Екологічні стандарти ЄС
для галузі тваринництва України

Промисловий комплекс вирощування бройлерів,
Канівський район, Черкаська область.
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1. Розвиток інтенсивного тваринництва в Україні
та виклики екологічного регулювання
Україна є аграрною країною, де протягом останніх років сільськогосподарський сектор демонструє стійке
економічне зростання, складаючи понад 40 % у загальній структурі експорту країни у 2017 році1. Інвестори приділяють особливу увагу розвитку с/г та створенню сприятливого бізнес-клімату в Україні. Однак
лише декілька крупних гравців отримують інвестиції
та державну підтримку.
Діяльність крупних виробників та їх економічні показники сьогодні відсувають на другий план вирішення наслідків для довкілля і суспільства. Якщо
говорити про великомасштабне сільськогосподарське виробництво, то всі його види призводять до
специфічного забруднення. Проте якщо оцінювати
весь ланцюг виробництва та транспортування, промислове (інтенсивне) тваринництво є найбільш проблематичним.
Український уряд визначає розвиток тваринництва
пріоритетним завданням аграрного сектору у найближчі роки3. При цьому розведення худоби у на-

селення, як це переважно відбувається сьогодні, не
вважається оптимальною формою бізнесу для галузі
тваринництва. Водночас відбувається бурхливий розвиток так званих агрохолдингів – великих виробників,
що контролюють фактично повний цикл виробництва,
з потужними фінансовими та природними ресурсами.
Такі підприємства переважно займаються розведенням свиней та птиці – тих напрямів тваринництва, що
потребують порівняно невеликих часових та трудових
затрат для отримання прибутку4.
На підприємствах інтенсивного тваринництва на
обмеженій території водночас можуть утримуватись тисячі, сотні тисяч та навіть мільйони тварин,
що без належного управління несе серйозні ризики
для якості води, повітря, ґрунтів, біорізноманіття та
здоров’я людей. Промислові ферми споживають величезну кількість природних ресурсів і продукують
викиди та відходи у значно більших масштабах, ніж
можливо утилізувати локально. За темпами розвитку виробництва не встигає не лише довкілля, а і
нормативне регулювання та нагляд в Україні.
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Укрінформ «Аграрний експорт України наближається до історичного рекорду» https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2326909agroprodovolcij-eksport-ukraini-nablizaetsa-do-istoricnogo-rekordu-eksperti.html
Meat Atlas: Facts&figures about the animals we eat https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_hbf_meatatlas_jan2014.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/rozvitok-tvarinnickoyi-galuzi-ye-prioritetnim-napryamom-dlya-minagropolitiki-na-2018-rik-olga-trofimceva
На сьогодні, наприклад, ринок курятини в Україні є перенасиченим зусиллями переважно однієї компанії «Миронівський хлібопродукт» (МХП), що виробляє понад півмільйона тон м’яса на рік (або 110 мільйонів забитих тварин). Майже чверть своєї продукції
компанія експортує. Це робить компанію найбільшим виробником птиці в Європі.
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Конституція України та низка міжнародних угод
гарантують право на безпечне довкілля, раціональне використання природних ресурсів і участь
громадськості у процесах, пов’язаних з питаннями
довкілля.
Однак на практиці зустрічається низка правових
невідповідностей. Їх можна спостерігати на кожному з етапів реалізації підприємницької діяльності: від проектного періоду до фактичної діяльності підприємства. Проблемними є питання участі
громадськості, доступ до актуальної екологічної
інформації, споживання природних ресурсів та поводження із відходами, якісний та системний моніторинг викидів, стан повітря, води, ґрунтів та інших
компонентів довкілля, а також вплив забруднення
на здоров’я населення. Іншими чинниками, які послаблюють систему екологічного нагляду є: застаріла технічна база та недостатня кількість робочих
станцій моніторингу, одні з найнижчих екологічних
зборів і штрафів, у зв’язку з чим значно дешевше
сплатити штраф, ніж реально змінювати методи
виробництва й інвестувати у модернізацію виробничих потужностей. Очевидно, що без актуальної
інформації важко оцінити реальні масштаби та необхідність змін у методах діяльності. А відсутність
цілісних і міждисциплінарних рішень у довгостроковій перспективі підриває сталу екологічну та соціальну ситуацію у країні.
Щодо запровадження більш ефективного регулювання, екологічної безпеки та повноцінної участі
громадськості, великі сподівання покладаються на
процеси європейської інтеграції та забезпечення
відповідності європейським нормам і стандартам.
Сьогодні проводиться реформування національного природоохоронного законодавства: скасовуються застарілі правові норми та приймаються нові.
Це створює можливості для реалізації комплексної
політики, здатної спрямувати галузь до прийняття
більш сталих рішень.

Послід від курників, Тростянецький район,
Вінницька область.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення максимальний штраф за забруднення води
та ґрунтів становить 272 грн. (менше
10 євро). За словами міністра екології та
природних ресурсів України, найбільший
штраф для посадових осіб може становити 1700 гривень (приблизно 50 євро).

Україна зобов’язалася наблизити свою нормативно-правову базу до законодавства ЄС. Це стосується й регулювання промислового сільського господарства, зокрема, тваринництва. Основна частина
Директив ЄС мала бути інтегрована до українського законодавства до кінця 2017 року5, проте велика частина ключових заходів щодо впровадження
екологічних директив не була завершена.

5

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля, Київ,
2015 р. https://menr.gov.ua/files/docs/draft_NAS_FEB2015.pdf

Витік води з очисних споруд птахівничого комплексу
в р. Росава, Канівський район, Черкаська область.
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2. Основні екологічні виклики інтенсивного тваринництва
й їх регулювання в ЄС
Для вирішення екологічних і соціальних проблем інтенсивного тваринництва треба наблизити національне законодавство до нормативів ЄС, відповідно
Угоди про асоціацію.
В ЄС діяльність промислових фермерських господарств регулюється положеннями низки директив,
ключовими з яких є:
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди.
Водна рамкова директива 2000/60/ЄС та Директива 91/676/ЄC про захист вод від забруднення,
спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел.
Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля (ОВД) і 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО).
Ці й інші директиви також охоплюють питання запровадження Найкращих доступних технологій (НДТ),
моніторингу, звітування, доступу до інформації й
участі громадськості у процесах прийняття рішень.

2.1. Промислові викиди та
забруднення повітря
Тваринницькі ферми є джерелом викидів значних
об’ємів небезпечних речовин і речовин-забруднювачів: аміак, концентрація якого призводить до
кислотних дощів і формування аерозолів, небезпечних для здоров’я; парникові гази (тваринництво
продукує близько 18 % від усіх видів парникових
газів людства, зокрема, метан від цієї галузі становлять близько 16 % річних викидів у світі, закис
азоту – 17 % від загального обсягу; та багато інших
речовин і сполук.

Основні джерела викидів парникових газів
у світі (IPCC)

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди є
основним інструментом ЄС, що регулює викиди речовин-забруднювачів великими промисловими і сільськогосподарськими об’єктами. Метою директиви є
підвищення якості охорони довкілля та громадського
здоров’я шляхом скорочення шкідливих промислових
викидів. Ключовими принципами Директиви є: інтегрований підхід до дозволів, використання найкращих доступних технологій на підприємствах, гнучкість
підходів до регулювання, передбачення планових
екологічних інспекцій, участь громадськості у процесі
прийняття рішень. Крім того, Європейська Комісія прийняла Рішення № 2017/302, яким встановлено Найкращі доступні технології (НДТ). Були визначені НДТ
для заготівлі і зберігання кормів, вирощування тварин
і поводження із гноєм (збирання і зберігання гною чи
посліду, або його розкидання). Вперше було встановлено обмеження на викиди аміаку до атмосферного
повітря з будівель для утримання тварин і на виділення азоту та фосфору від свинарства та птахівництва.
Крім того, нові висновки щодо НДТ охоплюють екологічні проблеми, такі як пил, запах і шум.
Переваги законодавства ЄС:
директиви ЄС містять механізми моніторингу;
всі держави-члени ЄС мають незалежну екологічну інспекцію, уповноважену контролювати відповідність об’єктів, що мають інтегровані екологічні
дозволи, виписувати їм штрафи або навіть призупиняти чи припиняти діяльність підприємства;
відомості про викиди в ЄС також є загальнодоступними для ознайомлення в Європейському
Реєстрі викидів і перенесення забруднювачів:
http://prtr.ec.europa.eu.
В Україні наразі відсутній такий ресурс та існує потреба
у належному функціонуванні системи реєстрів. Такі реєстри суттєво сприятимуть прозорості й участі громад-

4

Екологічні стандарти ЄС для галузі тваринництва України

ськості у прийнятті екологічних рішень. Наближення
національного законодавства до положень Директиви
75 значно відстає від графіку, який мав би завершитися протягом першого періоду наближення українського законодавства до норм ЄС у 2014-2017 рр.

Стоки очисних споруд птахівничого комплексу,
Канівський район, Черкаська область.

2.2. Вода та нітратне забруднення
Сільське господарство є значним водокористувачем
та суттєво впливає на кількість і якість ґрунтових і
поверхневих вод.
Наприклад, птахофабрика у 1,5 млн курей-бройлерів
споживає від 680 до 300 (у профілактичний період) м3�
питної води на добу6. Свиноферма на 4000 свиноматок та 29 000 поросят може споживати від 300 до
1000 м3. питної води на добу. Це – розрахунки лише
для утримання тварин без супутніх витрат води (наприклад, для вирощування кормів). Настільки великі
потреби у воді для цієї галузі не можуть не впливати
на водний баланс територій.

Миронівська птахофабрика (ТМ «Наша Ряба»)
на Канівщині використала близько 2 млн
(1,933 млн) м3. свіжої води, Комплекс Агромарс
(ТМ «Гаврилівські курчата»), Вишгородський
р-н, Київська обл. – 2,057 м3. у 2015 році. За
об’ємами це співрозмірно з використанням
води гірничо-збагачувальним комбінатом ВАТ
«Арселор Міттал», м. Кривий Ріг (1,884 млн м3�
у 2010 р.), КП «Бориспільводоканал», м. Бориспіль 2,293 млн м3, та більше, ніж вдвічі більше,
ніж «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Канева – 0,781 млн м3�
(згідно даних Держводагентства)
Водночас у процесі життєдіяльності на тваринницьких підприємствах утворюється і накопичується значна кількість гною або посліду. Основними
супутніми проблемами, що пов’язані з накопиченням великого об’єму таких органічних відходів, є:
забруднення поверхневих вод азотом, фосфором та
іншими речовинами.
Органічні та хімічні добрива в Європі є основним джерелом забруднення води нітратами. Майже всі нітрати
розчиняються у воді та можуть призвести до серйозних наслідків для здоров’я: синдром синюшної дитини
(метгемоглобінемія), онкологічні захворювання, пору6

Дані ОВД для бригади з вирощування курей-бройлерів http://
eia.menr.gov.ua/uploads/documents/117/reports/a2147e1f93e7
3fe11c154f278eb9f408.pdf

шення репродуктивної функції, діабет і захворювання
щитоподібної залози. У природі кількість нітратів у воді
сприяє розмноженню водоростей і ціанобактерій.
Для зменшення забруднення від сільського господарства 1991 року в ЄС було прийнято так звану Нітратну
Директиву (91/676/ЄEC). Обмеження щодо забруднення води нітратами передбачені Рамковою водною
директивою 2000/60/ЄС. Громадяни держав-членів
ЄС відносять забруднення води до однієї з найнебезпечніших екологічних загроз і тому Європейська Комісія включила охорону вод до пріоритетних напрямів
своєї роботи. Це – один із найперших законодавчих
актів ЄС, спрямованих на боротьбу з забрудненням
води і підвищення її якості.
Впровадження Нітратної Директиви можна поділити
на 5 етапів:
1) виявлення забруднених водойм або водойм, що
можуть бути забрудненими (вразливі зони до накопичення нітратів);
2) позначення «Зон, вразливих до нітратів» (ЗВН);
Вразливі зони визначаються як території з:
а) поверхневими або підземними водами, особливо питними, де концентрації нітратів перевищують або складають близько 50 мг/л;
б) поверхневі води, в яких може погіршитися
якість під впливом високої концентрації нітратів із
сільськогосподарських джерел.
Кодекси кращих сільськогосподарських практик заходи, які встановлюють часові та територіальні
обмеження для використання азотних добрив, з
метою їхнього цільового використання у періоди, протягом яких сільськогосподарські культури
потребують додаткового живлення, та місця, де
мінімізуються втрати нітратів через вимивання.
Також Кодекси містять вимоги щодо сівозмін і мінімальної місткості гноєсховищ і його технічних
характеристик, умови та час зберігання гною.
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3) складання Кодексів кращих сільськогосподарських практик, які підлягають запровадженню
фермерами на добровільній основі;
4) розробка програм дій, які мають бути реалізовані
фермерами у ЗВН в обов’язковому порядку;
5) національний моніторинг і звітування.
Впровадження засад Водної рамкової Директиви
(ВРД) має суттєво покращити екологічне регулювання в
Україні. Протягом десятиріч не здійснювалося належне
управління, моніторинг і контроль забруднення водних
ресурсів. Першою чергою це стосується дифузних джерел забруднення (забруднення з полів в обробітку), що
призвело до незадовільного стану водойм і річкових басейнів. План наближення національного законодавства
до положень директиви передбачає внесення змін до
Водного кодексу й цілого ряду підзаконних актів і потребує структурних змін. Сьогодні процес транспозиції
положень Водної рамкової директиви до національного законодавства можна вважати одним із найбільш
успішних у сфері екологічного регулювання.
У 2016 році було прийнято Закон щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, а у травні 2017 року –
Постанову уряду про затвердження Порядку розроблення плану управління річковими басейнами.
Інші зміни включають визначення басейнів річок,
підбасейнів і планів управління ними відповідно до
фізичних меж водозбірних територій, транскордонну
співпрацю і узгодження планів управління більшістю
річкових басейнів. Передбачається, що буде виділено
8-12 тисяч масивів майбутньої мережі моніторингу.
Ця мережа має розпочати роботу 2019 року7.
Наприкінці 2017 року у тестовому режимі роботи відбулася презентація геопорталу «Водні ресурси України» http://map.davr.gov.ua:44481/. Він містить основні відомості про річкові басейни і водойми держави.
До порталу планується додати дані щодо моніторингу
води, коли таку систему буде створено. Міністерство
екології та природних ресурсів має намір об’єднати
геопортал «Водні ресурси України» із загальною інформаційною платформою «Відкрите довкілля», яку
запланували розробити у найближчі роки.
Станом на кінець 2017 року було розроблено такі
документи: проект Методики визначення зон, вразливих до нітратних сполук8 і проект Кодексу кращих
сільськогосподарських практик9. Сьогодні ці проекти
7
8
9
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Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля, Київ,
2015 р. https://menr.gov.ua/files/docs/draft_NAS_FEB2015.pdf
http://env-approx.org/images/documents/156/NVZ_delineation.pdf
http://env-approx.org/images/documents/156/Codex.pdf

документів розглядаються Міністерством екології та
природних ресурсів і Міністерством аграрної політики. Очікується, що їх буде затверджено 2018 року. Подальші етапи застосування Директиви щодо нітратів
повинні бути переглянуті й оновлені у новому урядовому плані з наближення законодавства України до
права ЄС.

2.3. Участь громадськості у прийнятті
рішень
Повноцінна участь громадськості у прийнятті рішень
щодо проектів, які мають значний екологічний вплив,
є передумовою зменшення негативного впливу на
довкілля. Директиви щодо екологічної оцінки (ОВД
та СЕО) мають на меті забезпечити високий рівень
захисту довкілля, і сприяють врахуванню екологічних
аспектів під час підготовки проектів, планів і програм.
В Україні така участь була передбачена нормативними актами протягом тривалого часу, однак не була
належним чином забезпечена. Це обмежувало права місцевих громад на етапі планування потенційно
шкідливої господарської діяльності. Не зважаючи на
ратифікацію Україною Оргуської конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань довкілля,

Етапи процедури Оцінки впливу на довкілля
в Україні
Оголошення про плановану діяльність:
Базова Інфрмація про проект
для громадськтх консультацій
Консультації з зацікавленими сторонами
Підготовка та оприлюднення звіту
з оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Обговорення з зацікавленими сторонами
та громадські слухання
Надання висновку з ОВД і громадських обговорень
Рішення щодо реалізації проекту
Моніторинг діяльності об’єкту
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Порівняльна таблиця показників ЄС та України для тваринницьких підприємств, які вважаються
такими, що мають значний вплив на довкілля (кількість поголів’я)
Директива 2010/75/ЄC
про промислові викиди

господарства, розраховані
на утримання:
≥ 40 000 голів птиці;
≥ 2 000 голів свиней для
забою (вага понад 30 кг);
або ≥ 750 свиноматок.

Закон України про ОВД
(2017 р.)

1 категорія об’єктів
потужності для інтенсивного
вирощування:
≥ 60 000 голів птиці, у т.ч., ≥ 85 000
бройлерів;
≥ 3000 свиней (вагою понад 30 кг),
або ≥ 900 свиноматок.
2 категорія об’єктів
потужності для вирощування:

Перелік видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку
(Постанова КМУ № 808, 2013 р.)

тваринницькі комплекси для
вирощування:
≥ 60 000 кур-несучок, або ≥ 85
тис. бройлерів;
≥ 5000 голів свиней;
≥ 2 000 голів великої рогатої
худоби;
≥ 3 000 голів хутрових тварин.

≥ 40 000 голів птиці;
≥ 1000 свиней, ≥ 500 свиноматок;
≥ 1000 голів великої та дрібної рогатої
худоби;
≥ 2000 хутрових тварин.

розкриття екологічної інформації в Україні довгий час
залишається невирішеною проблемою. Ще декілька
років тому багато підприємців вважали матеріали
екологічної експертизи конфіденційними або такими,
що можуть містити комерційну таємницю. Через це
вони не були доступними громадськості.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля (ОВД) керується принципом забезпечення проведення екологічної оцінки проектів, які можуть мати
значний вплив на довкілля, перед їх затвердженням
або погодженням, за умови розгляду альтернативних
проектів і розробки заходів щодо пом’якшення їхнього впливу на довкілля. Консультації з громадськістю
є ключовою складовою процедури. Для отримання
фінансування проекти і програми, що фінансуються
Європейським Союзом (Політика зближення, спільні
Політики у сільськогосподарському і рибальському
секторі ЄС), повинні відповідати Директивам щодо
ОВД і СЕО. Отже, Директиви щодо екологічної оцінки
є важливими інструментами сталого розвитку.
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» було
прийнято у травні 2017 року. Він набрав чинності
18 грудня 2017 року, замінивши Закон «Про екологічну експертизу». Ці нормативні акти разом із новим
Законом «Про стратегічну екологічну оцінку» відпові-

дають вимогам Директив ЄС 2011/92/ЄС (2014/52/ЄС)
щодо ОВД і 2001/42/ЄС щодо СЕО.
Закон про ОВД пропонує цілий ряд суттєвих переваг, на відміну від попереднього законодавства. Поперше, законом визначено перелік конкретних видів
господарської діяльності, які зобов’язані проводити ОВД. Тваринницькі господарства поділяються на
2 групи за своїми виробничими потужностями, однак
обидві зобов’язані до проведення ОВД. Ці нові показники поголів’я на підприємствах суттєво відрізняються від тих, які було визначено раніше законодавством України (Перелік видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку10)
та натомість наближуються до вимог (або є навіть
більш жорсткими) Директиви про промислові викиди
(2010/75/ЄC).
До інших переваг закону про ОВД відноситься забезпечення належної прозорої участі громадськості та
процесу прийняття рішень у місцевих громадах, залучення більш широкої аудиторії зацікавлених сторін,
вільний доступ до інформації і документації, створення єдиного державного реєстру оцінок впливу на довкілля у мережі інтернет http://eia.menr.gov.ua/.
10 http://env-approx.org/images/documents/156/Codex.pdf
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2.4. Комплексні програми розвитку
В ЄС застосовується Cпільна сільськогосподарська
політика (ССП). Завдяки їй фермери мають змогу
отримати фінансову підтримку. Мета політики полягає у збереженні сільськогосподарського виробництва і зменшенні його негативного впливу на ландшафт і навколишнє середовище. Виплати фермерам
пов’язані з виконанням багатьох вимог стандартів
щодо довкілля, безпеки харчових продуктів, здоров’я
і благополуччя тварин і рослин, а також вимог щодо
збереження землі у належному сільськогосподарському й екологічному стані.
У 2015 році була спроба запровадити подібний підхід до сільського господарства на політичному рівні.
У співпраці з іноземними партнерами, що мала місце останні роки, було розроблено Єдину комплексну
Стратегію розвитку сільського господарства і сільських територій на 2015-2020 рр. Це можна розцінювати як спробу започаткувати комплексний підхід
до реформування галузі на стратегічному рівні, створюючи систему, в якій буде частково використано європейські досягнення та досвід, включаючи ССП. Однак, не зважаючи на роботу іноземних і українських
експертів над стратегією, вона залишилася на папері
і не є реалізована або затверджена. У 2017 році Уряд
додатково схвалив Стратегію розвитку сімейних
фермерських господарств і кооперативів (на 2018-

Промисловий комплекс вирощування бройлерів,
Черкаська область.

2020 рр.), мета якої полягає у запровадженні державної підтримки для дрібних сільськогосподарських
підприємств у сільській місцевості. У 2018 році Міністерство аграрної політики планує розробити Стратегію щодо розвитку тваринництва на період до
2030 року, яка повинна корелюватися із цілями вище
зазначених стратегій. Зокрема, Стратегії варто також
зосередити увагу на малих фермерських господарствах і їх кооперації. Враховувати нещодавно запровадженні та плановані екологічні вимоги – це зможе
забезпечити не тільки економічну життєздатність, а й
екологічну і соціальну відповідальність аграрного
бізнесу в Україні.

3. Рекомендації
 Уряд України повинен виконувати міжнародні
зобов’язання і дотримуватися встановленого графіку транспонування законодавчої бази ЄС до національного законодавства;
 Адаптувати Довідник найкращих доступних технологій для галузей, що є найбільшими забруднювачами, включаючи тваринництво і сільське господарство у цілому;
 Екологічна інспекція має стати незалежною та
ефективною;
 Оприлюднення інформації у режимі онлайн: реєстр
ОВД започатковано. Далі – геопортал, присвяче-

Центр екологічних ініціатив Екодія
Тел: +38 044 353-78-41
www.ecoaction.org.ua
info@ecoaction.org.ua

ний водним ресурсам, система інтегрованих екологічних дозволів разом із належним реєстром викидів промислових забруднень);
 Забезпечення міжгалузевого співробітництва за
участі зацікавлених інституцій: урядові установи,
місцеве самоврядування, громадські організації,
фінансові інституції;
 Підтримка місцевих та екологічних фермерських
господарств, екологічна освіта.

Публікація видана за фінансової підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) за сприяння Шведського товариства охорони природи
(SSNC). Погляди, представлені в цьому документі, не обов’язково відображають
офіційну позицію SSNC або його донорів.
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