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ПОВНОВАЖЕННЯ

контроль за утриманням та
розведенням диких тварин, які
перебувають у стані неволі або в
напіввільних умовах;

контроль за наявністю у юридичних
чи фізичних осіб документів, що
підтверджують законність набуття
диких тварин, у тому числі
занесених до Червоної книги
України;

контроль за наявністю дозвільних
документів на утримання та
розведення диких тварин;

здійснення інших повноважень у
сфері захисту тварин від жорстокого
поводження відповідно до своєї
компетенції.

До повноважень Держекоінспекції у
сфері захисту тварин від жорстокого
поводження належить:

У 2019 року Державна екологічна інспекція
України мало не була ліквідована до
створення нової природоохоронної
служби. На щастя, цього не трапилось,
оскільки у захисті диких тварин та
довкілля не останню роль відіграє саме
екоінспекція, перевірки якої кілька років
знаходились під мораторієм.

Захід контролю доводиться чекати довше,
але є ряд випадків, коли таке звернення
буде більш ефективним, аніж швидкий
виїзд групи реагування патрульної поліції.
Наприклад, екоінспекція з ініціативи та
підтримки громадськості виграла судові
справи проти Одеського цирку, проти
хутроферми голландського бізнесмена в
Сінгурах тощо. Судові рішення створили
прецеденти, щоб вивести діяльність
кривдників тварин поза закон, боротьба
триває.

Тут наведемо інформацію, як екологічна
інспекція може допомогти тваринам.

ЯК ЗООЗАХИСНИКАМ
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЕКОІНСПЕКЦІЇ?

зараз екоінспекція не може перевіряти платників єдиного
податку на підставі Закону України "Про особливості
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та
юридичних осіб, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності". Ситуацію будемо
намагатися змінити на законодавчому рівні, оскільки багато
контактних зоопарків, пересувних виставок диких тварин
обрали саме цю систему оподаткування.



ЯКІ ПІДСТАВИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ?

власне волевиявлення СГ своєю заявою;

невиправлені недостовірні дані, заявлені СГ;

перевірка стану виконання приписів, виданих СГ за результатами попередньої
перевірки; 

звернення фізичної особи про порушення своїх прав або природоохоронного
законодавства (за наявністю погодження Держекоінспекції України);

неподання СГ документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд
без поважних причин;

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у
відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або
настанням події, що має значний негативний вплив;

настання аварії, смерті внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання, що було пов’язано з діяльністю СГ. 

Держекоінспекція працює відповідно до річного плану, який затверджується до
1 грудня попереднього року. Наприклад, річний план перевірок на 2021 рік був
затверджений наказом Держекоінспекції 01.12.2020.

Наявність річного плану зовсім не означає, що суб’єкти господарювання (далі –
СГ) не зазначені в цьому плані, не можуть бути перевірені. Так, існують також
позапланові перевірки, для яких існує вичерпний, але достатньо широкий перелік
підстав : 

СГ має бути попереджений про проведення планової перевірки щонайменше за
10 днів, при позаплановому заході контролю таке попередження не вимагається, в
обох випадках перевірка має обов’язково проводитись в присутності керівника або
уповноваженої ним особи.

https://www.dei.gov.ua/posts/1221


1.  Звернення, яке стосується виявленого порушення, надсилається ФО поштою
(звичайною або електронною) на адресу відповідної територіальної інспекції. 

2.  Звернення складається українською мовою, назву якого краще зазначити як
«Заява щодо проведення позапланової перевірки з огляду на порушення
законодавства». Така заява має містити обов’язкові реквізити: дату, ПІБ, місце
проживання, контакти зворотного зв’язку заявника, дані СГ, щодо якого подається
звернення, детальний опис суті порушення, наявні докази на підтвердження
зазначених обставин та підпис. Якщо плануєте використовувати електронну
пошту, лист має бути роздрукований, посвідчений ручним підписом та
відсканований. Кам’яний вік, але що поробиш :/ 

3.  Звернення не може бути безпідставним, оскільки в такому випадку ФО, яка його
подала, буде нести відповідальність у відповідності з законодавством. Саме тому
слід заздалегідь потурбуватися про докази, які свідчать про викладені у заяві
порушення.

4.  Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання,
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення перевірки, тому краще
наводити детальний виклад всіх можливих порушень у зверненні.

5.  Екоінспекція зобов’язана розглянути звернення та надати відповідь письмову
відповідь.

ЗРАЗОК
ЗВЕРНЕННЯ 
ЗНАЙДЕТЕ ТУТ

ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА (ДАЛІ – ФО) МОЖЕ
ІНІЦІЮВАТИ ПОЗАПЛАНОВУ ПЕРЕВІРКУ?



Окрім фактів, які ви вважаєте порушеннями, іноді є доцільним дати підказку екоінспекції та
просити дослідити наявність у СГ, наприклад, наступних дозвільних документів, які
можуть вимагатись залежно від обставин порушення:

1. Дозвільні документи на утримання та розведення диких тварин (наявність передбачена ст.
29-2 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»);

2. Дозвіл Держпродспоживслужби на проведення заходів із залученням тварин (наявність
передбачена ст. 30-1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»);

3. Документи, які підтверджують законність набуття кожної тварини (наявність передбачена
ст. 3.1 глава 3 Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 429
від 30.09.2010, ст. 29-2 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»).

4. Ветеринарний паспорт на кожну тварину.

Крім того, можна просити дослідити наявність у тварин:

1. Кліток або вольєрів, з площею не менше мінімальної, відповідно до Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища №  429 від 30.09.2010, в редакції від
11.12.2020.

2. Контакту з природним для тварин середовищем проживання (це наявність землі, трави,
дерев, кущів, водойми, укриттів від сонця і дощу тощо) відповідно до Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища №  429 від 30.09.2010 в редакції від
11.12.2020, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

3. Умов утримання, що задовольняють природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із
собі подібними, у природній активності та інші потреби відповідно до ст. 7 Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження».

Які питання просити 
дослідити під час перевірки?

Наостанок також зазначимо, що зараз продовжуються спроби оновлення нормативної бази
діяльності екоінспекції, на розгляді у ВРУ перебуває Проєкт Закону «Про державний екологічний
контроль» № 3091 від 19.02.2020, обговорюється удосконалення методики визначення розмірів
різної шкоди. Тож, можемо очікувати на удосконалення законодавства у найближчі роки.

"Відкриті клітки Україна", ГО
2021


