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У відповідь на ваш лист № 765-21-7-21 від 10.08.2021 повідомляємо:
Протягом п'яти років проводилася реконструкція Харківського зоологічного парку. За цей період 
тварини утримувалися на території зоопарку в режимі відсутності відвідувачів. Даний термін є 
істотним для багатьох тварин, особливо птахів і ссавців. За п'ятирічний термін тварини відвикли 
від присутності такого фактору, як відвідувачі та їх масові скупчення на експозиційних ділянках. 
Важливим є і введення в експлуатацію нових для тварин зоопарку облаштувань експозицій. 
Великі простори, наявність відкритих зверху вольєрів, нове облаштування периметрів 
стримування тварин: сухі рови, рови з водою, штучне каміння, електрозагорожі.
Деякі експозиції передбачають спільне утримання кількох видів в одному вольєрі, що вимагає 
часу для знайомства цих тварин один з одним. Важливим є вирішення проблем, які неминуче 
виникають у такій роботі. Є великі авіарії. де потрібно навчити птахів орієнтуватися у просторі 
вольєру.
У зв'язку із зазначеним вище, Українська асоціація зоопарків і акваріумів (УАЗА). виходячи з 
досвіду вітчизняних і зарубіжних зоопарків, рекомендує наступне:
1. Сформувати план роботи зоопарку на адаптаційний період для тварин.
2. Організувати пропуск на територію зоопарку певної кількості відвідувачів з можливістю 
слідувати за заздалегідь спланованим маршрутом.
3. Організувати контроль за станом тварин з можливістю регулювання факторів шуму і 
роздратування з боку відвідувачів.
4. Знайомити тварин з новими вольєрами і новими стримуючими периметрами (рови, 
електрозагорожі і т.д.) в періоди відсутності відвідувачів, і тільки після того, як тварини добре 
вивчать свої вольєри, допускати відвідувачів невеликими організованими групами.
5. Дотримуватися принципів Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів (ШАХА) підтримувати 
найвищі стандарти благополуччя тварин у зоопарку.
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