 

дерева. І я просила особисто директора звірівницької ферми прибрати це 

лайно. Але доти, доки не виїхала поліція і не відкрила кримінальну справу, 

ми дорогу чистою не побачили. В якому ж стані має бути територія 

звірівницької ферми, це не те, що ми бачили тут на відео, що машина 

вивозить колесами і розвозить на півсела відходи, гній. В якому стані там має 

бути тоді територія, якщо цей гній везеться на півсела, скажіть мені, будь 

ласка?  

Я прошу надати слово моєму колезі, який може поділитися, бо він 

просто поряд проживає…  

 

ЗЕЗЮЛІН В.М. День добрий! Я депутат сільської ради села Шульгівка 

Зезюлін Віктор Миколайович. Я дякую організаторам, що нас зібрали 

сьогодні тут за цим круглим столом, хоча він не дуже круглий. І як сказано в 

одній великій книзі: "Спочатку було Слово... ". Нам теж, коли заходила на 

село наша звірівницька ферма, теж обіцяла сприяння, розуміння, 

інформативність і все таке. Але це все було на словах, доки вони почали 
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працювати, тоді все це скасували, і щоб щось з’ясувати або висвітити якесь 

питання, це дуже важко як і через саму звіроферму, так і через органи влади. 

Я вже 5 років не лише борюся з наслідками цієї звіроферми, але і проживаю 

безпосередньо в цій зоні. По-перше, півмільйона голів норки, це ви уявляєте, 

яка кількість. Звіроферма знаходиться майже на березі Дніпродзержинського 

водосховища. 5 кілометрів по низу йде, по цьому ж водосховищу, йде забір 

води на Дніпропетровськ, на Дніпродзержинськ і майже на весь регіон. Тобто 

мільйони людей споживають цю воду. І ви уявляєте, що вони споживають, 

коли норки утримуються у відкритих шедах, а які вітри бувають у нас, ви 

позавчора і вчора знаєте. Тобто те лайно, яке знаходиться під шедами, воно 

спокійно лягає на водосховище, і мешканці цього регіону спокійно це 

споживають.  

На жаль, так, я згоден, що морально-етичне питання дуже важливе для 

нашого суспільства. Люди, які стикаються з жорстокістю, виходять з того 

підприємства і теж розносять ту жорстокість навколо себе – в сім’ях, в 

суспільстві, це нам є прикладом і те АТО, яке відбувається у нас на сході 

країни. На жаль, аудиторія не сприймає цього питання дуже актуально, дуже 

важко пояснювати людям з вихованням, у яких в очах тільки нулі і гроші не 

пахнуть, що якісь морально-етичні норми.  

Тому я хочу від морально-етичних норм перейти на соціально-

економічні норми. Так як я депутат, я чудово знаю, скільки податків платять 

ці люди в сільський бюджет, що вони обіцяли зробити для громади і що 

громада на те отримала. Я проживаю десь в півтора кілометрах від цієї 

звіроферми, а звіроферма сама знаходиться 300 метрів від забудов, від 

мешканців села. То вже у перших цих хатах уже з криниці пити воду 

неможливо. Приходить літо, сморід стоїть неймовірний, мухи, ви б бачили, 

що не можна ні малину, ні клубнику, ні виноград з’їсти, воно все обісране, ви 

розумієте, в чому справа. І буквально 3 лютого… Я вже 5 років намагаюся 

звернутися до екоінспекції, до правоохоронних органів, до Президента, до 
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Кабінету Міністрів, до генерала поліції, розумієте, в чому справа, воно 

настільки все куплено, що генерал поліції каже, а він не вбачає в цьому 

складу злочину. А я кажу, а як же закон. А в нього своя особиста думка і все, 

а ви там подихайте, в нас йде справжній геноцид.  

Тепер на рахунок економіки. Так, я згоден, вони, може, якусь копійку і 

дають до бюджету країни, але, вибачте, якщо порівняти цю копійку з тією 

шкодою, що вони наносять суспільству і навколишньому середовищу, це 

копійки. Бо, як ви бачили, що відбувається з водосховищем, коли настає літо. 

Там в цьому році взагалі йде мор риби, цей фосфор і цей азот, що лягають на 

водосховища, вони душать всю рибу, все ж вимирає, ви розумієте в чому 

справа.  

Да. І в нас є, це неголослівні… У нас є документи, які підтверджують, 

що ми зверталися, але влада не реагує на це. І в нас є аналізи, які ми офіційно 

замовляли, вигравали гранти на… Все йде до погіршення. Річ в тому, що, так, 

може, вони і гарні, може, вони якусь для себе копійку заробляють, але для 

суспільства вони не роблять корисного нічого, тому що… І я вважаю, що, 

так, якось не раціонально їх закривати. Але наразі у нас немає тих важелів, 

тих законів, які б могли контролювати їхню діяльність. Тому вони просто 

займаються тупо геноцидом нашого населення. Вибачте, за емоційний 

виступ.  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Олег Володимирович, можна я як громадськість 

також, ну, однієї сфери… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, дуже стисло. 

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Абсолютно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки стисло, у нас немає часу. 
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Дякую вам.  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Буквально півтори хвилини.  

Мене звуть Андросенко Тетяна Іванівна, я голова громадської жіночої 

організації "Надія", село Ковалин Переяслав-Хмельницького району. У нас в 

12-му році збудувалась ферма "Тіволі Фюр". Хочу сказати, що в мене 

більший стос, чим у вас паперів, бо я з самого початку була проти 

будівництва біля нашого села. Всі оці речі, запахи, щось воно таке було, але 

коротко говоримо про соціально відповідальний бізнес. Розумієте, у нас така 

ферма, як показували зараз по відеоролику, така вона є. Тобто стандарти 

якості, якщо ми говоримо за останні 2 роки, це я кажу вже відповідально, 

розумієте. Якщо ферма дотримується стандартів якості, якщо бізнес 

соціально відповідальний, то в нашому селі Ковалин за минулий рік було 1 

мільйон 800 тисяч податків, 850 тисяч дала норкова ферма.  

 

ВИШЕБАБА П.О. (Не чути)  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Ні.  

 

ВИШЕБАБА П.О. (Не чути)  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Ні. Ні. Пане Павле, це неправда, що чорнобильське 

поселення, в якому 27 років труби не те, що не ремонтувались, а навіть не 

чистились.  

 

ВИШЕБАБА П.О. (Не чути) 

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Ні. Пане Павло, це неправда, це не про нас. У 

минулому році ферма виділила 400 тисяч і ще 200 тисяч на ремонт 
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водопроводу. На цей рік заплановано півмільйона, якщо не вони, нашій 

громаді цей водопровід, в якому зовсім інша причина в тій воді, і всі аналізи, 

до речі, нормальні, зовсім інша причина, я там живу і я це знаю. 

Тому я згодна, що коти і собаки, ми не будемо їх носити, я згодна. 

Ваша фраза, ви такі страсті розказуєте і остання фраза "може нераціонально 

закривати"?. Так вашу ферму не те, що закрити, вже там треба всіх давно, не 

знаю, вивезти, керівництво вашої ферми.  

 

ВИШЕБАБА П.О. (Не чути)  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Але є інші, розумієте, є інші. І якщо… Шановний 

пан народний депутат, котрий у мене сусід, говорить, що треба виконувати 

стандарти Євросоюзу, спілкуватися з громадою… 

 

ВИШЕБАБА П.О. Та ми теж за те.  

 

АНДРОСЕНКО Т.І. Так я вам кажу про те, що воно є і таке можливо.  

 

ВИШЕБАБА П.О. (Не чути)     

 

АНДРОСЕНКО Т.І. То давайте на цьому круглому столі будемо 

враховувати різні варіанти співпраці і такі вкрай негативні, вкрай, і такі, коли 

в Переяслав-Хмельницькому районі Студениківська ОТГ, наша Дівичківська 

ОТГ вам дадуть просто трошечки інші дані, і давайте ми будемо до цього 

йти. Закривати чи не закривати –  вирішать народні депутати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Добре.  

Тетяно Іванівно, дякую вам.  
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АНДРОСЕНКО Т.І. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як ви бачите, є різні думки з цього приводу і є різні 

приклади, але те питання, що у нас піднято в цьому випадку, це  неналежний 

державний екологічний контроль, неналежний контроль з боку 

Держпродспоживслужби, яка займається в тому рахунку і санітарною 

проблематикою…  

Слухаю вас, ви просили. Представтеся, будь ласка. 

 

МОРОЗ М.А. Доброго дня! Дякую. 

Микола Мороз, Директорат безпечності харчової продукції. До сфери 

відповідальності формування політики у нас відноситься формування 

політики у сфері ветеринарної медицини, власне, все, про що говорили, 

декілька коментарів. 

Перше. Дійсно, справедливо було зауважено, що у нас ще не 

імплементовані деякі директиви. Це було пов’язано з тим, вони повинні були 

бути імплементовані в 19-му році, пов’язано з реорганізацією міністерства, 

зараз ми Міністерство економіки, питання стосовно добробуту тварин уже 

розроблені будуть, на наступному тижні опубліковані для громадського 

обговорення, питання стосовно умертвіння тварин ляжуть в питання Закону 

про ветмедицину. І я буду просити шановних народних депутатів, ми 

плануємо його внести в другому півріччі, розглянути і підтримати. Тобто ці 

питання будуть врегульовані.  

Стосовно питання моральної відповідальності. На жаль, галузь 

тваринництва в своїй переважній більшості – це питання умертвіння тварин. 

Тому, власне, наше завдання зробити, щоб тварини зазнавали найменших 

страждань. Ось це наше завдання, власне, і це ми намагаємося врегулювати.  

Питання контролю Держпродспоживслужба за зверненням фізичної 

особи може проводити перевірку. Але, я ще раз повторююся, на даний час 
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дійсно потребують внесення змін деякі законодавчі акти і в тому числі накази 

міністерства.  

І останнє. Дуже мене так особисто зачепило питання свободи вибору, 

тому що активісти говорили, я особисто уже більше 10 років не ношу 

шкіряного одягу, але це мій вибір, і ви не маєте права робити вибір за тих 

людей, забороняти. Це вже не свобода вибору, шановні колеги, це не 

свобода. 

Дякую.  

 

СОРОКА К.О. Вибачте, ми сьогодні не про заборону носити чи 

продавати, чи щось таке, ми про заборону виробляти, ми зараз говоримо 

навіть не про галузь, ми говоримо про бізнес окремих людей, окремих 

бізнесменів, їх можна перерахувати на пальцях буквально. І я не можу 

погодитися з тим, що ми зараз серйозно обговорюємо нібито існування якоїсь 

галузі, яка дає надходження в бюджет, залучає інвестиції і забезпечує 

добробут. Це абсолютно неправда, це маніпуляція, цей бізнес побудований 

на негуманному, жорстокому поводженні з тваринами і забрудненні 

навколишнього середовища, тому що якби можна було, щоб цей бізнес 

функціонував таким чином, щоб не наносити шкоду довкіллю, його б не 

забороняли в країнах Європи.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

Я надам ще раз слово Артему Олеговичу Чорноморову. Якщо можна, 

дуже стисло.  

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Я дуже стисло висловлю. Так, я дотичний дуже 

до бюджетного комітету, оскільки я відстоюю дотації в АПК. Мені надійшло 

прохання висловити позицію бюджетного комітету, це стосовно тих, як ви 
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кажете, малих коштів, які мізерні. Але все ж таки бюджетний комітет вважає, 

що це галузь, яка приносить все ж таки прибуток до нашої країни, і вони все 

ж таки відстоюють позицію ферм, тому що вважають, що… 

 

СОРОКА К.О. Назвіть цифру, будь ласка. От давайте цифру.  

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Я висловлюю конкретно позицію… 

 

СОРОКА К.О. А можна цифру? Ні, давайте озвучимо цифру.  

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Зараз озвучать цифру.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення, можна не перебивати народних 

депутатів. Вони ж будуть потім приймати рішення.  

 

_______________. Я пану депутату допоможу з цифрами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, стисло, просто стисло.  

 

_______________. Тому що це наша профільна галузь. Тобто ми 

можемо сказати, що хутрові галузі – це високодохідні підприємства з 

доданою вартістю, які передбачають, загальна площа хутрових ферм складає 

в середньому близько, всіх ферм, 200 гектарів. Інвестиції в 1 гектар 

складають 2 тисячі 500 євро. Прибуток, який з 1 гектара 250 тисяч євро, і це 

один з найвищих показників взагалі в структурі сільського господарства. Я 

вам покажу зараз…  

(Загальна дискусія)  
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СОРОКА К.О. Ми дуже раді за ваші прибутки. Можна надходження до 

бюджету, будь ласка?  

 

ЧОРНОМОРОВ А.О. Також… Це позиція бюджетного комітету, що 

вони підтримують все ж таки фермерські господарства звірівників, також 

вважають, що це як окрема галузь. А також сьогодні був виступ голови 

Адміністрації Президента, який сказав, що Україна – це майбутня 

інвестиційна Мекка. Що в свою чергу говорить про те, що любые 

надходження інвестицій Україна повинна захищати і насампереді ще й 

залучати ще більше. Тому я як представник 131 округу… Ласкаво просимо, 

шановні тваринники!  

 

_______________. Еще раз, тем не менее, мы так и не услышали цифры, 

которыми вы оперируете. Если вы говорите о больших цифрах, которые 

поступают и которые доходные, нет, тогда говорите о том, что вы… 

Подождите. Тогда говорите о том, что вы интересы отстаиваете прежде 

всего…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні. Будь ласка, ми зараз збиваємося.  

 

_______________. Цифри скаже власник ферми, який безпосередньо 

сам платив.  

 

_______________. Только не про свои, пожалуйста, цифры говорите.  

 

_______________. …Надра – 9 тысяч 430 гривен, вода – 50 тысяч 920 

гривен, экология – 20 тысяч 300 гривен, налог на прибыль – 23 тысячи 500, 

недвижимость – 95 тысяч 600, налог на землю – 7 тысяч, военный сбор – 260 
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тысяч, ЕСВ налог – 3 миллиона 730 тысяч, …….. – 3 миллиона 400 тысяч. 

Общая сумма… 

 

СОРОКА К.О. По информации, которая размещена на сайте Асоціації 

звірівників, все ваши бизнесы в совокупности платят 30 миллионов гривен 

налога в бюджет. И если соотнести… 

 

ДАВИДЕНКО В.М. Підождіть, а можна мені питання задати як 

народному депутату? А скільки зоозахисники заплатили податку…  Давайте 

ми не будемо говорити. (Шум у залі) Ні, підождіть. Я депутат, зрозуміло, 

подивіться мою декларацію, там все написано, отримую заробітну плату і 

інші… Ні, так підождіть, не ваша функція. Дивіться, у нас це є 

сільськогосподарська галузь. Да, сільськогосподарська галузь в бюджеті 

считается вся разом, там є і тваринництво, і рослинництво, і звірівники, і 

молочники, і так далі. Це четверта частина нашого ВВП на сьогоднішній 

день. Тому вони… 

 

СОРОКА К.О. Ми не забороняємо всю аграрну галузь, не 

перекручуйте. 

 

ДАВИДЕНКО В.М. Підождіть. Можна я одну ремарочку, ви ж також 

перекручуєте, будь ласка. Дивіться, ми говоримо про адаптацію 

європейського законодавства. Ви сказали, да, депутати, ми йдемо в Європу. 

Немає проблем. Ми з Леонідом Петровичем в минулому скликанні займалися 

імплементацією цього законодавства. Правильно? Правильно. Приводили, 

ось тільки що сказав представник Дерпродспоживслужби, приводимо в 

порядок. Треба чи не треба контролювати підприємства? В залежності від 

критеріїв ризику відповідно їх треба контролювати. І це, як каже мій сусід те, 
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що відбувається, це підприємство зрозуміло, що його повинні були давно 

закрити. Але ми не повинні обобщать, в сім’ї не без урода.  

Я вам скажу, я живу в селі. У мене сусід тримає 12 свиней. Вам 

розказати, які запахи влітку? Що мені його стріляти або, мало, ви показуєте, 

як знущаються над тваринами. Це неправильно, ми це підтримуємо і 

Асоціація звірівників в тому числі. Але послухайте мене, у нас повинні бути 

якісь критерії, да, і якісь параметри, якщо ми говоримо, обстежуємо воду, 

землю і т.д, і т.п. Якщо вони причиняють, відповідно вони повинні бути 

застрахованими, тому що в них не вистачить коштів відшкодувати ці збитки і 

так далі. Давайте цю проблему обговорювати з усіх сторін і приймати 

рішення ті, які будуть йти на користь держави, а саме головне – громадянам 

нашої держави.  

Якщо ми будемо все забороняти або ж все піддівати сумніву, то я вам 

скажу, по рослинництву також дуже багато питань. Ми колись дерегулювали, 

пестициди, гербіциди на сьогоднішній день в Україну попадають без 

жодного контролю. А раніше він був, він був недосконалий, казали, там 

взятки. Ліквідували. На сьогоднішній день водосховища повні цих 

пестицидів, гідратів і так далі. Де екологічна інспекція? Поки хтось з нас в 

нашій державі не буде контролювати, і будуть відбуватися такі речі.  

Тому як би я пропоную запроваджувати директиви Європейського 

Союзу, стандарти, якщо це можливо, йти по цій  тенденції те, що ви 

говорите, те, що говорять зоозахисники, немає проблем. Але також ще, до 

речі, от таке наболівше. Знаєте, Талалаївка, Чернігівська область, мій округ, 

людей кусають безпритульні собаки. Ми прийняли закон, да, але сільські 

ради, воно опускається донизу, у сільських рад немає грошей це зробити, 

немає грошей їх зачіпувати, стерилізувати і так далі. У нас на африканську 

чуму свиней невідшкодування збитків, а вона є в лісі, в дикій фауні.  

До речі, тобі кажу, шановний, що деякі свині… 
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_______________. Не "тобі", а  "вам", будь ласка.  

 

ДАВИДЕНКО В.М. Вам, да. Що свині, вони також були дикими і з 

диких вже з’явилася та культурна порода свійська, яку сьогодні люди 

розводять. І європейська директива, яку…  

 

_______________. Пане головуючий. А про що це взагалі, це ж не тема 

круглого столу?  

 

ДАВИДЕНКО В.М. Це якраз тема, це частина теми. Якщо тільки що 

говорили, що працівники…  

(Загальна дискусія)        

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Миколайович… 

 

ДАВИДЕНКО В.М. … працюють на звірівницьких фермах, то це точно 

неправда. Давайте ми слухати всі сторони і приймати такі рішення, які 

дозволять Україні, якщо ми забороняємо, як це було в Чехії і у Великій 

Британії, да, там заборонили,але вони повністю безоговорочно відшкодували 

всі затрати цим господарствам. Оце така правда.  

 

_______________. А це інша тема про відшкодування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

ДАВИДЕНКО В.М. Це не інша тема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Миколайович, дякую за ваш виступ.  
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ДАВИДЕНКО В.М. Дякую. 

 

ВИШЕБАБА П.О. 30 секунд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд Павло, пан Вишебаба.  

 

ВИШЕБАБА П.О. Весь круглий стіл звучить, важливо, маніпуляція… 

Я прошу врахувати екокомітет, міністерство, що хутрові ферми – це не є 

галузь економіки. Коли ми говоримо про хутрові ферми в Україні, ми 

говоримо про п'ять підприємців, які виробляють, 95 відсотків ринку з собою 

захоплюють. Ми говоримо не про галузь, не підміняйте поняття, ми говоримо 

про п'ять людей, які заробляють свої гроші і намагаються зараз їх захистити. 

Давайте подумаємо про гармонізацію законодавства з ЄС. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я хотів би надати слово пану Жупанину.  

 

ЖУПАНИН А.В. Шановні колеги, можна увагу, будь ласка. Вас 

слухали, коли ви говорили, будь ласка, увагу. Дякую. 

Говорить народний депутат Андрій Жупанин. Дякую за дискусію. Я 

так, в принципі, дві години все уважно слухав. Я бачу, що кожен, коли 

починає говорити виступаючий, всі завмирають подих і дивляться, чию 

сторону він займе виробників чи тих, хто все-таки продає виробництва, як би 

активістів. І відзначу позицію голови комітету, він зразу сказав, що хоче, щоб 

дискусія була об’єктивна, яка була би незаангажована. І, насправді, я вам 

скажу чесно як людина, яка зі сторони дивилася, за дві з половиною години 

розмов об’єктивності прозвучало мало, недостатньо об’єктивності.  
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З об’єктивного я чув конкретні цифри, наприклад, 7 мільйонів гривень 

доходу до бюджету. Представник компанії, дякуємо за інформацію, це 

надходження до бюджету. Однак я вам скажу, що об’єктивної інформації в 

публічному доступі дуже мало. Ми бачимо різні інформації. Я вам наведу 

приклад. Говориться про те, що середня зарплата у вашій галузі, як би 

виробництва хутра, складає від 12 до 16 тисяч гривень, середня заробітна 

плата. В той же час, коли ми отримали, коли я зацікавився цим питанням і 

вирішив зрозуміти, чи це відповідає дійсності, ми бачимо від податкової 

інспекції, що орієнтовно зарплата є на рівні мінімальної. Тобто, можливо, є 

доплати в конвертах, можливо, є якісь неоцінні доплати. Але є як би 

невідповідність інформації.  

Потім є декілька інших моментів, по яким ми бачимо, що є 

невідповідність інформації. Тому в мене, ну, я, коли ми говоримо про таку 

складну сферу, тут мова йде про те, як ми приймаємо рішення як депутати. 

Чи ми приймаємо рішення на підставі об’єктивної інформації – це варіант. 

Але для того, щоб прийняти рішення на підставі об’єктивної інформації, нам 

потрібно максимум інформації по всім видам податків, які платять всі ферми. 

Це може бути ПДВ, це може бути ЄСВ, це може бути податок на прибуток. 

Щойно ми сказали, що це високоприбуткова галузь. Однак один з 

найбільших виробників сказав, що за рік сплатити 20 тисяч гривень податку 

на прибуток, 24 тисячі гривень, в тисячах гривень звучало. Тому питання: чи 

це дійсно прибутково. Я як юрист знаю, що можна, перше, уникати сплати 

податку на прибуток. Це раз. По-друге, можна уникати сплати податку на 

ЄСВ, можна уникати сплати податку на доходи фізичних осіб. Це все можна 

обходити. Ви можете продавати ці шкурки своїм же компаніям, які створені 

за кордоном при мінімальній прибутковості і показувати в Україні 

мінімальний дохід. Нам потрібна максимум об’єктивна інформація. Потім ми 

зможемо зрозуміти… Якщо ви готові розкрити цю інформацію, наприклад, 

надати свої звіти фінансові, баланси надати, копії і направити на голову 
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комітету, я думаю, що це буде корисна інформація для депутатів, щоб 

зрозуміти, наскільки дійсно ви відкриті, по-перше, до суспільства, тому що в 

суспільства є запит і є недостатня кількість інформації, яке суспільство має 

про вас. Ви маєте показати, що ви відкриті.  

Якщо ми бачимо… Але там буде складна дискусія потім. Все те, що ви 

даєте, наскільки воно вагоме для суспільства. Хтось скаже 30 мільйонів 

гривень, і воно вагоме. І аргумент, а що ви створили? Правильно, ми 

створили 30 мільйонів гривень доходів, а що ви створили? Має право бути 

така дискусія. Тому я невпевнений, що… от я не знаю, як приймати рішення 

особисто, чесно кажучи, коли почую цифру 30 мільйонів гривень, тому що я 

особисто не створив жодного робочого місця, але  зі свого боку я не вбив 

жодну тварину. Я не знаю, розумієте, як потім, ну, ми, напевно, будемо вже 

окремо обговорювати з депутатами, чи нам ця цифра, вона є важливою і 

такою, на підставі якої можна прийняти рішення. Перший момент.  

Другий момент дуже коротко. Можна приймати рішення на підставі 

таких факторів, як жорстокість і шкода. Жорстокість – це емоційний фактор, 

він також має право на існування. Напевно, я побачив цих тварин, і мені 

всередині стало, в душі мені за них стало шкода, тобто я відчуваю, що, 

можливо, з ними поводяться жорстоко. І на основі цього я би хотів би 

заборонити цю роботу, тому що мені їх шкода. Але це суб’єктивний і 

особистий фактор. Чи можемо ми приймати закони на підставі суб’єктивного 

і особистого фактору, я не знаю. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ЖУПАНИН А.В. Так. Я кажу за себе. Тобто я зрозумів, я побачив.  

Можливо, можемо, можливо, і можемо ми прийняти на підставі 

суб’єктивізму, закони також так приймаються, да.  
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Є елемент шкоди, шкоди для суспільства і для громади. Дуже складно 

шкоду цю об’єктивізувати. Я вам чесно скажу, найбільше, що мене вразило, 

наскільки наша країна корумпована, що мене вразило найбільше за 5 місяців 

мого депутатства. Немає жодної нормальної екологічної інспекції, яка б 

нормально перевіряла, немає жодних досліджень, на які би ми об’єктивно 

могли спертися і сказати, що це є та притча во язицех, на яку ми можемо 

спиратися, яку ми можемо взяти за об’єктивну інформацію. Такого немає в 

нашій країні, дуже шкода і на жаль.  

Тому от ми говоримо по дві альтернативні взагалі позиції – заборонити 

і дозволити. І не знаю, може, це може бути, казали, що посередині нічого 

немає. Ну, можливо, посередині потенційно це для комітету подумати, да, 

надати право місцевим громадам, ОТГ приймати рішення про заборону. 

Якщо, наприклад, місцева громада, яка живе на місці, бачить, що їм шкодить 

ця хутрова ферма, забруднює повітря, забруднює воду, вони можуть 

прийняти рішення про заборону на території свого ОТГ. Це як ідея просто. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Вікторовичу.  

Дякую за спробу підрезюмувати і дуже об’єктивно підрезюмувати наш 

круглий стіл. Але, тим не менш, в нас ще є декілька виступів. І я б хотів 

надати слово пану Тимочку Степану Теодозійовичу. Степан Теодозійович, 

якщо можливо, стисло.  

 

ТИМОЧКО С.Т. Тимочко Степан Теодозійович, Всеукраїнське 

екологічна ліга. Перше, що я хочу, з чого хочу почати, це те, що економічні і 

фінансові аргументи не є головними для екологічного комітету і цього 

круглого столу при всьому тому, що вони мають право звучати, і ми маємо 

можливість орієнтуватися в цьому питанні, головні все-таки є питання 

охорони довкілля. Це перше.  
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Друге. Та інформація, яка сьогодні прозвучала і з одного, і з другого 

боку, я сподіваюсь, депутати комітету візьмуть її до уваги і як завжди 

приймуть виважене рішення. За півроку роботи з цим складом комітету 

Всеукраїнська екологічна ліга прийшла до висновку, що переважна більшість 

рішень цього комітету, думок цих депутатів є достатньо виваженими. Ми за 

це вдячні, так само вдячні за організацію цього круглого столу. Ми 

закликаємо учасників бути толерантними, виваженими і аргументованими. 

Емоції хороші, коли вони існують на базі наукової аргументації, ми до цього 

закликаємо.  

Що стосується податку, податкового права. Цей круглий стіл ще раз 

переконав Всеукраїнську екологічну лігу в тому, що екологічні податки 

мають бути вищими, значно вищими, штрафи мають бути значно 

потужнішими, громада повинна отримати своє право на висновки щодо 

діяльності тих чи інших підприємств, а також те, що будь-яка інвестиція є 

заснування підприємства, яке потребує ОВД, має бути проведене через ОВД.  

І далі. Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що наша законодавча база 

повинна бути відповідною до європейського права, в цьому питанні зокрема. 

Екологічна ліга вважає, що ми повинні більш жорсткими зробити правила 

ветеринарно-санітарні. І Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що той бізнес, 

який хоче прийти в Україну, має підтримати наукові розробки для того, щоб 

ми мали можливість довіряти бізнесу і не тільки цьому, будь-який бізнес, 

який приходить в Україну, він повинен доказати свою ефективність і 

екологічну дружність. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

І я хотів би надати слово пану Помазанову Андрію Віталійовичу 

стосовно саме наших законодавчих перспектив.  Немає? Все, добре.  

Пані Лосік Алла, будь ласка.  
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ЛОСІК А. Доброго дня! Дійсно, так під завершення, я багато говорити 

не буду, але зроблю такий висновок. Це повна деградація людської думки 

порівняти живу істоту зі сміттям пластиковим. Задумайтесь, будь ласка, над 

тим, якою сферою діяльності ви займаєтесь. 

Щодо інвестицій, так часто їх згадують, ви вкладаєте кошти у власне 

виробництво, у власне. Ви не інвестуєте в соціальні об’єкти чи 

інфраструктуру, ви вклали кошти, ви отримали прибуток. Так, мінімальні 

витрати на утримання персоналу ви несете, прекрасно. А давайте ми 

порівняємо ту шкоду матеріальну, яку ви завдаєте людям, які проживають 

поруч з вами. Тут прозвучала думка про страховку, так. То, можливо, нам 

варто оцінити і подавати позови до держави про відшкодування цих збитків, 

бо це гарантує нам Конституція? То це, напевно, треба теж зважувати 

народним депутатам, коли ви будете приймати це рішення в перспективі, 

тому що позови можуть бути і бути дуже значними. І чи буде та економічна 

діяльність, про яку так згадують, доцільна від п'яти монополістів, які 

формують цей такий чорний ринок?  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Михайло Юрійович Соколов.  

 

СКОРОХОД О.П. Він не дочекався. Якщо дозволите, я замість нього. 

Заступник голови  "Всеукраїнської Аграрної Ради" Скороход Олексій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

СКОРОХОД О.П. Ви знаєте, аналізуючи виступи представників 

зоозахисників та виробників, можу дійти висновку, що ця дискусія не про 
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бізнес, це дискусія про емоції та про те, як поводяться з тваринами. І як 

представник великої аграрної асоціації можу дійти висновку, що наступними 

будуть представники великої рогатої худоби, кури та свині, тому що саме це 

питання піднімають зоозахисники – питання умертвіння тварин. Так, тварин 

дійсно шкода. І ми як представники тваринницької галузі також стоїмо на 

тому, щоб тварини мали гарні умови утримання, щоб їх умертвляли якимось 

нормальним гуманним способом. Але ми не можемо казати про те, що 

необхідно забороняти будь-яку галузь, яка приносить дохід державі. 

Так, сьогодні казали про те, що ця галузь приносить дохід 30 мільйонів. 

Так, а давайте подивимось на цю галузь, це всього-на-всього 10 ферм, 10 

об’єктів, які займають площу 200 гектарів і приносять дохід в бюджет 30 

мільйонів. Серед аграріїв немає такої високорентабельної галузі, як 

звірівники, жодна ферма аграрна не приносить такого доходу, а займає 

гораздо більше територію. Тому я наполегливо прошу депутатів все ж таки 

уважно придивитись до цієї галузі та підтримати її розвиток. Так, необхідно 

унормувати цю галузь. Так, необхідно, щоб всі ферми були такі самі добрі по 

відношенню до тварин, як ті, які нам сьогодні показали. І я впевнений, що 

звірівники самі будуть вимагати, тому що це конкуренція, щоб всі ферми, які 

є в Україні, будувались за передовими стандартами Європи. Але ми також 

будемо просити, щоб не було в нас ферм, які не дотримуються цих 

стандартів.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

І я хотів би надати слово пану Найді Євгену Івановичу. І я бачу, що у 

вас доповідь до 5 хвилин. Я сподіваюсь, що ви в цій доповіді надасте 

відповідь на більшість з цих питань. Якщо я розумію, у вас було дослідження 

цього питання з точки зору саме екологічної безпеки діяльності. 
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НАЙДА Є.І. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але прошу не виходити за межі доповіді.  

 

НАЙДА Є.І. Дякую, шановний голова, шановні присутні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосніше, будь ласка. 

 

НАЙДА Є.І. Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи виконувала науково-дослідну оцінку діяльності 

вітчизняних ферм з вирощування норок і досліджувались наступні питання: 

дотримання норм чинного законодавства України, регламентуючого 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.  

На сьогоднішній час в Україні працює майже 37 ферм, які вирощують 

хутрові види тварин. До Асоціації звірівників України входять 8 великих 

норкових ферм, з яких 5 ферм виготовляють майже 95 процентів 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 сільськогосподарських тварин. 

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.  
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Під час проведення дослідження бралися до уваги 5 найбільш 

потужних ферм, чисельність стада яких перевищує 2 тисячі голів, а 

виробнича площа понад 14 гектарів. Це ферми: "Агропромінвест",  

"Пелском",  ТОВ "Тіволі Фюр",  "Переяслав-Хмельницький звіроплемгосп" 

та  "Норкова ферма  "Вікінг". Майже всі присутні тут на круглому столі.  

Вивчення об’єктів проводилось відповідно до Закону України "Про 

оцінку впливу на довкілля", який визначає критерії діяльності, яка може 

створювати загрозу у сфері екологічної та техногенної безпеки, а саме стаття 

3 пункт 3 визначає категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля: це 

сільське господарство на території, площа яких складає понад 20 гектарів і 

потужність для вирощування хутрових тварин, які складають більше 2 тисячі 

голів.  

За результатами визначення техногенного циклу роботи ферм 

зафіксована відсутність факторів негативного впливу на стан екологічної та 

техногенної безпеки, порушення епідеміологічного режиму, передумов до 

виникнення і епізоотій або зооноз.  

Висновки щодо екологічної санітарно-епідеміологічної та техногенної 

безпеки ферм здійснювалися на підставі аналізу матеріалів перевірок, які 

проводилися у 2014-2019 роках державними установами у сфері екологічної, 

пожежної, техногенної безпеки, санітарно-епідеміологічного та 

ветеринарного режиму.  

В період з 2014-го по 2019 роки установами державного нагляду та 

контролю рішення та постанови щодо заборони експлуатації ферм у зв’язку з 

нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу не виносились. 

Виключення складає  це ферма, яка знаходиться в Житомирській області, там 

винесена заборона експлуатації на підставі відсутності відповідних 

документів.  

Також висновки щодо екологічної безпеки діяльності звіроферм 

здійснювалися на підставі матеріалів науково-дослідних закладів 
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Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, 

які проводили дослідження можливого впливу звіроферм на ґрунти, підземні 

води, атмосферне повітря.  

Дотримання на звірофермах суворого екологічного санітарно-

епідеміологічного та ветеринарного режиму обумовлено орієнтованістю 

вітчизняних ферм на збут шкір в країни Європи та Канади.  

Вимоги до вирощування, утримання та забою норок визначено 

Європейською комісією Welfare Quality, яка прийняла стандарт WelFur. 

Майже всі визначені ферми, на яких проводились дослідження отримали 

європейський сертифікат і мають щорічні перевірки інспекторами з країн 

Європи.  

Вплив на довкілля, а це викиди в атмосферне повітря, утворення 

відходів та зворотних вод, ферми здійснюють відповідно до дозвільних 

документів, наданих територіальними органами у сфері екології, це 

департаменти або управління екології обласних державних адміністрацій.  

За результатами перевірок, які проводились державними 

контролюючими установами, перевищення лімітів на викиди або скиди, або 

утворення відходів не було зафіксовано.  

У 2019 році ферми, які входять до Асоціації звірівників, виробили 

майже 5,5 тисяч тонн органічного добрива, яке було реалізовано 

сільськогосподарськими підприємствами, як правило, працюючих поруч з 

фермами. Особливу увагу заслуговує роль ферм в утилізації відходів 

тваринного походження, які утворюються в аграрно-промисловому секторі. 

За умови активного розвитку вітчизняних птахофабрик суттєво збільшуються 

обсяги відходів, які утворюються під час розділу туш птиці. Майже 40 

процентів раціону годування норок складають відходи тваринного 

походження, які придбаваються на цих птахофабриках. Це суттєво зменшує 

навантаження на довкілля відходами біологічного походження та вирішує 

питання їх утилізації.  
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Як приклад приведу, що протягом 2018 року вказані ферми спожили 

відходів тваринного походження: це птахофабрики – 23 тисячі 600 тонн, 

рибокомбінатів нетоварних сортів риби – 9 тисяч 300 тонн. У 2019 році 

станом на серпень спожито 44 тисячі тонн відходів біологічного походження. 

Це вже говорить за те, як зменшується навантаження на довкілля шляхом 

утилізації цих відходів, які утворюються птаховиробниками та 

рибокомбінатами.  

У мене все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, Євген Іванович, а ви можете 

підсумувати, у вас таке величезне дослідження було, ви… Так своїми 

словами, будь ласка.  

 

НАЙДА Є.І. Я вам як підсумок скажу те, що основне питання, яке 

бралося до уваги, це з чого почалося будівництво ферм. Це, по-перше, усі 

проекти, які були розроблені в Україні, проходили експертизу в державному 

підприємстві "Укрінвестбудекспертиза". Це структурне підприємство 

колишнього Мінрегіону, на жаль, директор і заступник директора вже 

покинули зал засідання, вони б могли прокоментувати більш детально цю 

ситуацію. Чому саме зверталися до цього підприємства? У них незалежна 

позиція і виключають будь-які відхилення від норм екологічного, санітарно-

епідеміологічного, пожежної і техногенної безпеки. Чому бралися до уваги 

акти перевірок? В першу чергу це було порівняння збудованих об’єктів з 

проектними вимогами і виконання умов наданих дозволів на викиди, скиди і 

утворення відходів.  

Тому за період 2014-2019 років я не отримав жодної інформації, в тому 

числі і в судовому реєстрі, про призупинення експлуатації. Виключення 

складає  це ферма, яка знаходиться в Житомирі.  

 



72 

 

_______________. Можна коротку відповідь?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

_______________. Дуже дякую. 

Це просто така нахабна неправда. Ви могли отримати цю інформацію 

елементарним… Ви такий серйозний інститут, серйозні такі дослідження 

створили. Запитайте у Держекоінспекції просто запитом на надання 

публічної інформації.  

Читаю: "Державна екологічна інспекція України…". Ви сказали, з 14-го 

по 19-й рік нічого не виявлено. Початок листа. "ВБК "Агропромінвест" – 

хутроферма, в період з 4 по 15.02.2019 року Дежекоінспекцією в 

Дніпропетровській області проведено позапланову перевірку. Виявлено 

перевищення нормативів ГДВ. Підприємству надано припис". Так, стягнено. 

Наступне. "У період з 7 по 21.10.2019-го…". І так на 10 листів в мене 

відповідь від Держекоінспекції. Ви, проводячи дослідження, просто запитали 

б у них, що вони знайшли, навіть та слабка екоінспекція, яка у нас була до 

сьогодні. 

Дякую.  

 

НАЙДА Є.І. Ми досліджування проводили на підставі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

ЖУПАНИН А.В. Запит на отримання публічної інформації - це 

елементарно робиться за один день.  

Дякую.  
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СОРОКА К.О. Крім того, я хотіла би ще від коментувати, що той 

стандарт WelFur, на який так гордо посилаються звірівники і ви в своєму 

дослідженні, це неважливо те, що їх діяльність відповідає стандарту WelFur. 

Тому що стандарт WelFur розглядався в листопаді минулого року на 

засіданні в Європейському парламенті. І вони дійшли висновку, що цей 

стандарт нічого не каже нам про добробут тварин, про їх утримання, він 

просто встановлює певні стандарти ведення сільського господарства в цій 

галузі. Тому, звичайно, що ви відповідаєте цьому стандарту, ви ж ведете це 

сільське господарство. До чого тут добробут тварин? 

 

НАЙДА Є.І. Я перепрошую, я вам дам відповідь на це питання. 

Стандарт WelFur розроблявся, якщо я не помиляюсь, або вісьмома або 

дев'ятьма міжнародними науково-дослідними інститутами в сфері 

агробізнесу, і вони розробили рекомендовані умови утримання і саме головне 

в ньому – це добробут тварин, про що ви кажете, що вони належним чином 

утримуються. 

 

СОРОКА К.О. Цей стандарт нічого не каже про добробут тварин, він 

встановлює стандарти ефективного ведення сільського господарства в цій 

галузі.  

 

НАЙДА Є.І. Я вам ще раз кажу, що стандарт WelFur – це добробут 

тварин. 

 

СОРОКА К.О. Почитайте дослідження і почитайте нову інформацію, 

яка з’явилася в Європейському парламенті, вона вже була озвучена. 

 

НАЙДА Є.І. Я вам раджу ознайомитись, що це таке стандарт WelFur. 
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_______________. Наукова рада Єврокомісії, я нагадаю. Це наукова 

рада Єврокомісії дала чітке розуміння, що WelFur не відповідає добробуту 

хижих тварин. Він просто розповідає, як краще… 

 

НАЙДА Є.І. Норка – це не хижа тварина. 

 

СОРОКА К.О. То відкрийте і почитайте і ганьбіться.  

 

_______________. Шановні колеги, я дуже перепрошую, коротке одне 

речення. В січня 2019 року Європейська комісія розглянула, схвалила 

програму стандартів WelFur і рекомендувала до застосування на всіх 

європейських фермах. Ось в мене в руках знаходиться ця робота. Сім 

провідних європейських університетів протягом 8 років проводили 

дослідження, це сотні годин наукових досліджень. Тут є вся аргументація, 

яка не висмоктана з пальця, не взята з повітря, все пояснюється дуже 

детально розписується.  

 

СОРОКА К.О. Так, це розробили спеціалісти аграрної галузі, які не 

займаються добробутом тварин. 

 

_______________. …а це регламент, який встановлює добробут тварин, 

який розглянутий і затверджений.  

 

СОРОКА К.О. WelFur – це стандарт ведення сільського господарства. 

Це не має відношення до добробуту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу надати ті матеріали і ті матеріали, що 

заперечують ці висновки, до комітету для спільного розгляду. Дякую.  

Я надаю слово Турос Олені Ігорівні. Захворіла? Дякую.  
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Дмитренко Олена Василівна. Олена Василівна, стисло, будь ласка.  

 

ДМИТРЕНКО О.В. Я трошечки, от 2 хвилиночки вашої уваги. Ми за 

минулий рік зробили дуже багато досліджень як ґрунтових, так і самого 

органічного добрива. І я хочу сказати в цілому по органічному добриву. 

Розумієте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, одну хвилиночку. Олена Василівна, скажіть, 

будь ласка, а ви робили ці дослідження на чий запит? 

 

ДМИТРЕНКО О.В. Значить, до нас звернулися представники не 

самих…  

 

_______________. Державна екологічна служба. 

 

ДМИТРЕНКО О.В. Державна екологічна служба звернулася, академія, 

і ми відібрали ці зразки, я особисто їздила на відбір цих зразків. Ніяких 

порушень… 

 

СОРОКА К.О. Тобто ваш сусід через одну людину звернувся до вас, 

давайте уточнимо.  

 

ДМИТРЕНКО О.В. Розумієте в чому справа. Ви зараз говорите про те, 

що, наприклад, я як державний службовець можу оперувати не тими даними, 

чи я не дорожу своїм місцем роботи? Розумієте, ми зараз говоримо не про те, 

ми говоримо про якісне органічне добриво. І я хочу вам сказати з повною 

відповідальністю до цього, органічне добриво, яке виробляють ці 

підприємства, воно набагато краще ніж мінеральне. Але я не кажу сьогодні, 

що ми маємо відмінити мінеральні добрива. Мінеральне добриво веде до 
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того, що  наші ґрунти приходить в неналежний стан. Але ж при цьому я не 

кажу… Я просто розказую і кажу, що це органічне добриво добре 

збалансоване, і в тому випадку, в якому воно до нас прийшло, воно було 

скомпостоване, воно було правильних пропорцій, і це дає змогу для 

отримання врожаю, прибавку врожаю 3, 5, 7 центнерів. І ще дає можливість 

наші ґрунти збагатити мікро, макроелементами. Це все, що я хотіла сказати 

на сьогоднішній день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пані Вітвіцька Тетяна Григорівна. Дякую.  

Кропивницький Віталій Станіславович. Немає. Добре. 

Тоді я хотів би передати слово пані Ставчук Ірині, профільному 

заступнику міністра захисту довкілля Міністерства захисту довкілля. Я 

сподіваюсь, що пані Ірина висловить думку міністерства і власну думку, 

особисту, і деякі з проблем підкреслить і наголосить на них. Дякую.   

 

СТАВЧУК І.І. Шановні колеги, дуже рада вітати і дуже рада, що в нас 

пройшов такий круглий стіл. Коли ми з Олегом Володимировичем 

обговорювали питання і листи, які надходили і з боку зоозахисних 

організацій, і з боку громад, які потерпають від ферм і висловлюють ті 

питання екологічні, з якими стикаються, і низка листів від підприємств і 

асоціацій хутрового виробництва в Україні зі своїми аргументами, ми 

зрозуміли, що нам дуже складно приймати рішення, нам дійсно потрібна 

об’єктивна інформація. І тому ми прийняли таке спільне рішення, що нам 

потрібно провести такий захід для того, щоб дати можливість усім 

висловитися і подати усю свою незаперечну інформацію.  

З точки зору об’єктивної інформації, наявної до цього круглого столу, я 

можу впевнено сказати, що вона по суті відсутня. Чому вона відсутня? Тому 

що в першу чергу, і це визнає і міністерство, і по суті уряд України про те, 



77 

 

що екологічний контроль в попередні роки в Україні відбувався вкрай 

погано, тобто є питання корупції, і це ніхто не приховує. І саме тому одним з 

головних завдань в цій сфері є перезапуск екологічної інспекції, реформи 

системи екологічного контролю, тому що ми можемо говорити про низку 

законодавств, приймати багато різних регуляторних актів, але якщо не буде 

контролю, то ми не зможемо потім реально це все імплементовувати і дійсно 

мати впевненість про те, да, те, про що заявляють усі промислові хутрові або 

інші тваринницькі фермери, воно дійсно відповідає дійсності.  

У нас є також друга проблема, яка створює складність і розуміння 

реальної ситуації – це проблема дуже низької якості і моніторингу 

навколишнього середовища. В Україні практично не ведеться постійний, ну, 

якась система моніторингу ґрунтів. В Україні тільки-тільки налагоджується, і 

по суті декілька років тому були прийняті європейські норми стосовно 

моніторингу поверхневих вод, і зараз закуповується обладнання, але з точки 

зору європейського виконання досліджень якості поверхневих вод ми все ще 

на початкових етапах запровадження цього процесу.  

Підземні води, пестициди, всі інші хімікати, знову ж таки це зараз 

належно ці дослідження не виконуються. Тут і брак фінансування, який 

відбувався останні роки, і брак сучасного обладнання на всіх цих службах. 

Тому одним із завдань міністерства, яке ми собі бачимо в пріоритеті, це 

аналіз ситуації, яким чином взагалі організована система моніторингу для 

того, щоб хоча б мати бачення, як ми протягом наступних років будемо цю 

ситуацію покращувати.  

І знову ж таки на підприємствах, які працюють, в них немає вимоги 

встановлення датчиків і видання цієї інформації онлайн. Тобто якби на 

підприємствах була інформація в онлайн-режимі, які стічні води, якої якості 

викидаються, це зняло б дуже багато питань для місцевих громад. Тобто це 

один з шляхів для того, щоб зняти з себе звинувачення. Але я людина, яка 

прийшла з громадського сектору, і насправді я не хочу звинувачувати якісь 
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конкретні ферми, але з власного робочого досвіду я знаю, що дійсно є багато 

промислових ферм, не тільки хутрові, а й інші, діяльність яких несе значне 

екологічне забруднення і складнощі для життя місцевого населення. Це 

дійсно сморід, це дійсно питання… Ну, ми багато чуємо про високоякісний 

послід як добриво і ми чуємо представника наукової установи, яка каже, що 

це дійсно високоякісне добриво, але насправді в більшості випадків цей 

послід просто вивозиться, складається на полях. і я не вірю, що він не може 

забруднювати землі і водні ресурси, тобто це абсолютно неможливо.  

Що ще хочеться сказати. Значить, ми маємо, наскільки я розумію 

законодавчо, то законопроект, який передбачав заборону, він відкликаний. Є 

інший законопроект, який взагалі ставить під пріоритет розвиток цього 

виробництва і по суті нівелюючи екологічні питання і роль міністерства в 

регулюванні будь-яких питань нормування цього сектору, тому міністерство 

не підтримує цей законопроект, тому що екологічні наслідки дійсно від цього 

сектору існують.  

Значить, які у мене є пропозиції. В першу чергу, і я підтримую слова 

Андрія Жупанина, нам потрібно мати об’єктивну інформацію. Тобто ми 

почали запитувати запитання з приводу реальної, як вигід сектору для 

держави. Тобто ми почули обсяг інвестицій, ми почули деякі цифри з точки 

зору надходжень в бюджет, але це все потребує додаткового уточнення. 

Тобто реальні цифри доходів в місцеві бюджети, в  загальнонаціональний 

бюджет, реальні цифри обсягу робочих місць, реальні цифри заробітних плат 

не тільки середніх, а різних категорій, тобто скільки отримують місцеві люди 

і яким чином це сприяє розвитку регіонів і… Тому що нам важливо і охорона 

довкілля, звичайно, нам важливо як уряду і розвиток регіонів, але він має 

відбуватися таким чином, щоб всі жили в цих регіонах достойно, мали 

достойну зарплату і достойне навколишнє середовище як також важлива 

частина якості життя.  
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Ми будемо раді як міністерство отримати усі матеріали і дослідження 

стосовно екологічних впливів від сектору. Наскільки я знаю, раніше 

міністерство не замовляло таких незалежних досліджень, тому ми готові 

отримати все, що є.  

У мене на столі таке дослідження європейське: "Екологічний вплив 

норкового виробництва". Я так розумію, це було зроблено в Європейському 

Союзі, в країнах. Було б ідеально мати таке дослідження для України і дійсно 

подивитися, що у нас відбувається. І будемо намагатися, сподіваюся, 

співпрацювати з громадами, з екологічними організаціями, з представниками 

хутрового бізнесу для того, щоб… Я не бачу, як це зробити, окрім як це 

мають бути якісь незалежні, в тому числі європейські дослідники, які будуть 

використовувати відповідну методику і зробити реальний незалежний аналіз.  

Зі свого власного попереднього досвіду в громадській організації, коли 

ми хотіли підняти питання забруднення від великих промислових 

підприємств, то аналізи виконувалися в чеських лабораторіях. Тобто для 

того, щоб не було жодних спекуляцій і жодних звинувачень з приводу того, 

чи ці дослідження і вимірювання, наскільки вони відповідають дійсності.  

Тому ми готові отримувати всю інформацію, ми готові її 

опрацьовувати, ми будемо шукати шляхи аналізу для того, щоб мати більш 

якісне уявлення. Ми також будемо вивчати… Тобто наскільки я розумію, є 

європейська директива регулювання в сфері хутрового виробництва, яка не 

була імплементована в Україні, хоча вона є на порядку денному Угоди про 

асоціацію з ЄС. Я не знаю, чи є представники Мінекономіки, це, по суті, їх 

сфера відповідальності, але наскільки…   

 

_______________. Я перепрошую, коротка ремарка. Була прийнята, 

вона є прийнята в нашому… імплементована в українське законодавство.   
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СТАВЧУК І.І. Тобто регулювання… Я тоді попрошу коментарів від 

своїх колег з міністерства, тому що ми піднімали це питання, чи воно дійсно 

прийнято.   

 

_______________. На жаль, я бачу, представник міністерства вже 

покинув…  

 

СТАВЧУК І.І. Відділ тваринного світу Міністерства енергетики та 

захисту довкілля, тому що ми буквально нещодавно дивилися про Регламент 

ЄС, який не був прийнятий, імплементований.  

Пане Юрію?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію.  

 

СТАВЧУК І.І. Не може дати відповідь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає відповіді?  

 

_______________. Доброго дня, шановні колеги. Так, є такий Регламент 

1099/2009 від 24.09, який містить вимоги щодо методів оглушення та 

взаємопов’язаних специфікацій, зовнішнього вигляду, конструкцій та 

обладнання боєн, операційних правил боєн. І також в тексті Регламенту 

зазначено, що власники хутрових підприємств або їх працівники повинні 

вживати необхідних заходів, щоб зменшити страждання тварин під час 

процесу забою і умертвіння, беручи до уваги найкращі практики в цій галузі, 

а також методи, дозволені згідно з цим регламентом.  

Тобто там є цілий ряд позицій, які треба проаналізувати і профільним 

міністерствам, напевно, це Міністерство економіки, яке опікується галуззю 
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сільськогосподарських тварин, проаналізувати і імплементувати належним 

чином національне законодавство. 

Дякую.  

 

СТАВЧУК І.І. Да. Тобто, продовжуючи… Я так розумію, що в 

законодавчому полі ми зараз чекаємо, чи будуть нові законопроекти, чи ні, 

але ми як міністерство беремо на себе завдання відпрацювання і збору, і 

аналізу інформації, яка наразі існує, спільно з комітетом.  

І я би пропонувала на основі цього круглого столу, можливо, 

спробувати підготувати якийсь план дій і спільно з інспекцією також 

провести нараду про порушені питання, порушені конкретні ферми, для того, 

щоб в робочому режимі це все відпрацьовувалося, і, можливо, за якийсь час 

провести ще одну нараду, коли в нас вже буде більш реальна ситуація і з 

перевірок цього року, і з… Я не знаю, чи буде у нас можливість і як швидко 

організувати незалежне дослідження, тобто ми будемо намагатися це 

зробити, але це все час.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пані Ірино.  

Я ще раз дякую всім присутнім. Я сподіваюсь, що ви побачили дійсно 

конструктивне обговорення.  

Я, насправді, як один із організаторів цього обговорення, цього 

круглого столу, я побоювався, що у нас буде така більш жорсткіша дискусія, 

я побоювався того, що у нас будуть, навіть деякі незаплановані відбудуться 

якісь дії. Ну, то таке. Ви ж розумієте, якщо у нас є два радикальні фронти… 

Ще не закінчили? А, тобто ще вам надати виступ, пане ………., і все. Після 

цього буде.  

Тим не менш, я ще раз хотів би подякувати, я ще раз хотів би 

подякувати безпосередньо міністерству. Навіть незважаючи на те, що воно 

називається Міністерство енергетики та захисту довкілля, все одно ми, наш 
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комітет відноситься до цього міністерства перш за все як до Міністерства 

захисту довкілля і Міністерства екології, екологічної політики і так далі. Я 

наполягаю на тому, що у нас дуже плідна співпраця, міністерство чує 

комітет, ми завжди відкриті для ініціатив міністерства, і ми бачимо, що в 

цьому складі міністерства з’явилися і фахівці з багатьох питань, і з’явилися 

дійсно ті особи, які стають на захисті довкілля, саме довкілля, а ми зараз 

каже про… Ви зараз сидите на засіданні Комітету з питань екологічної 

політики, не Комітету з питань аграрної політики, не Комітету з питань 

економічного розвитку, і саме ми будемо приймати більшість з цих рішень. 

Звичайно, спираючись на ту інформацію, що нам надійде, яку ми запитаємо, 

за яку ми дамо доручення безпосередньо Міністерству енергетики та захисту 

довкілля. Я сподіваюсь на таку ж плідну співпрацю з Міністерством 

економіки, я сподіваюсь на співпрацю з громадським колами і з 

безпосередньо представниками бізнесу.  

Стосовно мого звернення до представників бізнесу. Ми наполягаємо і 

будемо наполягати на тому, щоб жодне виробництво в нашій країні, будь то 

сільськогосподарське виробництво або промислове виробництво, 

здійснювалося тільки виключно відповідно до екологічних вимог.  

Стосовно будь-якого виробництва.  Повинна відбуватися оцінка впливу 

на довкілля. Будь-яке виробництво повинно допускати до себе представників 

Державної екологічної інспекції, представників з Держспоживслужби. 

Мабуть, деякі з функцій Держспоживслужби відповідно до проекту закону, я 

сподіваюсь, що він буде найближчим часом поданий до зали та затверджений 

швидко залою, будуть передані до Державної екологічної інспекції. Я 

сподіваюсь, що Державна екологічна інспекція в новому вигляді буде 

реформована, і повноваження її, і ступінь контролю за діяльністю, в тому 

числі і промисловців, буде збільшено. А у промисловості буде намір перш за 

все, а потім ще і відповідальність за те, що відбувається з забрудненням 

нашої країни.  
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Стосовно всіх законодавчих ініціатив. Ми будемо і надалі сприймати 

всі законодавчі ініціативи, ми будемо дуже ретельно їх обговорювати, ми 

будемо сприймати будь-яку точку зору, але рішення ми будемо приймати 

беземоційно. Я можу висловити свою особисту думку так само, як 

висловлювали інші депутати, я також проти незапланованого вбивства 

тварин, тим більше диких тварин. Але  при прийнятті цього рішення ми 

також повинні роздивлятися всі документи і здійснювати це об’єктивно. 

Саме до цього я і вас закликаю. Я так розумію, що з більшістю з присутніх на 

цьому засіданні круглого столу представників громадського сектору ми 

побачимося в п’ятницю на іншому засіданні, присвяченому мисливському 

господарству. Запрошую на це засідання і пані Ірину Ставчук як найбільш 

обізнаного фахівця  не зі сфери мисливського господарства, але, тим не 

менш, у сфері зоозахисту.  

Дякую вам за це засідання. Я прошу всі документи, всі свідчення, всі 

матеріали, до яких зверталися на цьому засіданні, передати комітету. Ми, по-

перше, розмістимо їх на своєму сайті в складі матеріалів круглого столу, а, 

по-друге, ми будемо спиратися при прийнятті рішення. 

Дуже всім дякую.       


