Жоба

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАЦЫ

Жануарларга жауапкернплшпен царау туралы

Осы Зац жануарларды коргау, оларга карау кезшде Kayinci3fliKTi
цамтамасыз ету, адамгерш1л1кт1 ныгайту жэне когамныц 1згшк кагидаттарын
сактау, сондай-ак жануарларга карау кезшде жеке жэне зацды тулгалардыц
кукыктары мен зацды мудделерш коргау мацсатында жануарларга
жауапкершшкпен карау саласындагы цогамдык катынастарды реттейдк

тарау.
1-

ЖАДНЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Зацда пайдаланылатын непзп угымдар

Осы Зацда мынадай непзН угымдар пайдаланылады:
1) аулау кызмеп - жануарларды аулаумен, уакытша устаумен жэне
жансыздандырумен айналысатын, облыстардыц, республикалык мацызы бар
цалалардыц, астананыц жергшк'Н аткарушы органдары курган мемлекегпк
ветеринариялык уйым, сондай-ак дара кэсшкерлер жэне мемлекегпк емес
зацды тулгалар;
2) жабайы жануарлар - жабайы табигат табиги мекендеу ортасы болып
табылатын, оныц 1нйнде ержшз жэне (немесе) жартылай epiKTi жагдайларда
усталатын жануарлар;
3) жануарга катыгездкпен карау - жануардыц ол!мше, мерпгуше
немесе оныц саулыгына озге де зиян келуше экеп соктырган немесе экеп
соктыруы мумкш касакана ic-эрекет;

4) жануарды эвтаназиялау (будан opi - эвтаназиялау) - жануарды
ауыртуды жэне физикалык азаптауды болгызбай оны дэрьдэрмекпен
жансыздандыру;
5) жануардьщ neci - жануар меннпк кукыгымен немесе озгедей заттык
кукыкпен тиесш болатын жеке немесе зацды тулга;
6) жануарлар - омырткалы жануарлар;
7) жануарларга арналган оцалту орталыгы - жануардьщ иесше жэне
(немесе) жауапты адамга не табиги мекендеу ортасына кайтарылуга жататын
немесе жатпайтын, Tipniiniri мен саулыгына катер тенд1ретш жагдайга
ушыраган, табиги жагдайларда TipniiniK ете алмайтын, сондай-ак жеке немесе
зацды тулгалардан алый койылган немесе тэркгленген уй жануарларын
(компаньон жануарларды) шектеул1 кабылдаута, емдеуге, уакытша устауга,
оцалтуга жэне бешмдеуге арналган жэне жабдыкталган мулжтж кешен;
8) жануарларга арналган панажай - Tipniiniri мен саулыгына катер
тонд!ретш жагдайга ушыраган жануарларды, караусыз калган жэне кацгыбас
жануарларды, сондай-ак жеке немесе зацды тулгалардан алып койылган
немесе тэркыенген уй жануарларын (компаньон жануарларды) устауга
арналган жэне жабдыкталган мулштш кешен;
9) жануарларга жауапкерпплшпен карау саласындагы когамдык
инспектор (будан opi - когамдык инспектор) - жануарларга жауапкерпплпспен
карау саласындагы когамдык бакылауды журНзу кагидаларына сэйкес
жануарларга жауапкершипкпен карау саласындагы когамдык бакылауды
жузеге асыратын жеке тулга;
10) жануарларга жауапкерпплшпен карау саласындагы уэкшетп
орган - жануарларга жауапкершыпкпен карау саласындагы басшылык пен
салааралык уйлест!руд1 жузеге асыратын орталык аткарушы орган;
11) жануарларды уакытша устау пункт! - табылган, ауланган караусыз
калган жэне кацгыбас жануарларды, сондай-ак жеке немесе зацды тулгалардан
алып койылган немесе тэркшенген уй жануарларын (компаньон жануарларды)
уакытша усгау ушш эдеш арналган жэне жабдыкталган мулпспк кешен;
12) жануарлардыц тебелес1 - жануарларды 6ip-6ipiHe еш1кт1ру
нэтижесшде не олардыц тукымдык сипаттамалары салдарынан, жануар
иесшщ жэне (немесе) жауапты адамныц айкастыц алдын алу немесе токтату
жоншдеп шараларды эдеш кабылдамауы кезшде туындаган ек1 жэне одан коп
жануардьщ айкасы;
13) жауапты адам - жануар иесшщ жазбаша тапсырмасы бойынша
жануар иесшщ осы Зацда белпленген кукыкгары мен мшдеттерш озше
алатын адам;
14) жылжымалы хайуанаттар багы - жануарларды устау жэне
тасымалдау аркылы гылыми мацызы жок цирк, эстрада, ойын-сауык
кызметшде жануарларды кепшшкке демонстрациялау ушш пайдаланылатын
арнайы жабдыкталган жылжымалы конструкциялар, оныц пшнде торлар;

15) зоологиялык жатынжай - дара кэсшкер немесе мемлекетпк емес
зацды тулга курган, жануарлардыц иелер1мен келюу бойынша уй
жануарларын (компаньон жануарларды) уакытша устауга немесе узак устай
туруга арналган жэне жабдыкталган мулкпк кешен;
16) зоологиялык питомник - дара кэсшкер, мемлекетпк не мемлекетпк
емес зацды тулга курган, асыл тукымдык кундылыгы бар немесе арнайы
максаттагы жануарларды устау жэне ecipy упин эдеш жабдыкталган жэне
арнаулы мулжпк кешен;
17) контактш зоопарк - жануарларды кепшшкке демонстрациялау
жэне келунплерге физикалык контакт жасату максатында оларды устау ушш
пайдаланылатын арнайы жабдыкталган курылысжайлар, уй-жайлар, келк,
торлар, коршаулар жэне баска да конструкциялар;
18) кацгыбас жануарлар - neci жок иттер мен мысыктар;
19) караусыз калган жануарлар - устау орнынан тыс жердеп жэне
жануардьщ neci жэне (немесе) жауапты адам тарапынан бакылаусыз калган
жануарлар;
20) кызметпк жануарлар - 1здеу, кузету, патрульдк-бекетпк,
коргау-карауыл,
1здеспру-куткару
максаттарында
жэне
Казакстан
Республикасыныц зацнамасында белпленген озге де кызметпк максаттарда
арнайы дайындалган жэне пайдаланылатын (колданылатын) жануарлар;
21) мерпгу - Казакстан Республикасыныц ветеринария саласындагы
зацнамасында айкындалган жагдайларды коспаганда, кандай да 6ip агзаныц
функциясын толык немесе шшара жогалтуга, сондай-ак жануардьщ
анатомиялык тутастыгын бузуга экеп соккан, жануардьщ саулыгына
келпрыген ауыр зиян;
22) стерилдеу - жануарды хирургиялык, дэрьдэрмекпен не озге
тэсымен урпак орбпу кабыетшен айыру;
23) устау орны - жануардьщ Heci жэне (немесе) жауапты адам
пайдаланатын, жануар усталатын гимараттар, курылыстар, курылысжайлар,
уй-жайлар немесе жер учаскелерц
24) уй жануарлары (компаньон жануарлар) (будан эр! уй жануарлары) - кай турге жататынына карамастан, адам эстетикалык
Кажеттшктер1 мен карым-катынас кажеттшктерш канагаттандыру ушш
дэстурл1 турде асырайтын жэне ociperiH жануарлар;
25) уй жануарларын есепке алу - уй жануарына жеке ном1р беру,
тургылыкты жер1 корсеплген оныц neci жэне журпзыген ветеринариялык
ic-шаралар туралы мэл1меттерд1 мшдетп пркеу;
26) уй жануарларын есепке алу буйымдары (куралдары) - уй
жануарларын есепке алу упин пайдаланылатын болюстер, чиптер жэне баска
да буйымдар (куралдар);

27) уй жануарларын серуендету - жануар иесшщ жэне (немесе)
жауапты адамныц жануарды устау орныныц шегшен тыс жерге шыгаруды
кездейтш жэне жануардыц козгалыс белсендшпне, табиги кажетплжтерш
етеуге деген физиологиялык кажеттжтерш канагаттандыруга багытталган
эрекеттерц
28) уй жануарларыныц ез бетшше серуендеу1 - уй жануарларыньщ
устау орнынан тыс жерде жануар HeciHci3 жэне (немесе) жауапты адамсыз ез
бетшше болуы;
29) эксперименттж (зертханальщ) жануарлар - гылыми зерттеулер,
биологияльщ тестшеу, оку процесш журпзу ушш, медициналык максаттарда,
сондай-ак биомедициналык препараттар алу ушш ешрглетш, усталатын жэне
пайдаланылатын жануарлар.
бап.
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Кдзакстан Республикасынын жануарларга жауапкерпплишен
карау саласындагы зацнамасы

1. Кдзакстан Республикасынын жануарларга жауапкерпйлжпен карау
саласындагы зацнамасы Кдзакстан Республикасынын Конституциясына
непзделедц осы Зацнан жэне Казакстан Республикасынын езге де нормативтж
кукыктык актшершен турады.
2. Егер Вщзакстан Республикасы ратификациялаган халыкаралык
шартта осы Зацдагыдан езге кагидалар белпленсе, онда халыкаралык шарттыц
кагидалары колданылады.
3- бап. Жануарларга жауапкерпплжпен карауды реттеу кагидаттары

Жануарларга жауапкершшкпен карауды реттеу кагидаттары мыналар
болып табылады:
1) жануарларга ауырсыну мен физикалык азаптауды сезше алатын
TipuiiniK neci ретшде карау;
2) жануардыц TipniiniriHe, саулыгы мен амандыгына иесшщ дербес
жауапты болуы;
3) жануарларды катыгезджпен караудан коргау;
4) халыктыц жануарларга адамгерпилжпен жэне 1згшкпен карауын
тэрбиелеу.
4- бап. Жануарларды катыгезджпен караудан коргау
1. Жануарларга катыгезджпен карауга тыйым салынады.
2. Жануарларга карау кезшде:

1) жануардыц елуше, мерпгуше немесе саулыгына ©зге де зиян
келпруге экеп соккан немесе экеп согуы мумкш жануарды урып-согуга,
кинауга, оныц шшде аштыцпен, шолмен кинауга жэне жануарды белшектеу,
ортеу,
суга
батыру,
туншыктыру,
сою
аркылы
©зге
де
зорлыц-зомбылык эрекеттерше;
2) ауырсынуды басатын препараттар мен анестетиктерд1 колдану
жануардыц саулыгына зиян Kennpyi мумкш жагдайларды коспаганда,
жануарларга ауырсынуды басуды немесе анестезияны колдану керсетыген
ветеринариялык жэне ©зге де емшараларды ти1ст! куралдарды мшдетп турде
колданбай журНзуге;
3) бузакылык пигылмен не кызметпк мшдеттерд1 аткаруга немесе
Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырылатын ац
аулауга байланысты емес максаттарда жануарларды адамга жэне (немесе)
баска жануарларга еппкпруге;
4) жануарлар жэне (немесе) олардыц урпагы жануарларга арналган
панажайларга орналастырылганга немесе ©зге де зацды тэсшмен иелжтен
гпыгарылганга дейш жануарлар иелершщ немесе жауапты адамныц оларды
устау женшдеп мшдеттерш орындаудан бас тартуына;
5) ripniuiiri мен саулыгы ушш каушп жай-куйдеп жануарга жануар
иеспйц жэне (немесе) жауапты адамныц, егер бул адамдарда жануарга кемек
керсету мумкшдш болса немесе ©здер1 оны прпплпт мен саулыгы унин
Kayinri жай-куйге Tycipce, кемек керсетпеуше;
6) жануарлар тебелесш уйымдастыруга жэне етюзуге;
7) «Дене шыныктыру жэне спорт туралы» Кдзакстан Республикасыныц
Зацына сэйкес жануарлар пайдаланылатын улттык спорт Typnepi бойынша
спорттык ic-шараларды коспаганда, жануардыц мерпгуше немесе саулыгына
©зге де зиян келпрыуше не жануарлардыц ©л1мше алып келепн ойын-сауык
ic-шараларын уйымдастыруга жэне ©пазуге;
8) жануардыц мерпгуше немесе саулыгына ©зге де зиян келпрмуше не
жануардыц
ел1мше
алып
келепн
мукэммалды
жэне
езге
де
курал-жабдыкты пайдалануга;
9) иттер мен мысыктарды тамакка пайдалану, сою немесе мерпкпру
немесе саулыгына езге де зиян келпру аркылы осындай жануарлардан ©шм
мен шиюзат алу ушш оларды ©cipyre, устауга, пайдалануга, сондай-ак
мысыктар мен иттердш жунш тарау тэсипмен алуды коспаганда, осындай
ешмд1 етюзуге;
10)
ветеринариялык дэршер болып табылмайтын
адамныц
эвтаназиялауына;
11)
уй
жэне
жабайы
жануарларды
гылыми
максаттарда
будандастыруды коспаганда, оларды шагылыстыруга тыйым салынады.

3. Егер жануарды нысаналы максаты бойынша одан эр! пайдалану
мумкш болмаса, жануардыц Heci жэне (немесе) жауапты адам мундай
жануарды ол ез ел1м1мен олгенге дешн устауды камтамасыз етуге не оны
жануарларга арналган панажайга, цажетп жагдайлар жасай алатын жеке
немесе зацды тулгаларга беруге мшдетп.
Егер жануар саулыгыныц жагдайы жасына байланысты езгерютерге,
созылмалы аурулардыц болуына, жаракаттан кешнп жагдайына орай удайы
ауырсынуды сезшуге не агзалар жуйесшщ бузылуына немесе прек-кимыл
аппаратыныц ауыр функционалдык бузылуына байланысты жануардыц
прпплпс ету сапасыныц
нашарлауын
бшд1рсе, жануардыц
neci
ветеринариялык дэршердщ корытындысы бойынша эвтаназиялау туралы
шеипм кабылдауга кукылы.
4. Мыналар жануарларга катыгездшпен карау болып табылмайды:
1) жануар адамга жэне (немесе) жануарга шабуыл жасаган
жагдайлардагы жэне жануар адамныц, жануарлардыц OMipiHe немесе
саулыгына, сондай-ак; когамдык тэртш пен каушсвдшке катер тенд1ретш озге
де жагдайлардагы жануарга карау;
2) дератизациялау;
3) жануарларды epiKci3 жэне (немесе) жартылай epkri жагдайларда
усталатын баска жануарларды азыктандыру упин пайдалану;
4) осы Зацныц жэне Кдзакстан Республикасыныц езге де нормативпк
кукыктык акплершщ талаптарына сэйкес жузеге асырылатын ац аулау, балык
аулау немесе балык шаруашылыгын журпзу, жабайы жануарлардыц санын
реттеу, ауыл шаруашылыгы жануарларын сою, ветеринариялык ic-шаралар,
эвтаназиялау;
5) Казахстан Республикасында пркелген дши б1рлеспктердш жолын
куушылар дши жораларды еткву кезшде, егер бул олардыц дши Ымшде
козделсе, жануарларды сою.
бап.
5-

Жануарларга жауапкершшкпен карау саласында халыкты
агарту жэне тэрбиелеу, жануарларга катыгездшпен карауды
насихаттауга тыйым салу

1. Халыктыц жануарларга адамгершшкпен жэне 1згшкпен карауын
тэрбиелеу, жануарларга катыгездшпен карауга жол бермеу максатында
жануарларга жауапкергшлшпен карау саласында халыкты агарту жэне
тэрбиелеу жузеге асырылады.
Жануарларга жауапкершшкпен карау саласында халыкты агартуды
жэне тэрбиелеуд1 мемлекетпк органдар, жергшкп аткарушы органдар, бшм
беру жэне денсаулык сактау уйымдары, табигат коргау уйымдары, когамдык
б1рлеспктер, езге де зацды тулгалар, сондай-ак жеке тулгалар Казакстан
Республикасыныц жануарларга жауапкершЫкпен карау саласындагы

зацнамасы туралы акпараттандыру, биоэтика курсын окыту немесе бшм беру
жуйесшде жануарларга 1згшкпен карау бойынша сыныптан тыс жумыс
журпзу, кермелер, семинарлар, конференциялар, конкурстар, жарыстар жэне
баска да ic-шаралар етшзу аркылы жузеге асырады.
2. Пайда табу максатында немесе онсыз, жануарларга катыгезджпен
карауды, оныц шпнде баспа, дыбыс-бейне жэне озге де хабарлар мен
материалдарды шыгару, демонстрациялау, тарату жэне озге де пайдалану
аркылы насихаттауга жэне (немесе) соган ундеуге тыйым салынады.
3. Жануарларга катыгезджпен карау фактшерш жазып-керсету
«Букаралык акпарат куралдары туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц
талаптарына сэйкес жузеге асырылады.

2тарау.
ЖАНУАРЛАРГА ЖАУАПКЕРШ1Л1КПЕН КАРАУ
САЛАСЫНДАГЫ МЕМЛЕКЕТПК РЕТТЕУ ЖЭНЕ БАСКАРУ
6- бап. Казакстан Республикасы Уюметниц жануарларга
жауапкернйлшпен карау саласындагы кузыреп
Казакстан Республикасыныц Уюмеп жануарларга жауапкершшкпен
карау саласында:
1) жануарларга жауапкерпплшпен карау саласындагы мемлекетпк
саясаттыц непзп багыттарын эз!рлейдц
2) Казакстан Республикасыныц Конституциясымен, зацдарымен жэне
Казакстан Республикасы Президентшщ актыер!мен озше жуктелген озге де
функцияларды орындайды.

7- бап. Жануарларга жауапкершипкпен карау
саласындагы уэкшетп органныц кузыреп

Жануарларга жауапкершшшпен карау саласындагы уэкыетп орган:
1) жануарларга жауапкерпплшпен карау саласындагы мемлекетпк
саясатты icxe асырады;
2) жануарларды жануарларга арналган панажайларда, зоологиялык
жатынжайларда, жануарларды уакытша устау пунктершде, жануарларга
арналган оцалту орталыктарында, зоологиялык питомниктерде устау
кагидаларын эз1рлейд1 жэне беютедц
3) жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдалану жэне
оларды устау кагидаларын эз1рлейд! жэне беютедц
4) ездершщ мекендеу ортасына кайтару мумкш емес, ерпсшз жэне
(немесе) жартылай epiKTi жагдайлардагы жабайы жануарларга карау
кагидаларын эз1рлейд1 жэне беютедц

5)
жануарларды
аулаудьщ,
уакытша
устаудыц
жэне
жансыздандырудыц улгшк кагидаларын эз1рлейд1 жэне беютедц
6) жануарларга арналган панажайлар кызметшщ кагидаларын эз1рлейд1
жэне беютедц
7) жануарларга арналган панажайларды есепке алу кагидаларын
эз1рлейд1 жэне бектгедц
8) жануарларды тасымалдау кагидаларын эз1рлейд1 жэне беютедц
9) уй жануарларын есепке алу кагидаларын жэне есепке алуга жататын
уй жануарларыныц т!збесш эз1рлейд1 жэне беютедц
10) тургынжайларда устауга тыйым салынган жануарлардыц -нзбесш
эз1рлейд1 жэне беютедц
11) жануар иесшщ ерекше жауапкерпплшш талап ететш уй
жануарларыныц т1збесш эз1рлейд1 жэне беютедц
12) уй жануарларын устаудыц жэне серуендетудщ улплк кагидаларын
эз1рлейд1 жэне беютедц
13) жануарларга жауапкершшкпен карау саласындагы когамдык
бакылауды
журпзу,
сондай-ак
жеке
тулгаларга
жануарларга
жауапкернплкпен карау саласындагы когамдык инспекторлар куэлктерш
беру кагидаларын эз1рлейд1 жэне беютедц
14) кацгыбас жануарларды вакциналау жэне стерилдеу кагидаларын
эз1рлейд1 жэне бекггедц
15) ер1кс1з жэне (немесе) жартылай epkri жагдайларда усталатын баска
жануарларды азыктандыру ушш пайдаланылатын жануарлардыц пзбесш
эз1рлейд1 жэне беютедц
16) осы Зацда, Казакстан Республикасыныц озге де зацдарында,
Кдзакстан Республикасы Президентшщ жэне Казакстан Республикасы
Уюметшщ актшершде козделген озге де окшетпктерд! жузеге асырады.

бап.
8-

Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц,
астананыц жерпл1кт1 окшд1 органдарыныц жануарларга
жауапкершшкпен карау саласындагы кузыреп

Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жергшкп окицц органдары жануарларга жауапкершшкпен карау саласында:
1) уй жануарларын устау жэне серуендету кагидаларын беютедц
2) жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру
Кагидаларын бектгедц
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес азаматтардыц
кукыктары мен зацды мудделерш камтамасыз ету женшдеп озге де
окшеттктерд1 жузеге асырады.

9- бап. ЖергшкН аткарушы органдардьщ жануарларга
жауапкерпплжпен карау саласындагы кузыреп
1. Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананьщ
жерплпсп аткарушы органдары жануарларга жауапкерпплжпен карау
саласында:
1) уй жануар л арын устау жэне серуендету катидал арын эз!рлейдц
2) уй жануарларын серуендетуге не езге максатта жануарлармен
журуге тыйым салынган орындарды айкындайды, сондай-ак кажет болган
кезде уй жануарларын серуендетуге арналган орындарды жабдыктайды;
3) жануарларга арналган панажайлардьщ кызметш акпараттык
камтамасыз етущ жэне жануарларды жаца иелерше беруге, адасып калган
жануарлардьщ иелерш 1здеуге, уй жануарларын стерилдеу кажеттшй туралы
акпараттандыруга багытталган элеуметтж жарнаманы уйымдастырады;
4) уй жануарларын есепке алуды уйымдастырады;
5) жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру
кагидаларын эз!рлейдц
6) кацгыбас жануарлардьщ санын реттеулд уйымдастырады;
7) жануарларга арналган панажайларды есепке алуды журпзедц
8)
жергшкта
мемлекеттж
баскару
муддесшде
Казакстан
Республикасынын зацнамасымен жерплжп аткарушы органдарга жуктелетш
езге де екшеттжтерд1 жузеге асырады.
2.
Жергшкп
аткарушы
органдар
жануарларга
арналган
панажайлардьщ курылысын жэне оларды кутш-устауды уйымдастыруга,
Казакстан
Республикасынын;
зацнамасында
белпленген
тэртшпен
жануарларга арналган жекеше панажайларды коса каржыландыруды жузеге
асыруга кукылы.

тарау.
3-

ЖАНУАРЛАРДЫ УСТАУ ЖЭНЕ ОЛАРЕА КАРАУ
ЖЭН1НДЕП НЕПЗП ТАЛАПТАР

10- бап. Жануарларды устау женшдей жалпы талаптар
1. Жануарларды устау жешндеп жалпы талаптарга:
1) жануарлардьщ биологияльщ, турлж жэне жеке ерекшелжтерше
сэйкес келуге, олардьщ табиги кажетНлжтерш канагаттандыруга тшс
жануарларды устау жагдайлары;

2)
Казахстан
Республикасынын,
ветеринария
саласындагы
зацнамасыньщ
талаптарына
сэйкес
жануарлар
ауруларыныц
профилактикасын, диагностикасын, оларды емдеуд1 жэне жоюды хамтамасыз
ету жатады.
2. Жануарлардьщ жекелеген санаттарын устау осы Зацмен жэне
Казахстан Республикасынын езге де зацнамасымен реттеледх
3. Тургынжайларда устауга тыйым салынган жануарлар йзбесше
енпзшген жануарларды тургынжайларда устауга жэне ecipyre жол берымейдх
4. Аулау кызметтерх жануарларга арналган панажайлар, жануарларды
уакытша устау пункттер1 кацгыбас жануарларды вакциналауды Казахстан
Республикасынын зацнамасына сэйкес бюджет каражаты, сондай-ак
Казахстан Республикасынын зацнамасымен тыйым салынбаган езге де кездер
есебшен жузеге асырады.

бап.
11-

Уй жануарларын есепке алу

1. Есепке алынуы тшс уй жануарлары йзбесше енпзшген, жеке жэне
зацды тулгаларга менппк кукыгымен жэне езге де заттык кукыктармен тиесглц
оньщ 1пйнде жануарларга арналган панажайлардагы, жануарларды уакытша
устау пункттершдей, жануарларга арналган оцалту орталыцтарындагы,
зоологиялык питомниктердеп уй жануарлары мшдетй есепке алынуга,
жануар neci ауыскан жагдайда уй жануарларын есепке алу кагидаларында
кезделген деректер базасында мшдетй кайта есепке алынуга жатады.
2. Уй жануарларын есепке алуды облыстардьщ, республикалык
мацызы бар калалардыц, астананыц жергшкй аткарушы органдары курган
мемлекетйк
ветеринариялык
уйымдар,
ветеринария
саласындагы
емдеу-профилактикалык кэсшкерлш кызметй жузеге асыратын жеке немесе
мемлекетйк емес зацды тулгалар жузеге асырады.
3. Жануарлар иелершщ дербес деректер1 камтылатын акпаратпен
жумыс icTey Казахстан Республикасынын дербес деректер жэне оларды коргау
туралы зацнамасына сэйкес жузеге асырылады.
4. Уй жануарларын есепке алу уй жануарларын есепке алу буйымдарын
(куралдарын) пайдалана отырып, акылы непзде журпзмедх
Henepi халыцтьщ элеуметйк осал топтарына жататын уй жануарларын
есепке алу уй жануарларын есепке алу кагидаларына сэйкес бюджет каражаты
есебшен журпзыедх
5. Уй жануарын есепке алу кезшде оган уй жануарларын есепке алу
кагидаларында айкындалган тэрйппен уй жануарыньщ жеке HOMipi бершедх

и
6. Облыстардьщ, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жерйлкп аткарушы органдары курган мемлекетпк ветеринариялык уйымдар,
ветеринария саласындагы емдеу-профилактикалык кэсшкерлк кызметп
жузеге асыратын жеке немесе мемлекетпк емес зацды тулгалар токсан сайын
есепп тоцсаннан кейшй айдыц 20-сынан кенпкпрмей облыстардьщ,
республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц жерйлпсп аткарушы
органдарына уй жануарларын есепке алу кагидаларына сэйкес есепке алынган
уй жануарлары туралы акпарат беруге мшдетп.
Облыстардьщ, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жерйлкп аткарушы органдары токсан сайын есепп токсаннан кешнп айдыц
30-ынан кенпкпрмей жануарларга жауапкерпплкпен карау саласындагы
уэкшетп органга уй жануарларын есепке алу кагидаларына сэйкес есепке
алынган уй жануарлары туралы акпарат бередт
7. Есепке алынган уй жануарларыныц и ел epi уй жануарлары олген
кезден бастап он тэулктен аспайтын мерз1мде бул туралы облыстардьщ,
республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц жерйлпсп аткарушы
органдары курган мемлекетпк ветеринариялык уйымдарга не ветеринария
саласындагы емдеу-профилактикалык кэсшкерлк кызметп жузеге асыратын
жеке немесе мемлекетпк емес зацды тулгаларга хабарлауга мшдетп.
12- бап. Жануарларды тасымалдауга койылатын жалпы талаптар

1. Жануарларды тасымалдау кезшде олардыц азыкка, суга, ауага,
козгалыска,
табиги
кажетплктерш
етеуге
деген
кажетпктер1
канагаттандырылуга тшс, сондай-ак жануарлар ушш зиянды сырткы
эсерлерден оларды коргау камтамасыз епледт Кел к кещспйнщ келем1
тасымалданатын
жануарлардыц
биологиялык,
турлк
жэне
жеке
ерекшелктерше сэйкес келуге тшс.
2. Жануарларды тасымалдау ушш пайдаланылатын келк куралы
жануарларды тиеу, тасымалдау жэне lycipy кезшде жануарлардыц мерткуш
немесе саулыгына езге де зиян келпрыуш немесе жануарлардыц елуш,
сондай-ак келк куралынан олардыц ез бепмен шыгып кетуш
болгызбайтындай eTin жабдыкталуга тшс.
3. Жануарларды тасымалдау оларды тасымалдау кагидалары сактала
отырып, жузеге асырылады.
13- бап. Жануарларды ecipyre койылатын жалпы талаптар
1. Жануарларды ecipy кезшде жануарларды устауга койылатын осы
Зацда жэне Казакстан Республикасыныц езге де зацнамасында кезделген
жалпы талаптар ескершуге тшс.

2. Жануарлардыц урпагына цажетп жагдайлар жасау мумкш болмаган
кезде жануар neaepi жэне (немесе) жауапты адамдар оларды стерилдеуд!
камтамасыз етедт
14- бап. Ветеринариялык кызметтер корсету кезшде жануарларга
карау ерекшелктер1

1. Жануардыц neci жэне (немесе) жауапты адам Кдзакстан
Республикасыныц ветеринария саласындагы зацнамасына сэйкес жануарга
ветеринариялык кемектщ уактылы керсеплуш камтамасыз етуге мшдетп.
2. Жануарларга катты ауырсынуды тудыратын емшараларды
ветеринария мамандыцтары бойынша жогары, орта бы1мнен кешнп немесе
техникалык жэне кэсшпк 61л1м1 бар адамдар журпзедц олар карсы
корсетппмдер болмаган жагдайда ауырсынуды басуды немесе анестезияны
колдануга мшдетп.
3. Курдел1 хирургиялык операцияларга, оныц шпнде кушп эсер ететш
анестезия
препаранарын
пайдаланатын
операцияларга
жататын
ветеринариялык
емшаралар
мен
манипуляцияларды
ветеринария
мамандыцтары бойынша жогары 6iл!м1 бар адамдар журпзе алады.
15- бап. Жануарларды жансыздандыру жэне олардын
елекселер1мен жумыс icTey

1. Жануарларды жансыздандыруга:
1) егер озгеше тэсшмен тоцтату мумкш болмаса, жануарлардыц
физикалык азаптануын токтату ушш;
2) жануарлардыц жаца туган толшде ауыткулар мен кемшпктердщ
анык бипнген белгыер1 болып, олар пршипк етуге кабыетшз болган кезде;
3) Кдзакстан Республикасыньщ жануарлар дуниесш коргау, еимш
молайту жэне пайдалану саласындагы зацнамасында айкындалган тэртшпен
жабайы жануарлардыц санын репеу мен ац аулау, балык аулау жэне балык
шаруашылыгын журпзу кезшде;
4) жануар (жануарлар) адамга, жануарларга шабуыл жасаган жагдайда
жэне (немесе) жануарлар адамныц, жануарлардыц oMipiHe немесе саулыгына,
сондай-ак когамдык тэртш пен каушшзджке катер тенд1ретш озге де
жагдайларда;
5) ^азакстан Республикасыныц ветеринария саласындагы зацнамасына
сэйкес адамныц жэне жануарлардыц саулыгына Kayin тонд!ретш
жануарлардыц ерекше каушп жэне жукпалы ауруларын жою кезшде жол
берыедг

2. Жануарларды жансыздандыру кезшде мынадай талаптар сакталуга
тшс:

1) жансыздандыру журпзыетш уй-жай баска жануарлар усталатын
уй-жайдан белек болуга тшс;
2) жансыздандыру жануарлардыц ол1м алдындагы физикалык
азаптануын болгызбайтын эд1стермен журпзшедц
3) жануарларды туншыгудан, электр тогынан, термиялык эсерден,
уланудан, оныц ппшде пестицидтермен уланудан ол!мге экеп соктыратын,
жансыздандырудыц адамгерпплжке жат эдгстерш жэне баска да ауырсыну
эдютерш колдануга тыйым салынады.
3. Осы баптыц 2-тармагыныц талаптары адамныц жэне (немесе)
жануардьщ ем1рше немесе саулыгына, сондай-ак когамдык тэртш пен
каушшзджке накты катерд1 жою кезшде жануарларды жансыздандырудыц
осы баптыц 1-тармагыныц 4) тармакшасында кезделген жагдайларына
колданылмайды.
4. Жануарларды жансыздандыру жэне олардыц олекселер1мен жумыс
icTey кезшде Кдзакстан Республикасыныц ветеринария саласындагы
зацнамасыныц талаптары сакталуга тшс.

4тарау.
ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРДАЕЫ ЖАНУАРЛАРГА КАРАУ,
ОЛАРДЫ УСТАУ ЖЭНЕ ПАЙДАЛАНУ КЕЗШДЕП ЕРЕКШЕЛ1КТЕР

16- бап. Жабайы жануарларга карау кезшдеп талаптар

Жабайы жануарларга катыгезджпен караудыц алдын алу максатында
оларга карау кезшдеп талаптар осы Зацда жэне Казакстан Республикасыныц
жануарлар дуниесш коргау, есшш молайту жэне пайдалану саласындагы
зацнамасында белпленедь
17- бап. Ауыл шаруашылыгы жануарларына карау кезшдеп талаптар

1. Ауыл шаруашылыгы жануарларын устау, тасымалдау, оныц 1шшде
сою орнына тасымалдау осы Зацныц жэне Казакстан Республикасыныц
ветеринария саласындагы зацнамасыныц талаптарына сэйкес жузеге
асырылады.
2. Ауыл шаруашылыгы жануарларын сою Казакстан Республикасыныц
ветеринария саласындагы зацнамасыныц талаптары сактала отырып жузеге
асырылады.

бап.
18-

Жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдаланган
жагдайда оларга карау кезшдеп талаптар

1. Жануарларды мэдениет, демалыс жэне ойын-сауык саласындагы
кызметп жузеге асыру кезшде, оныц шшде зоопарктерде, цирктерде,
спорттык жарыстарда, жарнама жасау процесшде, кинематография
туындыларын жасау кезшде, фото жэне бейне ешмдерш жасау ушш,
телевидениеде,
агарту кызметшде, демонстрациялау максаттарында
пайдалану жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдалану болып
табылады.
2. Жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдалану жэне
устау адамныц жэне (немесе) жануардыц OMipi мен саулыгына зиян келт1руд1
болгызбау ушш кажетп каушыздж шараларын сактау ескерые отырып жузеге
асырылады.
3. Жануарларды стационарлык океанариумдарда пайдалануга, егер
оларды устау Tipininiri мен саулыгына зиян келпрмей, биологиялык, турлпс
жэне жеке ерекшелжтерше сэйкес жануарларды негурлым тшмд1
пайдалануды камтамасыз етуге мумкшдж бермесе, жол бершмейдь
4.
Жануарды
мэдени,
ойын-сауык
жэне
демонстрациялау
максаттарында пайдалану тшмдшгш арттыру максаттарында оныц
саулыгыныц жагдайын нашарлататын дэршк жэне езге де препараттарды
колдануга тыйым салынады.
5. Жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдалануды
кездейтш кызметп жузеге асыруга оларды устау орындарында, сол ушш эдеш
арналган гимараттарда, курылыстарда, уй-жайларда немесе окшауланган
аумактарда жол бершедт
6. Керермендерге немесе келупплерге жануарлармен физикалык
контакт жасату аркылы, оныц !шшде коммерциялык пайдалану жэне фото мен
бейне TycipiniMflepre адамдардыц белгклз 6ip тобыныц оларга кол жетюзу
ушш жануарларды мэдени-ойын-сауык максаттарында пайдалануды
кездейтш кызметп жузеге асыруга жол берымейдь
7. Жылжымалы хайуанаттар бактарыныц, контакты! зоопарктердщ,
жылжымалы океанариумдардыц, ауыл шаруашылыгы жануарларыньщ жэне
уй жануарларыньщ кермелерш коспаганда, жылжымалы жануарлар
кермелершщ кызметше тыйым салынады.
8. Дельфинарийлердщ кызметше тыйым салынады.
9. Дельфинарийлер, жылжымалы хайуанагтар бактарын, контакты!
зоопарктер, ауыл шаруашылыгы жануарларыньщ жэне уй жануарларыньщ
кермелерш коспаганда, жылжымалы жануарлар кермелерш, жылжымалы
океанариумдар куруга тыйым салынады.

бап.
19-

Эксперимент™ (зертханалык) жануарлармен жумыс icTey
кезшдеп талаптар

1. Жануарларды гылыми зерттеулер, биологиялык тестшеу, оку
процесш
журпзу
кезшде,
медициналык
максаттарда,
сондай-ак
биомедициналык препараттар алу кезшде эксперимент™ (зертханалык)
жануарларга катыгезджпен карауды кездейтш пайдалану осы максаттар ушш
баламалы объекплер мен модельдерд1 пайдалану мумкш болмайтын
жагдайларда гана жузеге асырылуы мумкш.
2.
Эксперимент™
(зертханалык) жануарларга
олар
катты
ауырсынатын процедураларды журпзу ауырсынуын, физикалык азаптануын
барынша азайту ушш ауырсынуды басу немесе анестезия колданыла отырып
жузеге асырылады.
3. Эксперимент™ (зертханалык) жануарлармен жумыс icTey кезшде
жануарлардьщ барынша аз саны пайдаланылуга тик.
4.
Ветеринариялык
дэржердщ
корытындысында
козделген
жагдайларды коспаганда, жануарларды устау орындарынан шыгарып алу
кезшде эксперимент™ (зертханалык) жануарларды дыбыс шыгару
мумкшдшшен хирургиялык жолмен айыруга, оларга жаракаттау эд1стер1 мен
тэсшдерш колдануга жол бершмейдп
5. Эксперимент™ (зертханалык) жануарлармен жумыс icTey кезшде:
1) оку максаттарында жануарларга катыгезджпен карауды кездейтш
демонстрацияларды отюзуге;
2) егер жануарларга катыгезджпен карауды кездейтш болса, оку
максаттарында рефлекторлык кызметтщ жаксы таныс кубылыстарыныц
демонстрацияларын етюзуге;
3) биологиялык препараттардьщ сапасын бакылау максатында оларды
ещцру кезшде, сондай-ак иммундау схемаларын зерделеу кезшде
пайдаланылатын жануарларды коспаганда,
жануарды ауырсынатын
процедураларды журпзу ушш 6ip реттен артык пайдалануга;
4) он терт жаска толмаган адамдардыц катысуымен немесе болуымен
хирургиялык жэне эксперимент™ (зертханалык) жануарларга эсер етудщ езге
де ауырсыну эдштер1мен байланысты тэж(рибелер журпзуге тыйым
салынады.
6. Гылыми зерттеулер, биологиялык тестшеу, оку процесш журпзу
ушш, медициналык максаттарда, сондай-ак биомедициналык препараттар алу
кезшде пайдаланылатын эксперимент™ (зертханалык) жануарларды устау
жэне ecipy ветеринариялык (ветеринариялык-санитариялык) кагидалар мен
ветеринариялык нормативтер жэне Кдзакстан Республикасынын езге де
нормативтж кукыктык актшер! сактала отырып, жузеге асырылады.

7. Тулгалар жануарларды тэж!рибелерде санитариялык кагидаларга
жэне езге де арнайы талаптарга сэйкес жабдыкталган, жануарларды устауга
жэне ecipyre арналган уй-жайлары, сондай-ак жануарларды кутш-багуды
Камтамасыз ететш кызметкерлер1 болган кезде гана пайдалана алады.
8. Эксперимент™ (зертханалык) жануарды жансыздандыруды жануар
Heci жэне (немесе) жауапты адам осындай кукык берген адам журпзедг
9. Эксперимент™ (зертханалык) жануардыц елексесш кэдеге жарату
оныц елгеш расталганнан кешн гана журпзшу! мумкш.

20- бап. К,ызметпк жануарлармен жумыс icTey кезшдеН талаптар

1. К,ызметпк жануарларды даярлауды (уйретуд1) raicTi мамандар
жузеге асырады.
2. К,ызметпк жануарларды даярлау (уйрету) кезшде жануарларды
жуйел1 турде жаракат алуга экеп согатын 1с-эрекеттерд1 орындауга
мэжбурлеуге тыйым салынады.

21- бап. Уй жануарларына карау жэне оларды устау
кезшдеп талаптар
1. Жануар neci немесе жауапты адам:
1) ветеринариялык (ветеринариялык-санитариялык) кагидалардыц,
ветеринариялык жэне гигиеналык нормативтердщ талаптарын сактауга;
2) уй жануарларын есепке алу кагидаларына сэйкес уй жануарларын
есепке алуды журпзуге;
3) баска адамдардыц кукыктарын, бостандыктары мен зацды
мудделерш бузбай, уй жануарларына жауапкершшкпен карауды жузеге
асыруга;
4) адамныц жэне (немесе) жануардыц eMipi мен саулыгына,
сондай-ак жеке жэне зацды тулгалардыц мулкше уй жануарыныц зиян
келпруш болгызбау ушш кажетп каушшздк шараларын кабылдауга;
5) уй жануарына Казахстан Республикасыныц ветеринария туралы
зацнамасына сэйкес ветеринариялык кемектш уактылы керсетшуш жэне
профилактикалык
ветеринариялык
ic-шаралардыц,
оныц
шшде
вакциналаудыц уактылы журпзшуш камтамасыз етуге;
6) жергийкп аткарушы органдардыц ветеринария саласындагы кызметп
жузеге асыратын бел1мшелерше, облыстардыц, республикалык мацызы бар
калалардыц, астананыц жергЫкп аткарушы органдары курган мемлекегпк
ветеринариялык уйымдарга,
мемлекетп’к ветеринариялык-санитариялык
бакылау жэне кадагалау органдарына уй жануарларыныц аса каушп жэне
жукпалы ауруларына ушырау кущп туралы, сондай-ак уй жануарыныц аса
KayiiiTi жэне жукпалы аурулардыц салдарынан ел ген! туралы дереу хабарлауга;

7) стерилдеу аркылы уй жануарларыныц калаусыз урпагын болгызбау
бойынша шаралар кабылдауга;
8) денсаулык сактау уйымына жэне жергшкп аткарушы органдардыц
ветеринария саласындагы кызметп жузеге асыратын бол1мшелерше,
облыстардьщ, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц жерйлкп
аткарушы органдары курган мемлекетпк ветеринариялык уйымдарга,
мемлекетпк ветеринариялык-санитариялык бакылау жэне кадагалау
органдарына жануарыныц жеке тулгаларга немесе жануарларга дене
жаракаттарын салган жагдайлары туралы дереу хабарлауга жэне аса каушп
жэне жукпалы аурулардыц болуы мумкш екендкш аньщтау максатында
карап-тексеру жэне кажетп клиникалык жэне (немесе) зертханалыкдиагностикалык зерттеулер не ветеринариялык байкаулар журйзу уилн езшщ
жануарын облыстардьщ, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жерйлкп аткарушы органдары курган мемлекетпк ветеринариялык уйымга,
ветеринария саласында емдеу-профилактикалык кэсшкерлк кызметп жузеге
асыратын жеке немесе мемлекетпк емес зацды тулгаларга жетюзуге;
9) уй жануарларыныц тургын жэне тургын емес уй-жайларды, оныц
(шшде кондоминиум объектшерш, когамдык орындарды ластауына,
сондай-ак уй жануарларыныц коршаган ортага зиян келпруше жол бермеуге;
10) осы Зацда жэне Казакстан Республикасыныц езге де зацнамасында
кезделген езге де талаптарды сактауга мшдетп.
2. Уй жануарларыныц кулактары мен куйрыктарын тукылдау, егер сол
тукым стандарты бойынша мшдетп болып табылса гана, журйзьпедь
Рудиментарны саусактарды алып тастауга, егер олар сол тукым стандарты
бойынша мшдетп болып табылмаса, уй жануарына ыцгайсыздык немесе
ауырсыну тудырса, руксат етшедь Уй жануарларына аталган процедуралар
ауырсынуды басумен немесе анестезиямен журйзшуге тшс. Жануар денесшщ
болктерш кесу уй жануарына кажет кемек керсету максатында журйзыедь

бап.
22-

Уй жануарларын серуендетуге койылатын талаптар

1. Уй жануарларын серуендету жеке тулгалардыц жэне жануарлардыц
Каушшздкш камтамасыз ету, сондай-ак жеке немесе зацды тулгалардыц
мулкше зиян келпруден коргау шартымен жузеге асырылуга тшс.
2. Жануар neci жэне (немесе) жауапты адам когамдык тэртш пен
Каушшздкп камтамасыз ету максатында уй жануарларын устау жэне
серуендету кагидаларын сактауга мшдетп.
3. Иттердщ оз бетшше серуендеуше тыйым салынады.
4. Уй жануарларыныц мшез-кулкын бакылай алмайтын, оныц шнде
алкогольдк, ейртккк жэне (немесе) уыткумарлык масац куйдей адамдардыц
оларды серуендетуше тыйым салынады.
5. Жануар иесшщ ерекше жауапкершшкш талап ететш уй жануары
меншк кукыгымен немесе озге де зацды нейзде жануар иесше жэне (немесе)

жауапты адамга тиесин коршалган аумакта болатын жагдайларды коспаганда,
серуендету орнына карамастан, жануар иесшщ ерекше жауапкершиппн талап
ететш уй жануарларын тумылдырыксыз жэне каргыбаусыз серуендетуге
тыйым салынады. Жануар иесшщ ерекше жауапкершшгш талап ететш уй
жануарыныц бар екеш туралы осы аумакка Kipe6epicTe ескерту жазбасы
жасалуга ти!с.
6. Он алты жаска толмаган адамдарга жануар иесшщ ерекше
жауапкерннлшш талап ететш уй жануарларын серуендетуге тыйым салынады.

тарау. ^АРАУСЫЗ КДЛГАН ЖЭНЕ КАЦГЫБАС ЖАНУАРЛАРГА
5КАРАУ ЖОНШДЕП ЦЫЗМЕТТ1 ЖУЗЕГЕ АСЫРУГА ЦОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР
бап.
23-

Караусыз калган жэне кацгыбас жануарларга
карау женшдеп кызмет

1. Караусыз калган жэне кацгыбас жануарларга карау женшдеп
кызмет:
1) жануарлардыц аса каушп жэне жукпалы ауруларыныц, оныц 1шшде
жануарлар коздыргыштарын тасымалдаушы болуы мумкш, адамга жэне
жануарларга ортак аурулардыц таралуына байланысты жагдайлар
туындауыныц алдын алу;
2) жеке тулгалардыц денсаулыгына жэне (немесе) мулкше, зацды
тулгалардыц мулкше зиян келгпруд1 болгызбау;
3) жануарлар дуниеш объектмерше жэне олар мекендейтш ортага залал
келт1руд1 болгызбау;
4) TipminiriHe каушп жагдайдагы жануарларга кемек корсету;
5) адасып калган жануарларды иелерше немесе жауапты адамдарга
кайтару;
6) кацгыбас жануарлардыц санын бюджет каражаты жэне Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де кездер есебшен
стерилдеу аркылы реттеу;
7) кацгыбас жануарларды бюджет каражаты жэне Казакстан
Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де кездер есебшен
вакциналау максаттарында жузеге асырылады.
2. Караусыз калган жэне кацгыбас жануарларга карау женшдеп
кызмегп жузеге асыру кезшдеп ic-шаралар:
1) аулау кызметтершщ караусыз калган жэне кацгыбас жануарларды
аулауын;
2) караусыз калган жэне кацгыбас жануарларды жануарларды уакытша
устау пункттершде не жануарларга арналган панажайларда осы Зацда

кезделген, жануарларды устауга койылатын жалпы талаптарга сэйкес
устауды;
3) караусыз калган жануарлардыц иелерш !здеспруд1, сондай-ак
Кацгыбас жануарларга иелер ipncreyfli камтиды.
24- бап. Жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру

1. Жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды
аулау кызмет! жузеге асырады.
2. Жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды
дара кэсшкерлер жэне мемлекегпк емес зацды тулгалар бюджет каражаты
есебшен жузеге асыра алады.
3. Жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру осы Зацга
жэне Кдзакстан Республикасыныц езге де зацнамасына сэйкес жузеге
асырылады.
25- бап. Кацгыбас жануарлардыц санын реттеу

1. Кацгыбас жануарлардыц санын реттеу жануарларды аулаумен,
уакытша устаумен жэне жансыздандырумен айналысатын мемлекет, дара
кэсшкерлер жэне мемлекегпк емес зацды тулгалар жануарларды стерилдеу,
жайластыру, халыкка бм1м беру ic-шараларын жэне тусшд1ру жумыстарын
журпзу аркылы кацгыбас жануарлардыц санын азайту ушш кабылдайтын
шаралар кешенш б1лд!редк
2. Кацгыбас жануарлардыц санын уларды, езге де химиялык
препараттарды пайдалануды коса алганда, кез келген тэсшдермен
жансыздандыру аркылы реттеуге тыйым салынады.
26- бап. Жануарларга арналган панажайлар
1. Жануарларга арналган панажайлар ез кызметш жануарларга
арналган панажайлар кызметшщ кагидаларына сэйкес жузе асырады.
2. Жануарларга арналган панажайлар мемлекегпк жэне жекеше болуы
мумкш.
3. Жануарларга арналган панажайлар жануар иешмен немесе жауапты
адаммен келюу бойынша уй жануарларын уакытша устау (орналастыру),
сондай-ак ветеринариялык жэне озге де кызметтер керсету женшдеп кызмегп
жузеге асыра алады.
4. Жануарларга арналган панажайлардыц жануар иесшен немесе
жауапты адамнан жануарды устауга байланысты шыгыстардыц етемш,
сондай-ак, егер жануарга олар кажет болса, ветеринариялык керсетыетш
кызметтердщ кунын алуга кукыгы бар.
5. Жануарларга арналган панажайлардыц лауазымды адамдары:

1) жануар иесшщ жэне (немесе) жауапты адамньщ талап eiyi бойынша
жануарды кайтаруга;
2) жеке тулгалардыц жануарларга арналган панажайга санитариялык
оцдеу кундерш цоспаганда, жумыс уакытында жануарларга арналган панажай
белплеген тэртшпен бару мумкшдшш камтамасыз етуге;
3) жануарларга арналган панажайдагы жануарлардыц кебеюше жол
бермеу женшдеп шараларды кабылдауга мшдетп;
4) жануарларга жауапкерпплшпен карау саласындагы уэкыетп орган
айкындаган тэртшпен кацгыбас жануарларды стерилдеуд1 журпзуге;
5) ауырган немесе жаракаттанган жануарды емдеудц сондай-ак
вакциналауды коса алганда, профилактикалык ic-шаралар журпзуд1
камтамасыз етуге;
6) караусыз калган жануарлардыц иелерш 1здеуд1 жэне кацгыбас
жануарларга иелер ipiKTeyai журпзуге;
7) жануарларды сэйкестещцруд! жузеге асыруга мумкшдпс беретш
олардыц жеке сипаттамаларын пркей отырып, жануарлардыц жануарларга
арналган панажайга келш тусуш, одан шыгуын кужаттамалык есепке алуды
журпзуге мшдетп.

тарау. КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ЖАНУАРЛАРГА
6ЖАУАПКЕРШ1Л1КПЕН КАРАУ САЛАСЫНДАГЫ ЗАЦНАМАСЫНЫЦ
САЦТАЛУЫН ЦОГАМДЫЦ БАКЫЛАУ
27- бап. Казакстан Республикасыныц жануарларга
жауапкернплшпен карау саласындагы
зацнамасыныц сакталуын когамдык бакылау
1. Жануарларга жауапкерппл 1кпен карау саласындагы когамдык
бакылауды когамдык инспекторлар жэне жаргысында жануарларга
жауапкершийкпен карау саласында когамдык бакылау журпзу женшдеп
кызметп жузеге асыру кезделген коммерциялык емес уйымдар Казакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырады.
2. Жануарларга жауапкерпплжпен карау саласындагы когамдык
бакылау epiKTi жэне етеущз непзде жузеге асырылады.

28- бап. Жануарларга жауапкершшкпен карау саласындагы
когамдык инспекторлар мен коммерциялык емес
уйымдардыц кукыктары

1. Когамдык инспекторлардыц:

1)
жануарларга
жауапкершшкпен
карау
саласындагы
бузушылыктарды дыбыс, фото жэне бейнетехника куралдарыныц комепмен
TipKeyre жэне raicn материалдарды мемлекегпк органдарга ж1беруге;
2) мемлекегпк органдарга Казакстан Республикасыныц жануарларга
жауапкершшкпен
карау
саласындагы
зацнамасыныц
талаптарын
бузушылыктардыц алдын алуда жэне оларды аныктауда жэрдемдесуге;
3) жануарларга жауапкершшкпен карау саласында халыкты агарту
женшдеп жумыска катысуга кукыгы бар.
2. Жануарларга жауапкершшкпен карау саласындагы коммерциялык
емес уйымдардыц:
1) мемлекегпк органдардан ездершщ жаргылык максаттары мен
мшдеттерш icKe асыруы ушш кажетп акпарат алуга;
2) мемлекегпк органдарга жануарларга жауапкершшкпен карау
саласындагы когамдык бакылау нэтижелер1 бойынша усыныстар енпзуге;
3) жануарлардыц кажеттерше болшген бюджет каражатыныц
пайдаланылуы туралы акпаратты суратуга жэне алуга кукыгы бар.
3. Жануарларга жауапкершшкпен карау саласындагы когамдык
бакылауды жузеге асыру кезшде жануарларга жауапкершшкпен карау
саласындагы когамдык инспекторларга жэне коммерциялык емес уйымдарга
жануарларды уакытша устау пункттершш, жануарларга арналган
панажайлардыц жэне жануарларга карау женшдеп кызмегп жузеге асыратын
езге де уйымдардыц аумагы мен уй-жайларына Kipy камтамасыз етшуге тшс.

тарау.
7бап.
29-

КОРЫТЫНДЫ ЖЭНЕ ОТПЕЛ1 ЕРЕЖЕЛЕР

Казакстан Республикасыныц жануарларга жауапкершшкпен
карау саласындагы зацнамасын бузганы ушш жауаптылык

Казахстан Республикасыныц жануарларга жауапкершшкпен карау
саласындагы зацнамасын бузу Казакстан Республикасыныц зацдарында
белпленген жауаптылыкка алып келедп
бап.
30-

0тпел1 ережелер

1. Осы Зацныц 7-бабыныц 2) тармакшасыныц колданысы 2025 жылгы
1 кацтарга дейш токтатыла турсын, токтатыла туру кезецшде осы тармакша
мынадай редакцияда колданылады деп белпленсш:
«2) жануарларды жануарларга арналган панажайларда, зоологиялык
жатынжайларда, жануарларды уакытша устау пунктершде, жануарларга
арналган оцалту орталыктарында, зоологиялык питомниктерде, контакты!
зоопарктерде, жылжымалы хайуанаттар бактарында устау кагидаларын
эз1рлейд1 жэне бекггед!;».

2. Осы Зацныц 18-бабы З-тармагыныц долданысы 2029 жылгы
1 дацтарга дейш тодтатыла турсын, тодтатыла туру кезецшде осы тармад
мынадай редакцияда долданылады деп белгшенсш:
1) осы Зад долданысда енпзшген куннен бастап 2025 жылгы 1 дацтарга
дейш:
«3. Жануарларды жылжымалы хайуанаттар бацтарында, ауыл
шаруашылыгы жануарларыныц жэне уй жануарларыныц кормелерш
доспаганда,
жылжымалы
жануарлар
кермелершде,
сондай-ад
дельфинарийлерде, жылжымалы жэне стационарлыд одеанариумдарда жэне
контакты зоопарктерде пайдалануга, егер оларды устау, тасымалдау
жануарлардыц Tipininiri мен саулыгына зиян келт1рмей, биологиялыд, турлк
жэне жеке ерекшелштерше сэйкес оларды негурлым тшмд1 пайдалануды
дамтамасыз етуге мумкшдж бермесе, жол бершмейдд»;
2) 2025 жылгы 1 дацтардан бастап 2029 жылгы 1 дацтарга дейш:
«3. Жануарларды дельфинарийлерде, стационарлыд океанариумдарда
пайдалануга, егер оларды устау, тасымалдау жануарлардыц Tipuriniri мен
саулыгына зиян келпрмей, биологиялыд, турлш жэне жеке ерекшелжтерше
сэйкес оларды негурлым тшмд1 пайдалануды камтамасыз етуге мумкшдж
бермесе, жол бершмейдг».
3. Осы Зац долданысда енпзшгенге дейш дурылган жылжымалы
хайуанаттар бадтары, контактпп зоопарктер, жылжымалы океанариумдар,
ауыл шаруашылыгы жануарларыныц жэне уй жануарларыныц кормелерш
доспаганда, жылжымалы жануарлар кермелерц Кдзадстан Республикасыныц
зацнамасында белгшенген тэртшпен 2025 жылгы 1 дацтарга дейш таратылуга
немесе дайта уйымдастырылуга жатады.
4. Осы Зац долданысда енпзшгенге дейш дурылган дельфинарийлер
Казакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен 2029 жылгы
1 дацтарга дейш таратылуга немесе дайта уйымдастырылуга жатады.
5. Корсетшген мерз1м еткеннен кешн осы баптыц 3 жэне
4-тармадтарында аталган, оз дызметш тодтатпаган жэне (немесе) озшщ
дурылтай дужаттарын осы Зацныц талаптарына сэйкес келтфмеген тулгалар
облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц жергшкп
аткарушы органдарыныц ©rimmi бойынша сот тэрт1б1мен таратылады.

бап.
31-

Осы Зацды долданысда енпзу тэрт1б1

Осы Зац:
1) 2023 жылгы 1 дыркуйектен бастап долданысда енпзшетш осы
Зацныц 9-бабы 1-тармагыныц 4) тармадшасын, 11-бабын, 21-бабы
1-тармагыныц 2) тармадшасын;
2) 2025 жылгы 1 дацтардан бастап долданысда енпзшетш осы Зацныц
18-бабыныц 7-тармагын;

3) 2029 жылгы 1 кантардан бастап колданыска енпзшетш осы Зацньщ
18-бабыныц 8-тармагын коспаганда, алгашкы ресми жарияланган кушнен
кешн кунт1збел!к алпыс кун еткен сон колданыска енпзтледь

Каза кета н Республикасынын
Президент!

