
 94 

побутові та інші. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ТВАРИН АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 

У наші дні правове регулювання перевезення тварин повітряним 
транспортом в умовах збільшення кількості авіаперевезень не втрачає 
своєї актуальності. Подорожуючи з туристичними цілями пасажири часто 
перевозять з собою домашніх тварин. Їх транспортування вимагає 
особливого порядку, що зумовлено необхідністю дотримуватися норм 
гуманності по відношенню до тварин, не порушувати нормальну роботу 
авіаперсоналу, а також забезпечувати комфортне перевезення пасажирів. 

Правовою основою перевезення тварин різними видами транспорту є 
Європейська Конвенція про захист тварин під час міжнародних 
перевезень від 13 грудня 1968 року. Перевезення тварин авіатранспортом 
здійснюється на основі: Повітряного кодексу України № 3393-VI від 
19 травня 2011 року, Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил транспортування тварин» № 1402 від 
16 листопада 2011 року, Наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу» 
№ 735 від 30 листопада 2012 року (далі по тексту – Правила), а також 
правил повітряних перевезень авіаперевізників. 

Відповідно до глави 2 розділу XII Правил, транспортування собак, 
котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин має здійснюватися за 
умови одержання дозволу перевізника під час бронювання до початку 
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перевезення. Тварини обов’язково мають бути належним чином розміщені 
у контейнерах або клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та 
довідки про стан здоров’я, дозволи на ввезення в країну призначення чи 
транзиту. Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного 
запаху. Перевізник має право визначати спосіб перевезення і обмежити 
кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі [1]. 

Перевезення домашніх тварин можливе лише у супроводі повнолітніх 
пасажирів за попереднім погодженням з авіакомпанією. Перед вильотом 
вихованців не слід годувати і поїти, а щоб уникнути непередбачених 
ситуацій, їм рекомендується робити заспокійливі уколи. Не варто також 
забувати і про те, що тварини вагою більше 8 кг. за замовчуванням 
перевозяться в багажному відділенні. Тому краще заздалегідь подбати про 
наявність для них зручних клітин або сумок-перенесень [2]. 

Перевезення тварин як зареєстрованого багажу разом з контейнером і 
харчуванням оплачується як додаткова послуга відповідно до 
встановленого авіаперевізником тарифу. Загальна вага тварини і 
контейнера ніколи не включається в норму безкоштовного провозу багажу 
[3]. А квиток на перевезення тварини купується за ціною наднормативного 
багажу з урахуванням ваги і розмірів. Вартість квитка відповідає тарифам 
першого класу, навіть у тому випадку, якщо тварина летить в багажному 
відділенні [2]. 

Особливу увагу варто приділити ветеринарним документам на 
тварину та її вакцинації. Для здійснення авіаційного перевезення на 
внутрішніх рейсах необхідно надати: - ветеринарне свідоцтво по формі 
№ 1; - свідоцтво про вакцинацію з записом про щеплення від сказу, яке 
зроблене не раніше, ніж за рік, і не пізніше, ніж за місяць до вильоту. Для 
польоту з домашнім улюбленцем на міжнародному рейсі потрібно: - 
міжнародний ветеринарний сертифікат, що має бути оформлено на основі 
ветсвідоцтва та зареєстровано у ветслужбі пункту прикордонного 
контролю; - довідку про те, що тварина не представляє племінної цінності, 
а також інші документи, які запитуються ветеринарними органами країни 
прибуття або транзиту [3]. 

Згідно з п. 7 ст. 102 Повітряного кодексу України, за умови 
дотримання правил експлуатації повітряного судна службові тварини, що 
супроводжують інваліда, перевозяться у пасажирському салоні 
повітряного судна безплатно [4]. 

У пасажирському салоні авіасудна дозволяється перевозити: - 
службових собак у супроводі кінолога; - собак-поводирів для сліпих і 
глухих пасажирів за умови, що на тваринах є ошийник і намордник. При 
цьому службова собака, собака-поводир повинні знаходитися біля ніг 
пасажира/кінолога; - дрібних тварин, маса яких разом із засобами 
перевезення не перевищує 8 кг. Клітки птахів повинні бути покриті 
щільною світлонепроникною матерією. Ті ж тварини, маса яких із засобом 
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перевезення перевищує 8 кг, перевозяться тільки в багажно-вантажних 
відсіках повітряного судна (крім собак-поводирів). У разі перевезення 
тварин пасажир відповідає за таку тварину, а також забезпечує надання 
необхідних документів, передбачених чинним законодавством. 
Перевізник не відповідає за травмування, втрату, затримку, захворювання 
або загибель таких тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну 
призначення або транзиту, у разі якщо така шкода не була заподіяна 
внаслідок недбальства перевізника [1]. 

Отже, необхідність забезпечення безпеки пасажирів, екіпажу, а також 
самих тварин під час їх перевезення повітряним транспортом, потребує 
знання їх власниками вказних вище правил. Належна підготовка 
документів, а також самої тварини до авіаперевезення гарантує як 
комфортне авіатранспортування, так і убезпечує від негативної юридичної 
відповідальності її власника. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВОГО 

ПРЕЦЕДЕНТУ НА ПРАКТИЦІ В УКРАЇНІ 

Правовий прецедент як джерело права застосовувався на практиці в 
різноманітних державах світу протягом багатьох останніх століть. На 
сьогоднішній день прецедент є основою для вирішення спірних 
юридичних питань у Великій Британії, США, Австралії, Канаді тощо. 
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