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Про затвердження Вимог до  

благополуччя тварин під час забою  
 

Відповідно до частини першої статті 64 Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

ратифікованої із заявою Законом України «Про ратифікацію Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони», частини четвертої статті 42 Закону України «Про ветеринарну 

медицину», пункту 63 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV 

(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228, пункту 370 Плану 

заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, пункту 9 Положення про 
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 

2021 року № 124), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Вимоги до благополуччя тварин під час забою, що 

додаються. 

 

2. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього 

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та 

вводиться в дію з 21 березня 2023 року. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

економіки України згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр економіки України  Олексій ЛЮБЧЕНКО 


