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МЕТА ПОЛІТИКИ ДОБРОБУТУ ТВАРИН

1.1. Політика добробуту тварин визначає основні цілі, завдання, принципи, і напрями
діяльності Агропромхолдингу щодо забезпечення дотримання гуманного ставлення до
тварин шляхом реалізації заходів з сприяння їхньому благу, надання їм допомоги,
неспричинення жорстокості та відсутності дослідницької практики тестування на
тваринах.
1.2. Заходи реалізовуються через виконання вимог Компанії, законодавчих вимог, вимог
замовників та споживачів, найкращих практик у тваринництві, плекаючи гуманне
ставлення до тварин у культуру працівників Компанії.
2.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Політика добробуту тварин розповсюджується на свіх співробітників Агропромхолдингу
та зацікавлених осіб, які повинні ознайомитися, розуміти та дотримуватися вимог
Політики добробуту тварин. Керівники всіх рівнів повинні демонструвати приклад
етичного ставлення до тварин, очолювати та підтримувати впровадження та виконання
Політики добробуту тварин.
3.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3.1. Закон України № 3447-IV Про захист тварин від жорстокого поводження
3.2. Закон України № 2498-XII Про ветеринарну медицину.
3.3. Постанова КМУ № 1402-2011-п Про затвердження Правил транспортування тварин.
3.4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.10.2012 № 652
Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві
3.5. IFC. Good Practice Note: Improving Animal Welfare in Livestock Operations. December
2014
3.6. World Organisation for Animal Health. Terrestrial Animal Health Code.
3.7. Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for
farming purposes
3.8. Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards
for the protection of calves
3.9. Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of
animals at the time of killing
4.

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1. Гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від
жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння
їх благу, покращання якості їх життя тощо;
4.2. Зацікавлені особи - юридичні та фізичні особи, що мають легітимний інтерес у діяльності
Агропромхолдингу і можуть впливати на результати діяльності
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ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Відповідальність за реалізацію Політики добробуту тварин розподілено між топменеджментом та керівниками структурних підрозділів наступним чином:
5.2. Генеральний директор ТОВ фірма «Астарта-Київ» затверджує Політику та контролює
реалізацію затвердженої Політики добробуту тварин з боку операційного менеджменту
підприємств Агропромхолдингу.
5.3. Члени Дирекції ТОВ фірма «Астарта-Київ» та директори підприємств Агропромхолдингу
забезпечують реалізацію Політики добробуту тварин та планів роботи, несуть
персональну відповідальність за виконання Політики добробуту тварин, спонукають
кожного співробітника та зацікавлених осіб, які співпрацюють з Агропромхолдингом,
брати активну участь в її реалізації.
5.3.1. Керівники структурних підрозділів мають повноваження та несуть
відповідальність за виконання Політики добробуту тварин відповідно до
напрямків діяльності, що вони очолюють
5.3.2. Всі
департаменти,
управління,
підприємства
та
підрозділи
Агропромхолдингу приймають активну участь у виконанні Політики
добробуту тварин, забезпечують виконання її принципів та положень у
своїй діяльності.
6.

ПРИНЦИПИ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН

6.1. В нашій діяльності ми підтримуємо добробут тварин шляхом:
6.1.1. забезпечення високих стандартів управління в тваринництві, які
відповідають масштабам нашої діяльності
6.1.2. забезпечення кваліфікованої, досвідченої та сумлінної практики правил
догляду за худобою
6.1.3. заборони жорстокого поводження з тваринами та несення відповідальністі
за дотримання таких дій
6.1.4. заборони жорстоких методів забою, що не відповідають стандартам
6.1.5. забезпечення умов для утримання тварин, що відповідають особливостям
їхнього виду
6.1.6. забезпечення уважного поводження при транспортуванні тварин
6.1.7. заборони і недопущення дослідницької практики тестування на тваринах
токсичних препаратів, косметичних засобів
6.1.8. заборони і недопущення практики генної інженерії та клонування тварин у
межах своєї продукції
6.1.9. забезпечення контролю при застосування антибіотиків у ветеринарній
практиці, бо ми визнаємо зв'язок між безвідповідальним використанням
протимікробних ліків та збільшенням випадків стійкісті до антибіотиків.
6.1.10.

заборони застосування стимуляторів росту

6.1.11.

заборони цілорічного прив'язування
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ОСНОВНІ ЦІЛІ

7.1. Для дотримання принципів гуманного ставлення до тварин та успішного виконання
цілей та завдань Компанія засореджується на:
7.1.1. Гарантування того, що фізичне середовище (простір, освітлення,
температура, волога, вентиляція та свіже повітря) забезпечує комфортні
умови розміщення, безпечний і комфортний рух, включаючи нормальні
зміни положення тіла, і можливість проявляти типи природної поведінки, до
виконання яких тварини мотивуються
7.1.2. Кількість тварин, що утримуються на фермі обмежується належними
умовами їх утримання
7.1.3. Забезпечення того, що тварини мають доступ до достатньої кількості корму
та води, що відповідає їхньому віку та потребам, для підтримки
нормального стану здоров'я та продуктивності та для запобігання
тривалому голоду, спразі, недоїдання або зневоднення
7.1.4. Ми забезпечуємо надання вчасної фахової ветеринарної допомоги
7.1.5. У випадках, коли неможливо уникнути болючих процедур, зниження болю в
тій мірі, в якій це дозволяють доступні методи
7.1.6. Забезпечення того, що поводження з тваринами сприяє позитивному
взаємозв'язку між людиною та тваринами і не заподіює травм, паніки,
тривалого страху або стресу, якого можна уникнути.
7.1.7. Забезпечення умов соціального групування тварин
7.1.8. Ми уникаємо практик каліцтва тварин, які змінюють їх тіло (кастрацію
м’ясної худоби ножами, клеймування гарячими прасками, зняття рогів,
знежирення молочної худоби гарячими прасками, кастрацію та стикування
хвостів, хірургічні, гумові кільця або затискання)
7.1.9. Використання поголів'я худоби із урахуванням навколишнього середовища
та обставин таким чином, щоб його можна було розводити без виникнення
виробничих хвороб та інших внутрішніх проблем.
7.1.10. Ми виконуємо моніторинг стану здоров’я поголів'я стада (кульгавість,
мастит, швидкість вибракування і причини, смертність телят, тощо)
7.1.11. Ми постійно контролюємо у всіх молочних господарствах стан стада та
якість молока, кількість соматичних клітин (SCC)
7.1.12. Ми зосереджені на тому, щоб запобігти необхідності застосування
антибіотиків, шляхом покращення загального стану здоров’я наших
тварин.
7.1.13. Як загальний принцип ми не дозволяємо повсякденне профілактичне
використання антибіотиків, але ми визнаємо, що контрольоване втручання
може знадобитися на основі клінічно оціненого ризику запобігати спалаху
та поширенню хвороб та забезпечувати добробут тварин.
7.1.14.

Ми контролюємо період каренції після лікування тварини

7.1.15. Ми не застосовуємо синтетичних речовин для стимулювання надоїв або
росту і контролюємо це у ланцюгу постачання
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7.1.16. Всі бойні і переробні підприємства, яким постачається хубода з наших
підприємств мають декларувати роботу відповідно до правила 100%
введення в непритомний стан тварини перед забоєм, за виключенням
виконання спеціальних вимог, наприклад Халяль.
7.1.17. Ми забезпечуємо захист тварин підчас транспортування при внутрішніх
переміщеннях та вимагаємо цього від наших партнерів. Ми гарантуємо
достатній простір, температурний режим, напування та обмежений час.
7.1.18. Цілорічне безперервне прив'язування тварин заборонено на наших
підприємствах
7.1.19. Ми забезпечуємо, щоб умови прив'язі не завдавали болю і давали худобі
достатньо місця для лежання, піднімання без труднощів, перебування в
природному положенні, безперешкодно розтягуватися.
7.1.20. Ми забезпечуємо, щоб наші корови перебували у «літніх таборах» не
менше 60 днів на рік
8.

ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОБУТУ ТВАРИН

8.1. З метою узгодженості діяльності служб та посадових осіб Агропромхолдингу з питань
реалізації Політики добробуту тварин розпорядженням директора виконавчого ТОВ
фірма «Астарта-Київ» створюється робоча група (Рада власників процесів), яка висуває
пропозиції щодо заходів досягнення цілей, розробляє стандарти, регламенти, тощо.
8.2. На виконання цілей Політики робоча група формує короткострокові цілі на кожен рік та
подає їх на затвердження відповідно до КСТ-Р01-Політика, цілі та завдання.
8.3. Відповідальність за виконання цілей покладена на Директора департаменту
сільськогосподарського виробництва.
8.4. За результатами звітного року в строки, визначені для складення річної фінансової
звітності робоча група (Рада власників процесів) складає та подає на розгляд директору
виконавчому звіт з аналізу досягнення цілей за результатами звітного року.
8.5. Звіт є складовою річного звіту Агропромхолдингу.
9.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН

9.1. Дана Політика добробуту тварин є локальним нормативним актом, вводиться в дію з
дати її затвердження та є обов’язковою для всіх працівників Агропромхолдингу.
9.2. Дана Політика переглядається не пізніше, ніж через три роки від дати введення її в дію.
За необхідності внесення змін/доповнень у зв’язку зі змінами відповідальності осіб,
змін у стратегічних цілях Агропромхолдингу, будь-яких організаційних змін дана Політика
обов'язково переглядається до закінчення терміну її дії у строк не пізніше, ніж через 1
(один) місяць після виникнення необхідності.
9.3. Всі зміни та доповнення до цієї Політики підлягають попередньому погодженню із всіма
керівниками, які погоджували цю Політику та затверджуються Наказом Генерального
директора ТОВ фірма «Астарта-Київ».

