В цьому документі наводимо витяг з Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження»
(із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009,
ВВР, 2010, N 9, ст.76).
Оригінальний документ з останніми доповненнями Ви можете знайти на
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=3447-1
Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні,
дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
експериментальна тварина - тварина, що використовується для проведення наукових
дослідів, експериментів;
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення
потомства (репродуктивної здатності);
жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням
жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну,
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
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;
#
Дія цього Закону не поширюється на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:
−

використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні;

−
використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві біологічних препаратів;

−

інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин.

#
Розділ II
Правила утримання тварин, що виключають жорстокість
Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість
Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов
утримання відповідно до вимог цього Закону.
Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного
догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.
#
Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин
Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.
У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує,
зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.
Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.
#
Стаття 17. Умертвіння тварин
Умертвіння тварин допускається: для одержання господарсько корисної продукції;
для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але
перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.
При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
−

умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні

−

страждання тварин;

−
приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
−
забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння,
курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
−
переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння; умертвіння тварин,
що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити
іншим чином.
Розділ III
Правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість
Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість
При поводженні з тваринами не допускається:
−
використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин; примушування
тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
−
нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будьяких вимог;
−

використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.
Забороняється:
−
розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм
страждання;
−
розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю; примушування до
нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;
−
проведення генетичних змін на тваринах; застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;
−
інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
#

Стаття 26. Правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових
експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів
Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному
процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об'єктами.
Перелік альтернативних методів і об'єктів для використання замість експериментальних тварин розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.
Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на
проведення такого виду діяльності, що видається Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти.
Комітет з питань етики (біоетики) діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.
До роботи з експериментальними тваринами допускаються особи, які мають вищу медичну, ветеринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацевтичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
Процедури на експериментальних тваринах незалежно від їх цілей, за яких можлива
небезпека травмування тварин або заподіяння їм гострих чи тривалих больових подразнень,
проводяться в умовах знеболювання.
Експериментальна тварина, яка вже використовувалася у процедурі, може використовуватися в наступній процедурі лише після відновлення її стану здоров'я до нормального та
за умови, якщо: під час нової процедури до тварини застосовується загальна анестезія; наступна процедура передбачає лише незначні втручання.
Забороняється використання в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.
Забороняється застосування:
−
девокалізації тварин (позбавлення хірургічним шляхом можливості тварини
видавати звуки);
−

травмуючих методів при відібранні з тварин клітин.

Забороняється проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо явища,
що демонструються, можуть бути показані на неживих об'єктах, у тому числі демонстрація
рефлекторної діяльності організму.
Під час проведення практичних робіт у навчальному процесі забороняється вимагати
від студентів виконання процедур, що призводять до смерті або травмування тварин, якщо це
суперечить їхнім моральним або релігійним принципам. У цих випадках такі форми практичної роботи повинні бути замінені іншим завданням.
Експерименти на тваринах, що пов'язані з хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом, не можуть проводитися за участю або в присутності осіб шкільного віку.
Тваринам, що використовувалися в наукових експериментах, тестуванні, навчальному
процесі, надається кваліфікований догляд.

Нежиттєздатна експериментальна тварина умертвляється методами евтаназії до настання у тварини страждань. Методом евтаназії для експериментальних тварин є передозування анестетиків. Прибирання трупа можливе лише тоді, коли смерть буде констатована
особою, відповідальною за роботу з твариною.
#
м. Київ, 21 лютого 2006 року

