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15.12.2009р. Верховна Рада України ухвалила Проект Закону за № 5235 від 16.10.2009
"Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в
Україні", яким було, в числі інших, скасовано ліцензування діяльності по розведенню
домашніх тварин та їх дресируванню.
Від імені та за дорученням громадських зоозахисних організацій України:
1. ГО «Київське т-во захисту тварин», м. Київ;
2. МГ «Товариство захисту тварин», Дніпропетровська обл. м. Дніпродзержинськ;
3. ГО Зоозахисний проект «ФАС», м. Рівне;
4. ГО «Миколаївське міське товариство захисту тварин», м. Миколаїв;
5. ГО «Інститут сучасних проблем України», м. Київ;
6. ГО «Одеське товариство захисту тварин», м. Одесса
7. МГО «Допоможи другу», м. Ужгород;
8. ГО «Ковчег», м. Ялта;
9. МГО «Товариство захисту тварин «Вірність»», Донецька обл. Слов'янськ;
10. ГО «Західно-Українське товариство захисту тварин», м.Львів;
11. ГО «Молодіжна ліга захисту тварин», м.Київ;
12. ГО «Притулок», м. Суми;
13. ГО «Ліга допомоги тваринам», м.Харків;
14. ГО Хмельницьке т-во захисту тварин «СОС»;
15. ГО Центр захисту тварин «Твій друг», м. Коростень;
16. ГО Громадська організація захисту тварин «Бім», м. Кіровоград;
17. ГО «Кримська асоціація захисників тварин», м. Сімферополь;
18. ГО Центр допомоги тваринам «Життя», м. Севастополь;
19. ГО Волинське т-во захисту тварин, м. Луцьк;
20. ГО Херсонське обласне т-во захисту тварин та рослин «Вірні друзі», м. Херсон;
21. Донецька міська громадська організація захисту тварин «Гуманіст», м. Донецьк;
22. Запорізька молодіжна громадська організація «Служба захисту тварин»;
23. Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета»;
Прошу Вас накласти вето на Проект Закону за № 5235 від 16.10.2009, та
направити його на доопрацювання, тому що ліцензування діяльності, пов'язаної з
розведенням домашніх тварин дозволить зменшити поголів'я безпритульних тварин,
вирішивши тим самим глобальну проблему, яка стала для України національною.
Вся світова спільнота: країни Європи (крім Швеції), Америки, розвинені країни Азії та
Австралії наполегливо рекомендують скорочувати чисельність безпритульних тварин,
обмежуючи народжуваність домашніх тварин, що мають власників.
Україні, як європейській країні, необхідна чітка державна політика і законодавча база для
вирішення проблеми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
На сьогоднішній день, єдиним законодавчим актом, що забороняє безконтрольне розведення
тварин є ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що забороняє
розмноження тварин без ліцензії.

Скасування ліцензування діяльності, пов 'язаної з розведенням домашніх тварин, веде
до наступних наслідків:
• перевиробництво тварин у комерційних цілях викличе невідповідність між попитом та
пропозицією, і "зайві" тварини опиняться на вулиці;
• знеціняться, а в деяких породах повністю знищаться, цінні якості породи,
культивування яких досягалося фахівцями тривалий час;
• стануть масовими зловживання, пов'язані з підробкою родоводів документів для
розведення непородистих тварин, що продаються як породисті, з метою одержання
прибутку;
• безконтрольного розмноження породистих тварин, визнаних племінним браком, що
несуть генетичні або спадкові захворювання і будуть викинуті на вулицю;
• зловживання необхідними для здоров'я і благополуччя тварин умовами утримання на
так званих «фабриках тварин»: часте використання самок тварин у розмноженні, що
веде до виснаження організму тварини, утримання тварин у тісних клітках без
достатнього руху та інше;
• розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм
страждання;
• розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю та інше.
Дуже важливо ліцензування діяльності, пов 'язаної з дресируванням собак, тому що:
1. людина, яка навчає собаку, зобов'язана знати зоопсихологію, фізіологію та основні
постулати догляду за собакою; володіти знанням в галузі дресирування, використовувати
лише гуманні методи та мати ліцензію на цю діяльність;
2. дилетантській підхід до дресирування призводить до неприпустимих страждань
тварини під час навчання, коли не враховуються її фізіологічні можливості і потреби,
собака може отримати психічні та фізичні травми, перетворюючись в озлоблену,
соціально-небезпечну істоту;
3. професіонал таких помилок не припустить і виховає керовану собаку, без шкоди її
здоров'ю і створення небезпеки оточуючим.
Міжнародний досвід та досвід зоозахисних організацій України доводить, що
проблема великого поголів'я безпритульних тварин великою мірою пов'язана з
перевиробництвом домашніх тварин. Це означає, що через безконтрольне розведення
тварин народжується набагато більше, ніж є потенційних господарів для них. Непотрібне
(зайве) потомство домашніх тварин поповнює ряди безпритульних тварин.
Щоб запобігти загостренню проблеми великої кількості безпритульних тварин в
Україні та досягти позитивної динаміки в питанні скорочення чисельності
безпритульних тварин, прошу:
• накласти вето на Закон України за № 5235 від 16.10.2009 "Про внесення змін до
деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" та
направити його на доопрацювання, видаливши наступні пункти:
а) пункт 76 (Розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних
тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак, та підготовка фахівців у цих
сферах) з переліку п. п. З пункту 1. у Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із
наступними змінами);
б) п. 10. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
• вжити заходів для визначення органу ліцензування діяльності, пов'язаної з
розведенням домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин)

•

і розробки умов такого ліцензування.
розробити державну політику, спрямовану на регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами, засновану на підвищенні
відповідальності власників тваринам і обмеженні розмноження домашніх
тварин.

За дорученням зоозахисних організацій Украї
Президент «Київського т-ва захисту тварин»
Фрагмент підпису і
печатки не відображено
навмисно
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