МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
«20» червня 2008 року

м. Київ

№379

Про затвердження Методичних
рекомендацій
з
утримання
хутрових тварин
Відповідно до законів України „Про племінну справу у тваринництві",
„Про захист тварин від жорстокого поводження", „Рекомендації стосовно
хутрових тварин", схваленої постійним комітетом Європейської конвенції з
захисту тварин, що утримуються з метою вирощування (Т-АР) від 22 червня
1999 року, згідно з протокольним рішенням № 6 від 20 грудня 2007 р.
Науково-технічної ради секції виробництва та переробки продуктів
тваринництва і птахівництва Міністерства аграрної політики України та з
метою розвитку галузі звірівництва та збільшення асортименту і обсягів
виробництва хутрової сировини, що потребує заходів захисту хутрових
тварин, які утримуються в умовах промислового вирощування
звірогосподарств, запобігання жорстокого поводження з ними
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації з утримання хутрових тварин, що
додаються.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному науково-виробничому
концерну „Селекція" (Губін О.О., за згодою) довести до відома суб'єктів
племінної справи у тваринництві дані рекомендації.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Вербицького П.І.
Ю.Ф. Мельник

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища

приприродного
Г.Г. Філіпчук

MINISTRY OF AGRARIAN POLICY OF UKRAINE

ORDER

The 20th of June 2008
#379

Kyiv

The assertion of Methodical
Recommendations for
Fur Animals Farming
According to the law of Ukraine “On Tribal Matter in Stock Raising”, “On
Protecting of Animals from Cruel Conduct”, “Recommendations Concerning Fur
Animals” approved by the permanent committee of the European Convention on
protection of animals kept for farming purposes (T-AP) from the 22nd of June
1999, according to the protocol solution #6 from the 20 th of December 2007 the
section of production and processing of stock and poultry products of the Scientific
and Technical Council of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine and with the
purpose of development of animals breeding industry and for increase of
assortment and volumes of fur raw materials production, that needs protecting
measures for fur animals being grown in fur farms
ORDER:
1. To assert Methodical Recommendations for Fur Animals Farming which are
added.
2. Stock Markets Department with the Main State Tribal Inspection (Mykytyuk
D.M.), the Scientific and Industrial Concern “Selektsiya” (Hubin O.O., with
the agreement) to inform the recommendations to the subjects of tribal
matter in stock raising.
3. To give the responsibility for the control of the execution of the order to
Deputy Minister Verbytskyi P.I.

Minister

Y.F. Melnyk

AGREED:
Minister of Environmental Protection

H.H.Filipchuk

