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ПРОДУКЦІЯ СВИНАРСТВА – ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ 

 

Вихід українського виробника тваринницької продукції можливий 

лише при умові виконання всіх вимог ЄС щодо даної проблеми. 

 

П р о д у к ц і я  т в а р и н н и ц т в а,  г а р м о н і з а ц і яу к р а ї н с ь 

к и х   в и м о г д о   є в р о п е й с ь к и х   с т а н д а р т і в. 

 

У багатьох країнах з розвинутим свинарством застосування 

гібридизації та інтенсивних технологій є основними методами виробництва 

товариної свинини. В таких країнах як Данія, Голландія, Англія, Німеччина, 

США виробництво свинини на гібридній основі знаходиться в межах 75-

80%. 

Існує думка, що ратифікація Угоди про Асоціацію з Європейським 

Союзом та узгодження законодавчо-нормативної бази України з вимогами 

які існують у ЄС до продукції свинарства відкриє Європейський ринок для 

виробників свинини в нашій країні. 

У даній публікації викладено основні положення які стосуються 

утримання, годівлі та ветеринарного контролю за продукцією свинарства в 

ЄС. 

З утримання свиней у ЄС необхідно на тваринницьких фермах 

дотримуватись наступних вимог: господарство повинно мати достатню 

кількість кваліфікованих працівників, тварин в господарстві повинні 

оглядати не менше  одного разу на добу, місця утримання тварин сплановані 

та обладнані так, щоб унеможливити будь-який негативний вплив на них. 

Крім того , передбачається , що зона утримання тварин чиста від 

гною, бруду та інших небажаних субстанцій (на скільки це можливо) , 

повинна бути можливість ізолювати свиней із заразними захворюваннями. 

Хворій тварині, або тварині з ушкодженнями надають невідкладну 

допомогу. За потреби викликають ветеринарного лікаря, при наявності 

хворої тварини її ізолюють у приміщенні з необхідними умовами. 

Освітлення в приміщенні повинно бути достатнє для огляду тварин в будь-

який час. 
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Особливі вимоги у країнах ЄС ставляться  до кормів та годівлі тварин. 

Перечень вимог передбачає, що тварин необхідно годувати відповідно до  їх 

віку, виду, напряму продуктивності. Тварин обов’язково забезпечують 

достатньою кількістю води. Фронт годівлі повинен забезпечувати доступ 

тварин до годівниць та поїлок, що унеможливлює їх травмування. 

Тваринам дають тільки той корм, який є безпечним та не має 

негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я тварин. 

Корм (складові комбікорму) супроводжується  комплексною 

документацією та зареєстрований належним чином. 

Не допускається до забою для споживання людиною тварин які не 

ідентифіковані, стан шкіри яких несе ризик захворювання, відносно яких 

існує підозра на захворювання або стан, що можуть негативно вплинути на 

здоров’я людини. Забій таких тварин відтерміновують, вони проходять 

ретельний перед- і післязабійний огляд, включаючи лабораторні 

дослідження, щоб встановити діагноз. 

Рішення , щодо первинної продукції (м´яса) . 

М'ясо свиней визнають непридатним для споживання людиною, якщо 

воно походить від тварин що не пройшли передзабійний  огляд, походить 

від тварин, які вже були мертвими до забою, народжені мертвими, померли 

в утробі або були забиті у віці до 7 днів, походить від тварин, уражених 

інфекційними хворобами (африканська чума свиней, ящур, класична чума 

свиней, бруцельоз, туберкульоз, сибірка, сказ, хламідіоз, везикулярна 

хвороба свиней), а також м'ясо, яке не відповідає мікробіологічним 

критеріям, встановленим згідно з законодавством Спільноти, яке 

демонструє паразитичну інвазію. 

М'ясо яке походить від тварин або туші, що містять залишки 

заборонених речовин, або, від тварин яких лікували забороненими 

речовинами, яке було оброблено знезаражуючими речовинами, містить 

сторонні тіла, перевищує максимально дозволений рівень радіоактивності, є 

непридатним для споживання людиною. 

М'ясо з патофізіологічними змінами, з аномаліями у консистенції або з 

органолептичними аномаліями, зокрема чіткий статевий запах, або походить 

від виснажених тварин, та має фекальне або інше забруднення теж 

заборонене для споживання людиною. Ветеринарний  лікар проводить 

передзабійний  огляд в господарстві – походження і видає санітарний 

сертифікат. 

Передзабійне дослідження в господарстві – походження включає: 

перевірку реєстрів або документів, включаючи інформацію щодо харчового 

ланцюга, огляд тварин, щоб переконатися, що вони не мають клінічних 

ознак захворювання. Післязабійне дослідження включає в себе детальний 

огляд туш і всіх внутрішніх органів. 

Необхідно пам’ятати , що у Європейських країнах основний принцип 

класифікації туш свиней – вимірювання вмісту пісного м'яса, шляхом 

сканування. 
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Робота над розробкою і впровадженням нового державного стандарту 

класифікації туш свиней в Україні триває. 

Ветеринарний сегмент вимог до продукції свинарства в країнах ЄС 

суттєво погоджується з Ветеринарним законодавством, яким керуються 

ветеринарні фахівці в Україні. 

Для виробників свинини в Україні які бажають освоювати ринок ЄС 

наводимо конкретні параметри найбільш цінних частин туш свиней у 

країнах Євросоюзу (табл. 1.). 

 
Цінні 

частини туші 

Відбивка 

(без кістки), 

кг 

Окіст, 

кг 

Плече 

(без кістки), 

кг 

Черево, 

кг 

Частка 

м’язової 

тканини в 

череві, 

% 

Середній 

показник 

6,8 17,8 8,0 14,6 51 

Коливання  4-9 10-22 5-10 7-21 30-63 

 

Відповідність українських вимог з технології утримання свиней, до 

якості кормів та ветеринарно-нормативних документів до аналогічних вимог 

у ЄС та створення сприятливого інституційного середовища, при 

відповідному дотуванні галузі свинарства з боку держави та при залученні 

інвестицій буде сприяти виходу нашого виробника на ринок ЄС. 
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ПРОДУКЦИЯ СВИНОВОДСТВА - ЕВРОПЕЙСКИЕ 

СТАНДАРТЫ 

Выход украинского производителя животноводческой продукции 

возможен лишь при условии выполнения всех требований ЕС по данной 

проблеме. 
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PIG FARMING PRODUCTION-EUROPEAN STANDARDS 
The entry of the Ukrainian producer of the livestock products is possible 

only under the condition of the fulfillment of all the EU demands concerning the 

given problem.  

 

 

 

  


