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ПРАВИЛА
транспортування тварин
Загальні положення
21. Не придатними для перевезення є:
тварини, які під час руху відчувають біль або не можуть самостійно рухатися;
поросята віком до 21 дня (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
ягнята віком до семи днів (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
телята віком до десяти днів (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
цуценята та кошенята віком до 56 днів, крім випадків, коли вони перевозяться разом з
матір’ю;
самки під час останнього періоду вагітності (остання десята частина загального
строку вагітності);
новонароджені тварини з незагоєним пуповинням;
23. Відправник видає перевізникові ветеринарні документи (ветеринарно-санітарний
паспорт, ветеринарне свідоцтво) на тварин, які підлягають перевезенню, що додаються до
перевізного документа і підтверджують можливість здійснення перевезення.
24. Умови перебування тварин під час перевезення перевіряються спеціалістом у
галузі ветеринарної медицини і підтримуються у належному стані супроводжуючою
особою.
25. Засоби перевезення повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати захист тварин від несприятливих погодних умов;
забезпечувати належну вентиляцію та обсяг вільного простору з урахуванням
особливостей окремих видів тварин;
містити маркування, що означає наявність живих тварин, і знак, що вказує на їх
вертикальне розміщення;

перебувати у належному стані та легко очищуватися, бути сухими, не містити
сторонніх запахів, а в окремих випадках, які визначаються спеціалістом у галузі
ветеринарної медицини, бути продезінфікованими;
забезпечувати безпеку тварин;
передбачати можливість здійснення догляду за ними та проведення огляду;
виключати можливість втечі тварин.
27. Відправник забезпечує супроводжуючу особу або перевізника засобами для
годування та напування тварин, необхідним запасом корму, води, підстилки з
урахуванням кількості тварин та тривалості перевезення.
28. Ссавців і птахів необхідно годувати кожні 24 години і напувати кожні 12 годин.
Корм і вода повинні бути високої якості.
29. Супроводжуюча особа зобов’язана:
забезпечувати безпосередню охорону тварин;
напувати, годувати та доїти тварин;
здійснювати нагляд за станом здоров’я тварин;
підтримувати належний санітарний та технічний стан засобів перевезення.
30. У разі виявлення під час перевезення факту захворювання або загибелі тварин
супроводжуюча особа зобов’язана негайно повідомити про це перевізникові для
забезпечення ізоляції тварин, що захворіли або загинули, в окремому відсіку
транспортного засобу та викликати спеціаліста у галузі ветеринарної медицини для
проведення огляду тварин у найближчому місці зупинки (станція, порт, аеропорт тощо).
31. Тварини, що почали хворіти або травмовані під час перевезення, повинні бути
терміново ізольовані. Зазначеним тваринам надається перша ветеринарна допомога.
Спеціаліст у галузі ветеринарної медицини може здійснити (у разі потреби) умертвіння
тварин з дотриманням вимог статті 17 Закону України “Про захист тварин від жорстокого
поводження”.
32. У разі загибелі тварин під час перевезення спеціаліст у галузі ветеринарної
медицини з’ясовує причину та рекомендує подальше перевезення (його припинення) та
розміщення інших тварин тієї самої партії на карантин.
Відповідно до рекомендацій спеціаліста у галузі ветеринарної медицини ізоляція
загиблих, забитих і тих, що не підлягають подальшому перевезенню, тварин здійснюється
у найближчому місці зупинки.
35. Перевезення тварин залізничним транспортом здійснюється з додержанням таких
вимог:
залізничний вагон, у якому перевозяться тварини, повинен містити відповідне
маркування, що означає наявність живих тварин;
тварини перевозяться в критих вагонах, обладнаних великими вентиляційними
отворами;
конструкція вагонів повинна унеможливлювати втечу тварин і відповідати вимогам
щодо забезпечення їх безпеки;
внутрішні стінки вагонів повинні бути обладнані на відповідній висоті кільцями або
штангами, до яких можуть бути прив’язані тварини;
облаштування вагона здійснює відправник;
придатність вагона до перевезення тварин визначається спеціалістом у галузі
ветеринарної медицини;
роздільне розміщення тварин здійснюється шляхом прив’язування їх у різних
частинах вагона або встановлення перегородок;
під час формування поїздів або переміщення вагонів перевізник вживає необхідних
заходів для запобігання різким поштовхам вагонів, у яких перебувають тварини.
Перевезення тварин залізничним транспортом здійснюється відповідно до правил, що
затверджуються Мінінфраструктури.

36. Автомобільні транспортні засоби, що використовуються для перевезення тварин,
повинні відповідати таким вимогам:
бути обладнаними:
- електронною системою для фіксування інформації про відкриття та/або закриття
відсіку, в якому перевозяться тварини;
- системою аварійного попередження водія у разі досягнення максимального або
мінімального рівня температури у відсіках, в яких перевозяться тварини;
- системою провітрювання, змонтованою у спосіб, що забезпечує під час перевезення
додержання всередині транспортного засобу температури в діапазоні від 5 до 30°С з
похибкою +/-5°С залежно від температури навколишнього середовища. Строк
функціонування зазначеної системи повинен становити не менш як чотири години
незалежно від типу двигуна автомобільного транспортного засобу;
- унеможливлювати втечу тварин і мати конструкцію, що забезпечує їх безпеку,
зокрема дах для захисту від несприятливих погодних умов.
Перевезення тварин автомобільним транспортом здійснюється відповідно до правил,
що затверджуються Мінінфраструктури.
38. Перевезення тварин авіаційним транспортом здійснюється з додержанням таких
вимог:
перевізник вживає заходів щодо запобігання надмірному підвищенню або зниженню
температури, різким коливанням тиску повітря на борту повітряного судна з урахуванням
особливостей видів тварин, що перевозяться;
для перевезення тварин власник (відправник) використовує засіб перевезення,
конструкція якого забезпечує доступ повітря, дно водонепроникне, вкрите адсорбуючим
матеріалом, двері закриваються на замок. У разі перевезення тварини в пасажирському
салоні повітряного судна розмір засобу перевезення не повинен перевищувати 30x50x40
сантиметрів.
Перевезення тварин авіаційним транспортом здійснюється відповідно до правил, що
затверджуються Мінінфраструктури.
39. Додаткові умови перевезення тварин визначаються IATA Resolution № 620 “Live
Animals Regulations”, а також законодавством країн призначення та транзиту.

Особливості транспортування домашніх тварин
40. Собаки, коти та інші дрібні тварини перевозяться у відповідних засобах
перевезення із суцільним щільним дном, що можуть розташовуватися у кілька ярусів.
41. Собак і котів, що перевозяться, необхідно годувати і напувати з інтервалами, що
не перевищують відповідно 24 і вісім годин.
42. У разі перевезення домашніх тварин залізничним транспортом собаки великих
порід перевозяться у тамбурі вагона поїзда (не більше одного собаки в тамбурі) у
намордниках на міцному повідку під наглядом супроводжуючої особи, а собаки малих
порід перевозяться на руках або під сидінням власника.
Інші тварини (не більше двох) перевозяться в засобах перевезення і розташовуються у
місцях, відведених для ручної поклажі.
43. У разі перевезення домашніх тварин авіаційним транспортом у пасажирському
салоні повітряного судна дозволяється перевозити:
службових собак у супроводі кінолога;
собак-поводирів, що супроводжують сліпих або глухих пасажирів.
При цьому службові собаки (собаки-поводирі) повинні мати ошийник та намордник і
бути прив’язані до крісла біля ніг кінолога (власника);
дрібних тварин, вага яких разом із засобом перевезення не перевищує восьми
кілограмів.
Клітки птахів повинні бути покриті щільною темною матерією, через яку не проникає
сонячне світло.

Тварини, вага яких разом із засобом перевезення перевищує вісім кілограмів,
перевозяться в багажно-вантажних відсіках повітряного судна. Перевезення зазначених
тварин міжнародними рейсами здійснюється за наявності міжнародного ветеринарного
сертифіката і дозволу на ввезення та/або вивезення.
44. У разі перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом у салоні
транспортного засобу допускається перевозити дрібних тварин у кошиках, сумках із
суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка, за умови, що
тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і розташовуються на підлозі, а за
наявності підстилки - на сидінні (під час перевезення в таксі).

