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СВОБОДА ВІД СТРАХУ І СТРАЖДАННЯ
Використовуйте дизайн обладнання, що враховує при-
родну поведінку тварин та знижує рівень відчуття страху. 
Регулюйте кількість комах у зоні відпочинку.

Низький рівень шуму

Кваліфікований персонал

Залучайте кваліфікований пер-
сонал, який правильно пово-
диться з тваринами, належно 
організовує технологічний про-
цес відповідно до вимог, норм 
та стандартів.

Охолодження водою для зменшення 
теплового стресу

СВОБОДА У ВІДТВОРЕННІ ПРИРОДНОЇ ПОВЕДІНКИ

Свобода відтворення

Задоволення природнього прагнення
чесатися

Використовуйте методи управ-
ління стадом і ведення тварин-
ництва, які не порушують їхню 
природну поведінку під час 
годівлі та відпочинку, а також 
стадний і  репродуктивний 
інстинкти.

Додаткова інформація:
h�p://www.fao.org/docrep/014/ba0027e/ba0027e00.htm 
h�p://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare 

Публікацію підготовлено в рамках швейцарсько-українського 
проекту «Створення системи контролю за безпечністю харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту 
молочних продуктів в Україні», що впроваджується швей-
царською консалтинговою компанією з розвитку потенціалу 
«САФОЗО» за фінансової підтримки Державного секретаріату 
Швейцарії з економічних питань (SECO)

За фінансової підтримки

Видавець

вул. Малопідвальна, 10,
офіс 1, Київ 01001,
Україна

Тел.:  +38 044 279 87 12 (13)
Факс:  +38 044 279 88 45

Web: www.safoso.com.ua

Контакти:

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ЦИКЛІ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Проект з безпечності молока



ь  належний дизайн і конструкція приміщень;

ь достатній простір;

ь відповідне покриття підлоги;

ь захист від несприятливих умов;

ь гарна вентиляція;

ь свобода рухів.

ь достатня кількість корму та води;

ь достатній простір біля годівниці та 
водопою;

ь захист від отруйних рослин;

ь забезпечення якісними кормами і водою;

ь належні умови зберігання кормів;

ь облік і простежуваність всіх кормів.

Достатня кількість високоякісного корму і води, свіже повітря, м'яка і чиста поверхня для 
відпочинку, не слизька, рівна, зручна для тварини підлога – це складові комфортних умов 
утримання корів. Високі стандарти благополуччя тварин асоціюються з безпечністю і високою 
якістю продукції, отриманої від них. 

Гармонізовані правила захисту тварин 
знаходяться в Директиві Ради 98/58/ЄC, 
яка висвітлює питання благополуччя та вста-
новлює мінімальні стандарти для захисту 
всіх сільськогосподарських тварин. 

Закон України 3447-IV «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» спрямований 
на захист від страждань і загибелі тварин, 
захист їхніх природних прав та виховання 
моральності й гуманності в суспільстві. 

Які основні індикатори 
благополуччя молочних корів?
ьоцінка вгодованості;
ьоцінка рухової активності;
ькількість соматичних клітин в молоці;
ьлегкість отелення;
ьтривалість життя;
ьсигнали тварин. 

Гігієна доїння

Годівля 
(корми і вода)

Соціально-економічне
управління

Довкілля
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Благополуччя тварин на молочних фермах 
передбачає «п'ять свобод»

Свобода 
від болю, 

травм та 
хвороб

Свобода 
від голоду 
та спраги

Свобода 
у відтворенні 

природньої 
поведінки

Свобода 
від диском-

форту 
і стресу

Свобода
 від страху 

і страж-
дання

Здоров'я тварин

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН

СВОБОДА ВІД ГОЛОДУ І СПРАГИ 

СВОБОДА ВІД ДИСКОМФОРТУ І СТРЕСУ

СВОБОДА ВІД БОЛЮ, ТРАВМ І ХВОРОБ

Забезпечення простору під час 
годівлі для зниження агресії

Зберігання кормів

Підлога повинна бути сухою, чистою та, 
бажано, з гумовим покриттям

Належна вентиляція Свобода рухів Уникнення скупченості тварин 

Щоденний контроль стану здоров’я, регулярне доїння з використанням обладнання, що не 
шкодить здоров'ю тварин, низький рівень стресу, захист від кульгавості, товста м'яка підстилка 
для тварин з порушенням опорно-рухового апарату, належна практика отелення і відлучення, 
вчасна ветеринарна допомога, транспортування відповідно до стандартів захисту.

Гарні емоції Товстий шар підстилки Вчасна профілактика захворювань 
ратиць

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО
ГОСПОДАРСТВА
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