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Звернення

Київ, 14 грудня 2009 р.

4 листопада 2009 р. на адресу НЕЦУ надійшов лист (від 04.11.2009 №
901) від генерального директора Київського зоопарку С. Берзіної, в якому
зокрема говориться: «Київським зоологічним парком в ініціативному
порядку було розроблено проекти внутрішніх документів: Етичний кодекс
та положення «Про Комісію з етичних питань». …Просимо визначити
представника від НЕЦУ, уповноваженого входити до складу Комісії з
етичних питань Київського зоологічного парку».
Рада НЕЦУ наголошує, що стан справ у Київському зоопарку, зокрема
умови утримання тварин та збереження зоопарку, як об’єкта природно-
заповідного фонду, викликає у нас значну стурбованість.
До НЕЦУ неодноразово зверталися працівники зоопарку, зокрема звільнені
з займаних посад останнім часом, та представники міжнародних
зоозахисних організацій із повідомленнями про те, що в зоопарку, на їхню
думку, відбувається порушення чинного законодавства України.
У листопаді 2007 р. Київський зоопарк було виключено з ЄАЗА –
Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Підставою для виключення
зоопарку стало звинувачення дирекції зоопарку у жорстокому поводженні
з тваринами.
Через два роки (15 жовтня 2009 р.) на прес-конференції «ЗООцид до
сторіччя ЗООпарку», в якій брали участь заступник директора зоопарку
Кирило Трантін та іноземні фахівці – президент організації із захисту
тварин Великої Британії Джон Руейн та Президент товариства захисту
тварин Австрії Крістіан Янач, було оприлюднено багато тривожних даних:
1. Дирекцією Київського зоопарку за останні 2 роки було звільнено із
займаних посад 57 спеціалістів.
2. 23 березня 2009 р. на роботу до Київського зоопарку було прийнято двох
громадян Англії, які, за даними Джона Руейна, не мають вищої біологічної
освіти та були звільнені із займаних посад в Англії за жорстоке ставлення
до тварин.
3. За словами президента організації по захисту тварин Великобританії
Джона Руейна, Київський зоопарк не відповідає європейським стандартам



догляду за тваринами, не визнаний кандидатом на повернення в ЄAЗA і не
може подавати свою кандидатуру на розгляд до 2012 року.
4. На думку зоозахисників з Європи та співробітників зоопарку, від
недбалого ставлення за останній час постраждали такі тварини: слон, який
втратив вагу через недоїдання, білогруді ведмеді, антилопи, примати, а
також птахи, які не ізольовані від відвідувачів та через це страждають.
5. 17 жовтня 2009 р., під час святкування сторіччя Київського зоопарку,
працівники зоопарку Ігор Марійчук, завідувач господарством копитного
відділу, та Сергій Григор’єв, завідувач відділу науково-просвітньої роботи
зоопарку, збиралися провести протестну акцію, щоб привернути увагу
громадськості до справ зоопарку. Однак провести акцію їм не вдалося,
оскільки на них здійснили напад два штатних юриста та консультант
директора зоопарку Дмитро Богдан. Постраждалі внаслідок побиття
співробітники зоопарку розцінюють цей напад як помсту за оприлюднення
ними фактів зловживань у Київському зоопарку на прес-конференції в
інформаційній агенції «Інтерфакс» 15 жовтня.
Враховуючи те, що Міжнародне товариство захисту тварин «SOS»
направило звернення до правоохоронних органів України з проханням
провести всебічне розслідування викладених фактів, НЕЦУ вважає за
необхідне розглянути нинішню ситуацію у Київському зоопарку на одному
з найближчих засідань Громадської ради при Мінприроди із запрошенням
усіх зацікавлених сторін, в тому числі працівників зоопарку та
представників міжнародних організацій.
Тому НЕЦУ вважає, що вступ нашої організації до Комісії з етичних питань
Київського зоологічного парку є недоцільним, принаймні до з’ясування
та оприлюднення усіх обставин подій, які відбулися останнім часом у
Київському зоопарку.
Виходячи з того, що в коло інтересів НЕЦУ входить переважно створення
заповідних об’єктів та збереження біорізноманіття в природних умовах,
а утримання тварин в умовах зоопарків має свою специфіку, крім того,
в НЕЦУ відсутні фахівці з питань етичного ставлення до тварин та
утримання тварин у зоопарках, на погляд Ради НЕЦУ, Київському зоопарку
необхідно все-таки налагодити стосунки з українськими та міжнародними
зоозахисними організаціями і включити їхніх представників і до Науково-
технічної ради, і до Комісії з етичних питань Київського зоологічного
парку.

За дорученням Ради НЕЦУ,

Ігор Сіренко
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