
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ТВАРИН  

 

Конституція України 

 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права 

державної та комунальної власності відповідно до закону. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної 

власності є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених 

законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове 

відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається 

лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановлених законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та 

гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і 

природні якості землі. 

 

Цивільний кодекс України 

 

Стаття 180. Тварини 

1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий 

режим речі, крім випадків, встановлених законом. 

2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом. 

3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом 

цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом. 

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина 

1. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, зобов'язана негайно 

повідомити про це власника і повернути її. 

Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування 

невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це 

міліції або орган місцевого самоврядування, вживає заходів щодо розшуку власника. 

2. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, може на час розшуку 

власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, 

якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням 

ветеринарних правил, або передати її міліції або органові місцевого самоврядування. 

3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель 

або пошкодження у межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності. 

Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину 

1. Якщо протягом шести місяців з моменту заяви про затримання бездоглядної 

робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців - щодо інших домашніх 

тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право 

власності на ці тварини переходить до особи, у якого вони були на утриманні та в 

користуванні. 

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та 

в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність 

територіальної громади, на території якої її було виявлено. 

  



 

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої 

тварини та виплата винагороди 

1. У разі повернення бездоглядної домашньої тварини власникові особа, яка 

затримала тварину, та особа, якій вона була передана на утримання та в користування, 

мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням тварини, з вирахуванням 

вигод, здобутих від користування нею. 

2. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, має право на винагороду 

відповідно до статті 339 цього Кодексу. 

  

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

  

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами 

Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, завдання побоїв або 

вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не 

спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, 

у тому числі порушення правил утримання тварин, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у 

власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, 

пропаганда жорстокого поводження з тваринами - тягнуть за собою накладення штрафу 

від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо 

перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у 

власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи 

понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські 

місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних 

свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 

штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так 

само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 

першою цієї статті - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб 

- від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1284
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1284


Кримінальний кодекс України 

 

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами 

1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі 

безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі 

тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з 

хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають 

ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами 

до вчинення таких дій - 

караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 

трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, - 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від трьох до п’яти років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з особливою 

жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше 

тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 

 


