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Abstract 

The paper formulates and substantiates the signs of harm caused to the health of the animal, which are of 

medium severity and are used during the forensic veterinary examination of subject animals. The research was 

performed using the methods of scientific knowledge, in particular: formal-legal, dialectical, comparative-legal, 

system-structural analysis, logical-grammatical, modeling, clinical and pathomorphological. 

The obtained results allow us to conclude that the criteria for damage to the health of an animal of moderate 

severity are: the absence of signs life-threatening; no consequences of damage to the health of the animal in the 

form of loss of any organ, part of the body or loss of organ functions; long-term health disorder lasting more than 

21 days; persistent long-term loss of the animal's ability to work for more than 21 days, but it must not be longer 

than 30 days. 

Assess the severity of the damage caused to the health of the animal, including and moderate, appropriate for 

results that have been determined over time and have the final appearance of post-traumatic injuries, ie after 

complete healing of injuries or other consequences of the post-traumatic process, but not earlier than 30 days after 

injury. The consequences of damage to the health of a moderate animal must be directly related to such damage 

in a causal relationship and must be confirmed by objective clinical studies of the subject. 

Анотація 

В роботі сформульовано та обґрунтовано ознаки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, що відносяться 

до середньої тяжкості та використовуються в під час проведення судово-ветеринарної експертизи підекс-

пертних тварин. Дослідження виконані за допомогою методів наукового пізнання, зокрема: формально-

юридичного, діалектичного, порівняльно-правового, системно-структурного аналізу, логіко-граматичного, 

моделювання, клінічного та патоморфологічного. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що критеріями шкоди, заподіяної здоров’ю 

тварини середньої тяжкості є: відсутність ознак небезпечних для життя; відсутність наслідків шкоди, за-

подіяної здоров’ю тварини, у вигляді втрати будь-якого органа, частини тіла або втрати органом його фу-

нкцій; тривалий розлад здоров’я строком понад 21 добу; стійка тривала втрата роботоздатності тварини 

строком понад 21 добу.  

Оцінювати ступінь тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, в т.ч. й середньої тяжкості, доці-

льно за результатами, що визначилися з часом і мають остаточний вигляд посттравматичних ушкоджень, 

тобто після повного загоєння ушкоджень чи за інших наслідків протікання посттравматичного процесу, 

проте не раніше ніж через 30 діб від моменту травмування. Наслідки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини 
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середнього ступеня повинні перебувати з такою шкодою у прямому необхідному причинно-наслідковому 

зв’язку та має бути підтверджений об’єктивними клінічними дослідженнями підекспертної тварини.  
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кість. 

 

Вступ 

Питанню прав тварин та їх захисту від насиль-

ства, жорстокого поводження, каліцтва й необґрун-

тованого винищення приділена увага багатьох дос-

лідників, адже хребетні тварини здатні відчувати 

фізичні й психічні страждання, тому будь-яке їх ви-

користання не повинне супроводжуватися спричи-

ненням болю, мучення, страху, пригніченням стану 

або будь-яким іншим дискомфортом [1–3]. Проте, 

випадки таких правопорушень як в Україні, так і в 

світі нині залишаються досить розповсюдженими 

[4–11]. 

Під час розслідування правопорушень щодо 

жорстокого поводження з тваринами, судово-вете-

ринарна експертиза тілесних ушкоджень є однією з 

найбільш складних і актуальних проблем в Україні 

та світі [12, 13].  

Виключно за допомогою судово-ветеринарної 

експертизи органи досудового розслідування і суд 

отримують об’єктивну, обґрунтовану, правильну і 

правдиву інформацію щодо причини розладу здо-

ров’я чи смерті тварини, механізму утворення 

ушкодження; давності, черговості й послідовності, 

прижиттєвості чи посмертності його виникнення; 

ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю трав-

мованої тварини; причинної залежності між трав-

муванням та його наслідками у вигляді розладу здо-

ров’я, каліцтва чи смерті тварини [14].  

Крім того, нині відсутня юридично закріплена 

регламентація процедури експертизи тварини, яка 

постраждала від жорстокого поводження. Отже, ро-

зроблення цих та інших питань судово-ветеринар-

ної експертизи зумовлене потребою правоохорон-

них органів для правильної кваліфікації правопору-

шень проти життя і здоров’я тварин, а також 

суспільства – у справедливому судочинстві [15].  

Серед інших завдань судово-ветеринарної екс-

пертизи вагоме значення має визначення ступеня 

тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю підекспертної 

тварини, проте це питання нині знаходиться в про-

цесі розробки й апробації. Та, не дивлячись на це, 

нами сформульовані й обґрунтовані питання, які 

ставляться правоохоронними органами чи судом в 

документі про призначення судово-ветеринарної 

експертизи на вирішення експерта [14], з’ясовано 

особливості висновку судово-ветеринарного експе-

рта за результатами дослідження трупа тварини з 

ознаками насильницької смерті [16], визначені су-

дово-ветеринарні критерії й ознаки шкоди здо-

ров’ю, небезпечної для життя тварини [17], висвіт-

лено порядок судово-ветеринарного визначення 

ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тва-

рини [18]. Проте, судово-ветеринарна характерис-

тика ознак шкоди, заподіяної здоров’ю тварини се-

редньої тяжкості залишається не сформульованою, 

а, відповідно, й не обґрунтованою, що може приз-

водити до помилкового розуміння цих ознак та за-

стосування їх експертами на практиці. 

Таким чином, питання судово-ветеринарного 

визначення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної 

здоров’ю тварини, є актуальним для ветеринарної 

медицини та юриспруденції, має як теоретичне, так 

і практичне значення, зокрема під час розсліду-

вання правопорушень щодо тварин.  

Мета роботи – сформулювати та обгрунтувати 

ознаки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, що 

відносяться до середньої тяжкості. 

Матеріал і методи. В роботі використано 

сучасні методи наукового пізнання, зокрема: 

формально-юридичний, діалектичний, 

порівняльно-правовий, системно-структурного 

аналізу, логіко-граматичний, моделювання, 

клінічний та патоморфологічний. 

Емпіричну базу дослідження становить аналіз 

висновків експертів за результатами проведених 

судово-ветеринарних експертиз щодо жорстокого 

поводження з тваринами, проведених в Бюро су-

дово-ветеринарних досліджень Харківської держа-

вної зооветеринарної академії протягом 2010−2020 

років, а також в лабораторії криміналістичних дос-

ліджень Національного наукового центру «Інсти-

тут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокарі-

уса» Міністерства юстиції України протягом 

2017−2020 років. 

Робота є частиною наукової теми «Теоретико-

правові засади судово-ветеринарної експертизи 

тварин з ознаками жорстокого поводження з ними», 

яка виконується на базі кафедри ветеринарно-сані-

тарної експертизи та судової ветеринарної меди-

цини Харківської державної зооветеринарної ака-

демії, державний реєстраційний номер − 

0118U004677, а також Національного наукового 

центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса», державний реєстраційний номер 

− 0120U101976. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Визначення ступеня тяжкості шкоди, за-

подіяної здоров’ю тварини, проводиться для оцінки 

ушкоджень, виявлених під час судово-ветеринарної 

експертизи живої тварини, трупа чи його частин, а 

також проведенні судово-ветеринарної експертизи 

за матеріалами справи. 

Загальні вимоги, що ставляться в Україні до 

складання судово-ветеринарних документів під час 

визначення шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, 

передбачені Інструкцією про призначення та прове-

дення судових експертиз та експертних досліджень 

(далі Інструкція) [19], права та обов’язки експерта 

передбачені Кримінальним процесуальним кодек-

сом України, № 4651-VI [20], Законом України 
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«Про судову експертизу» № 4038-XII [21], «Інстру-

кцією про призначення та проведення судових екс-

пертиз та експертних досліджень» [19]. 

Шкода, заподіяна здоров’ю тварини, полягає у 

тимчасовому або стійкому порушенні функцій ор-

ганів і (або) систем організму, внаслідок ушко-

дження, захворювання, патологічного стану, який 

зумовив тимчасову чи стійку втрату звичної життє-

діяльності та роботоздатності тварини. 

З точки зору судово-ветеринарної експертизи 

тілесними ушкодженнями (травмою) є шкода здо-

ров’ю у вигляді тимчасового його розладу, каліцтва 

або смерті одній чи кільком тваринам, що виникло 

від дії одного або кількох чинників зовнішнього се-

редовища (фізичних: механічних, барометричних, 

термічних, променистих; хімічних, біологічних та 

інших і проявляється порушенням анатомічної цілі-

сності або фізіологічної функції тканин, органів чи 

частин тіла тварини. 

Суб’єктами судово-ветеринарного визначення 

ступеня шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, в Ук-

раїні є фахівці, котрі мають кваліфікацію судового 

експерта за спеціальністю 18.1 «Ветеринарні дослі-

дження».  

Розрізняють три ступеня тяжкості шкоди, уми-

сно заподіяної здоров’ю тварини: тяжкий, серед-

ньої тяжкості й легкий. 

Критеріями шкоди, заподіяної здоров’ю тва-

рини середньої тяжкості є: 

а) відсутність ознак, небезпечних для життя; 

б) відсутність наслідків шкоди, заподіяної здо-

ров’ю тварини, у вигляді втрати будь-якого органа, 

частини тіла або втрати органом його функцій; 

в) тривалий розлад здоров’я строком понад 21 

добу; 

г) стійка тривала втрата роботоздатності тва-

рини строком понад 21 добу. 

Першим критерієм шкоди, заподіяної здо-

ров’ю тварини середньої тяжкості, є відсутність 

ознак небезпечних для життя тварини. Таким чи-

ном, шкода, заподіяна здоров’ю тварини, є небез-

печною для життя в момент заподіяння (завдання) 

чи, яка через певний проміжок часу призводить до 

появи і розвитку загрозливих для організму явищ, 

котрі без надання необхідної й достатньої ветери-

нарної допомоги, за звичайним своїм перебігом, за-

кінчується чи може закінчитися смертю.  

До шкоди, заподіяної здоров’ю тварини тяж-

кого ступеня, яка є небезпечною для життя тварини 

слід відносити: проникаючі ушкодження в черепну 

порожнину, з ушкодженням або без ушкодження 

головного мозку; відкриті й закриті переломи кіс-

ток мозкового відділу черепа; відкриті й закриті пе-

реломи верхньої та нижньої щелеп, котрі приводять 

до неможливості нормального прийому корму і 

води після загоєння ушкодження; повна або част-

кова втрата верхівки і тіла язика; відкриті й закриті 

переломи кісток носа за наявності загрозливих для 

життя явищ або якщо приводять до порушення фу-

нкції зовнішнього дихання; забій головного мозку 

тяжкого ступеня як зі здавленням, так і без здав-

лення головного мозку, а також забій головного мо-

зку середньої тяжкості за наявності симптомів ура-

ження стовбурової ділянки; внутрішньочерепні 

крововиливи за наявності загрозливих для життя 

явищ; механічні ушкодження будь-яких відділів го-

ловного мозку, а також забиття головного мозку у 

разі виявлення клінічних ознак (неврологічних роз-

ладів, морфологічних змін головного мозку, підтве-

рджені об’єктивними методами дослідження); про-

никаючі ушкодження хребта з ушкодженням і без 

ушкодження спинного мозку та його оболонок; за-

криті ушкодження шийного відділу спинного мо-

зку; закриті ушкодження грудних, поперекових і 

крижових сегментів спинного мозку, котрі супро-

воджувались тяжким спинальним шоком чи пору-

шенням функцій органів, які знаходяться в грудній, 

черевній і тазовій порожнинах; перелом чи перело-

мовивих одного або кількох грудних чи попереко-

вих хребців з порушенням функції спинного мозку 

або за наявності клінічно встановленого шоку тяж-

кого ступеня; перелом дорсальної чи вентральної 

дуги першого шийного хребця, переломовивих та 

переломи тіл чи дуг з другого по сьомий шийні хре-

бці, а також переломи зубоподібного відростка дру-

гого шийного хребця, у тому числі з порушенням 

або без порушення цілісності й функції спинного 

мозку; вивихи й підвивихи шийних хребців за ная-

вності загрозливих для життя явищ; ушкодження з 

повним порушенням цілісності стінки (усіх оболо-

нок) глотки, стравоходу, гортані, трахеї, головних 

бронхів, незалежно від того, з боку шкіряних пок-

ривів чи з боку слизової оболонки (просвіту органа) 

вони заподіяні; закриті переломи під’язикової кіс-

тки, закриті й відкриті ушкодження ендокринних 

залоз, які розташовані в ділянці шиї (щитоподібної, 

паращитоподібної, тимуса – у молодих тварин) – за 

наявності загрозливих для життя явищ; ушко-

дження грудної клітки, котрі проникли в плевра-

льну порожнину, порожнину перикарду чи середо-

стіння, в тому числі й без ушкодження внутрішніх 

органів; ушкодження живота, котрі проникли в че-

ревну порожнину, у тому числі й без ушкодження 

внутрішніх органів; відкриті ушкодження внутріш-

ніх органів, розміщених в заочеревинному просторі 

(нирок, наднирників, підшлункової залози) і в по-

рожнині тазу (сечового міхура, матки, яєчників, мі-

хурцевої, передміхурової, цибулино-сечівникової 

залоз, передньої і середньої третини прямої кишки, 

тазової частини уретри); закриті ушкодження орга-

нів грудної, черевної й тазової порожнин, діафра-

гми – за наявності загрозливих для життя явищ; ві-

дкриті переломи тіла плечової, стегнової і більшої 

гомілкової кісток, кісток тазу за наявності загрозли-

вих для життя явищ; ушкодження, що спричинили 

шок тяжкого ступеня, масивну крововтрату, кома-

тозний стан, гостру ниркову, печінкову недостат-

ність, гостру недостатність дихання, кровообігу, го-

рмональну дисфункцію, гострі розлади реґіонар-

ного і органного кровообігу, жирову чи газову 

емболію; ушкодження великих кровоносних судин 

за наявності загрозливих для життя явищ; ушко-

дження, спричинені загальною дією високої темпе-

ратури, термічних опіків та опіків, спричинених 
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дією концентрованих розчинів їдких хімічних речо-

вин за наявності загрозливих для життя явищ; 

ушкодження, спричинені впливом низької темпера-

тури, променевої енергії, електричного струму, а 

також баротравмою за наявності загрозливих для 

життя явищ; отруєння речовинами будь-якого по-

ходження з перевагою як місцевої, так і загальної 

дії (у тому числі і кормові токсикоінфекції) за 

умови, що в клінічному перебігу мали місце загро-

зливі для життя явища; усі види механічної асфіксії, 

що супроводжувалися комплексом розладів функ-

ції центральної нервової системи, серцево-судинної 

системи та органів дихання, котрі загрожували 

життю тварини, за умови, що це встановлено 

об’єктивними клінічними даними. 

Другим критерієм шкоди, заподіяної здоров’ю 

тварини середньої тяжкості, є відсутність наслід-

ків шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, у вигляді 

втрати будь-якого органа, частини тіла або 

втрати органом його функцій. Під наслідком 

ушкодження необхідно розуміти повне загоєння 

ушкодження і зникнення хворобливих змін, які 

були ним обумовлені. Це не виключає можливості 

збереження стійких наслідків ушкодження (рубця, 

анкілозу, укорочення кінцівок, деформації суглоба 

тощо). Наслідком шкоди, заподіяної здоров’ю тва-

рини може бути один з таких: повне одужання, ка-

ліцтво і смерть. 

Не загрозливими для життя ушкодженнями, 

що належать до тяжких за кінцевим результатом та 

наслідками є втрата будь-якого органа чи втрата ор-

ганом його функції: втрата зору, слуху, нюху, кін-

цівок, язика, зубів, репродуктивної здатності тва-

рини. 

Третім критерієм шкоди, заподіяної здоров’ю 

тварини середньої тяжкості, є тривалий розлад здо-

ров’я строком понад 21 добу. 

Під розладом здоров’я необхідно розуміти по-

рушення нормальної діяльності організму, стійке 

порушення режиму звичного існування (життя) до-

машньої тварини, втрату нею здатності до загаль-

ногосподарського або спеціального використання, 

втрату можливості самостійного існування дикої чи 

безпритульної тварини в оточуючому середовищі, 

або розвитку хворобливого процесу, які безпосере-

дньо спричинені різними екзогенними чинниками. 

В цілому, розлад здоров’я тварини, за тривалі-

стю в часі, може бути: тимчасовим (короткочас-

ним), що має незначні скороминущі наслідки, три-

валістю не більш як 6 діб; тимчасовим (короткоча-

сним), що спричинило короткочасний розлад 

здоров’я тривалістю понад 6-и діб, проте не більше 

21 доби; тривалим – понад 21 добу; стійким (пос-

тійним), якщо протягом усього життя тварини існує 

незворотна втрата нормальної функції організму, 

котра повністю вже ніколи не відновиться.  

Наведемо приклад із власної судово-експерт-

ної практики. Із постанови слідчого відомо, що гро-

мадянин, реалізуючи свій злочинний умисел, спря-

мований на знущання над твариною, порушуючи 

загальноприйняті норми поведінки, прив’язав со-

баку до свого автомобіля за допомогою металевого 

ланцюга, після чого сів за кермо та розпочав рух, 

обравши таку швидкість, що собака не встигав бі-

гти поруч з автомобілем, не мав змоги стати в при-

родне анатомічне положення, тобто на чотири кін-

цівки, та впав і волочився по асфальтованій дорозі 

позаду автомобіля. Таким чином, тварині було 

спричинено біль, муки, страждання, що виразилося 

в отриманні собакою за кличкою «Барсик» ушко-

джень анатомічної цілісності тканин (рис. 1–3). 

Для встановлення ступеня тяжкості шкоди, за-

подіяної здоров’ю тварині, слідчим було призна-

чено судово-ветеринарну експертизу. 

   
Рисунок 1. Поверхневі, відкриті, 

не проникаючі, забиті рани груд-

ної кінцівки собаки за кличкою 

«Барсик». Макрофото станом 

на 21.11.2019 

Рисунок 2. Рубці в ділянках тра-

вми грудної кінцівки собаки за 

кличкою «Барсик». Макрофото 

станом на 26.12.2019 

 

Рисунок 3. Рубці в ділянці 

правого ліктьового суглоба у 

собаки за кличкою «Барсик». 

Макрофото станом на 

26.12.2019 

(Із архіву ННЦ «Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса», м. Харків) 
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За результатами проведеної первинної судово-

ветеринарної експертизи 21.11.2019 року, тобто на 

4–у добу після події правопорушення, експерт 

прийшов до висновку, що визначити ступінь тяж-

кості шкоди, заподіяної здоров’ю собаці за клич-

кою «Барсик» не виявляється за можливе, оскільки 

клінічні ознаки тілесних ушкоджень знаходяться в 

стадії гострого запалення і процес їх загоєння три-

ває. На момент проведення експертизи ушкод-

ження, спричинені собаці за кличкою «Барсик», 

сумісні з життям, а клінічний стан собаки характе-

ризується середньою тяжкістю. 

За результатами проведеної додаткової су-

дово-ветеринарної експертизи 26.12.2019 року, 

тобто на 35–у добу після події правопорушення, ек-

сперт прийшов до висновку, що собака за кличкою 

«Барсик» в посттравматичному періоді після завер-

шення лікування знаходиться в задовільному стані. 

Ушкодження, заподіяні собаці, є такими, що не 

спричинили небезпеки для життя, відсутня втрата 

будь-якого органа, відсутня втрата органами їх 

функцій, відсутнє знівечення окремих ділянок тіла, 

проте встановлено тривалий розлад здоров’я тва-

рини (35 діб), що призвело до обмеження жит-

тєдіяльності тварини протягом цього терміну. Ці 

ознаки свідчать про те, що виявлені тілесні ушкод-

ження у собаки за кличкою «Барсик», відносяться 

до середнього ступеня тяжкості з тривалим розла-

дом здоров’я, тобто понад 21 добу. 

Четвертим критерієм шкоди, заподіяної здо-

ров’ю тварини середньої тяжкості, є стійка три-

вала втрата роботоздатності строком понад 21 

добу. 

Втрата роботоздатності – це такий стан здо-

ров’я (функцій організму) тварини, обумовлений 

захворюванням, наслідком травми, патологічним 

станом, котрий унеможливлює виконання роботи 

визначеного обсягу, характеру та якості (загально-

господарське і спеціальне використання) без шкоди 

здоров’я. 

Під загальногосподарським використанням 

тварини необхідно розуміти її здатність до вико-

нання корисної «некваліфікованої» роботи, тобто 

такої, для виконання якої не потрібно тварину спе-

ціально дресирувати чи привчати для вироблення й 

закріплення в неї різних навичок на основі умовних 

рефлексів (підпорядкування людині, перевезення 

вантажів тощо). 

Спеціальне використання тварини передбачає 

її здатність до виконання корисної «кваліфікова-

ної», спеціалізованої роботи, тобто такої, для вико-

нання якої потрібно цілеспрямовано формувати і 

закріпити комплекс потрібних людині навичок (ав-

томатичної дії, що здійснюється без помітної участі 

свідомості, раціонально, досить швидко і прави-

льно, без зайвих витрат фізичної та психічної енер-

гії) на основі різних умовних рефлексів шляхом 

спеціального дресирування чи привчання з метою 

пошуку матеріальних об’єктів будь-якого типу, за-

хисту в певних обставинах, охорони об’єктів до-

вкілля, участі в спортивних та видовищних заходах 

тощо. 

В цілому, втрата роботоздатності твариною за 

тривалістю в часі може бути: короткочасною – три-

валістю не більш як 6 діб; короткочасною, що спри-

чинила розлад здоров’я тривалістю понад 6-и діб, 

проте не більше 21 доби; тривалою – понад 21 добу; 

стійкою (постійною), якщо протягом усього життя 

тварини існує незворотна втрата нормальної функ-

ції організму, котра повністю вже ніколи не відно-

виться. 

Судово–ветеринарна експертиза з метою вста-

новлення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здо-

ров’ю тварини проводиться судово–ветеринарним 

експертом шляхом ветеринарного обстеження піде-

кспертної живої тварини, трупа тварини чи його ча-

стин, а також проведенні експертизи за матеріалами 

справи. У разі відсутності такого експерта, ветери-

нарне дослідження потерпілої тварини може бути 

проведене лікарем ветеринарної медицини, який 

має освітній рівень спеціаліста або магістра і є ком-

петентним в цій сфері ветеринарної діяльності. При 

цьому цей фахівець ступеня тяжкості шкоди, запо-

діяної здоров’ю тварини, не визначає, вказуючи 

лише локалізацію, характер, вид ушкодження тощо 

та фіксує ці відомості у ветеринарних документах 

(історії хвороби тварини, картці амбулаторно хво-

рої тварини тощо). 

Наслідки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини 

середнього ступеня повинні перебувати з такою 

шкодою у прямому необхідному причинно-наслід-

ковому зв’язку та має бути підтверджений 

об’єктивними клінічними дослідженнями підекспе-

ртної тварини.  

Оцінювати ступінь тяжкості шкоди, заподіяної 

здоров’ю тварини, в т.ч. й середньої тяжкості, доці-

льно за результатами, що визначилися з часом і ма-

ють остаточний вигляд посттравматичних ушко-

джень, тобто після повного загоєння ушкоджень чи 

за інших наслідків протікання посттравматичного 

процесу, проте не раніше ніж через 30 діб від моме-

нту травмування. 

 

Висновки 

1. Запропоновані ознаки шкоди, заподіяної 

здоров’ю тварини середньої тяжкості базуються на 

принципах формальної логіки, діалектики, систе-

мно-структурного аналізу, моделювання, порів-

няння. 

2. Критеріями шкоди, заподіяної здоров’ю тва-

рини середньої тяжкості є: відсутність ознак небез-

печних для життя; відсутність наслідків шкоди, за-

подіяної здоров’ю тварини, у вигляді втрати будь-

якого органа, частини тіла або втрати органом його 

функцій; тривалий розлад здоров’я строком понад 

21 добу; стійка тривала втрата роботоздатності тва-

рини строком понад 21 добу. 

3. Оцінювати ступінь тяжкості шкоди, заподія-

ної здоров’ю тварини, в т.ч. й середньої тяжкості, 

доцільно за результатами, що визначилися з часом 

і мають остаточний вигляд посттравматичних 

ушкоджень, тобто після повного загоєння ушко-

джень чи за інших наслідків протікання посттрав-

матичного процесу, проте не раніше ніж через 30 

діб від моменту травмування. 
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4. Наслідки шкоди, заподіяної здоров’ю тва-
рини середнього ступеня повинні перебувати з та-
кою шкодою у прямому необхідному причинно-на-
слідковому зв’язку та має бути підтверджений 
об’єктивними клінічними дослідженнями підекспе-
ртної тварини.  

5. Суб’єктами судово-ветеринарного визна-
чення ступеня шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, 
в Україні є лікарі ветеринарної медицини, котрі ма-
ють кваліфікацію судового експерта за спеціальні-
стю 18.1 «Ветеринарні дослідження».  

6. Розроблена, систематизована і обґрунтована 
нами система ознак шкоди, заподіяної здоров’ю 
тварини середнього ступеня, здатна позитивно 
вплинути на ефективність проведення і результати-
вність судово-ветеринарної експертизи, надання 
обгрунтованого й об’єктивного висновку експерта 
в категоричній формі. 
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