
Додаток 1 

 до протоколу № 11 

 засідання Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

від 15 грудня 2016 р. 
 

 

ЗВЕРНЕНННЯ 
до Президента України Порошенка П.О. , Голови Верховної Ради України Парубія 

А.В. , Київського міського голови Кличка В.В., комітету Верховної ради України 

з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Міністерства культури України, Міністерству 

екології та природних ресурсів України стосовно заборони використання 

диких та сільськогосподарських тварин цирками 

 

Передумовою цього звернення стала ситуація, що склалась останнім часом 

навколо циркового мистецтва в Україні.  

 

Згідно з постановами Європейського Парламенту класичні пересувні цирки, до 

яких відносяться і ті цирки, які використовують тварин, є частиною європейської 

культурної спадщини. Для прикладу, у всій Європі діє лише два стаціонарних 

цирки, в Німеччині – 400 цирків шапіто, у Франції – 350, в Італії – понад 150, і всі 

вони мають тварин. У Швейцарії – 50 цирків-шапіто з тваринами. Все частіше 

мова йде про внесення циркового мистецтва до культурної спадщини ЮНЕСКО.  

 

Незважаючи на проголошений курс щодо євроінтеграції та підтримки 

європейських цінностей, на сьогоднішній день ми маємо рішення, прийняття яких 

повністю суперечить європейській практиці та європейським культурним 

цінностям.  

 

Так, рішенням виконкому Львівської міської ради № 556 від 13.07.2016 р. «Про 

заборону пересувних цирків» було цілковито заборонено діяльність пересувних 

цирків у місті. Аналогічний проект рішення, на даний час, знаходиться на 

розгляді Київської міської ради.  

 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо заходів для запобігання негуманному та 

жорстокому ставленню до тварин» (внесено народними депутатами України Д.В. 

Колесніковим, Д.Ю Шпеновим, К.Ю. Павловим, А.В. Гальченком). 

Законопроектом пропонується частину п’яту статті 25 Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» викласти у редакції, яка однозначно 

забороняє використання диких та сільськогосподарських тварин у діяльності 

цирків.    

 

Водночас, чинне законодавство України встановлює чіткі правила утримання та 

використання тварин, неухильно дотримуючись яких цирки перебувають в 

правовому режимі, врегульованому нормативно-правовими актами. 

 



Так, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(Відомості Верховної ради України, 2006 № 27, ст. 230) встановлено правила 

утримання тварин, що виключають жорстокість. Наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 30.09.2010р. № 429 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 

1384/18679) затверджено Порядок утримання та розведення диких тварин, які 

перебувають у стані неволі, або в навпілвільних умовах. Наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 

26.05.99р. № 115 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 вересня 1999 

року за № 608/3901) затверджено Правила видачи дозволів на спеціальне 

використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до 

природних ресурсів загальнодержавного значення. 

 

Безперечно існують цирки, у яких може мати місце жорстоке поводження з 

тваринами, однак, чи не видається логічним, у такому разі, відізвати відповідний 

дозвіл або заборонити виступи окремих суб’єктів цієї сфери, замість того, що б 

вводити загальну заборону використання тварин цирками.  

 

Враховуючи вищесказане, а також керуючись Типовим Положенням про 

громадську раду при Міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженого  постановою  від 3 листопада 2010 р. N 

996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики».   

    

ПРОСИМО:  

1. Президента України Порошенка П.О. 

Взяти під свій контроль питання щодо збереження діяльності цирків, зокрема, 

пересувних, як національного культурного надбання.  

2. Голову Верховної Ради України Парубія А.В.  

Запобігти прийняттю Верховною Радою України рішень, пов’язаних з забороною  

використання тварин у діяльності цирків, зокрема, пересувних.  

3. Міністерству культури України, Міністерству екології та природних 

ресурсів України, комітету Верховної ради України з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи  

Провести обговорення актуальних питань, пов’язаних з використанням цирками, 

зокрема, пересувними, тварин з залученням до нього представників цирків та 

громадськості. 

4. Київському міському голові Кличку В.В.  

Унеможливити прийняття рішень Київської міської ради щодо припинення 

розміщення цирків-шапіто на території міста Києва без широкого обговорення з 

громадськістю та представниками циркового мистецтва. 
 

 

Голова Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації                                                                       А. Павленко 


