ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від "____" травня 2017 року

№ ____
м.Долинська

Про затвердження Правил
утримання домашніх та інших тварин
і поводження з ними населенням
у м. Долинська.
Керуючись Законом України «Про ветеринарну медицину», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
захист населення від інфекційних хвороб», статтею 26, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення
нормативно-правових актів з питань утримання домашніх та інших тварин у
м. Долинська, на підставі статті 9 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого
поводження»,
враховуючи
методичні рекомендації
з
розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах,
затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього
природного
середовища України від 02.06.2009 р. № 264, виконавчий комітет Долинської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Правила утримання домашніх та інших тварин і
поводження з ними населенням у м. Долинська, (додаються).
2. Визначити місце для вигулу собак - земельну ділянку, яка перебуває
в землях запасу Долинської міської ради, навпроти КП «Долинське міське
комунальне господарство» при Долинській міській раді.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Леуша Ю.А.
Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
19 квітня 2017 № ____
ПРАВИЛА
утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними
населенням у м. Долинська.
І. Загальні положення
1. Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у
м. Долинська (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин
у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення
відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території
міста, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», враховуючи Закони України «Про тваринний світ», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну
медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
02.06.2009 №264 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах» та
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я
людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від
страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.
3. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з
утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними населенням
м. Долинська.
4. Фізичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані
дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист
населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів
України, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та
юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у
тому числі через жорстоке поводження з ними або їх умертвіння.
5. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна
третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає
відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами
чинного законодавства.
6. Правила базуються на принципах:
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безпечних

забезпечення належних та
умов для гармонійного
співіснування людей та тварин;
гуманного ставлення до тварин;
обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а
також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного
та санітарно-епідеміологічного стану в місті;
забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним,
видовим та індивідуальним особливостям;
заборони жорстоких методів позбавлення життя тварин;
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;
утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети
заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;
7. Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність,
передбачену чинним законодавством.
8. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших
нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним
законодавством.
У Правилах терміни вживаються у такому значенні:
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без
догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні
розмножуватися поза контролем людини;
біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності
до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
вигул домашніх та інших тварин – тимчасове знаходження тварин у
присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі
поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх
фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;
власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд
за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які
не суперечать законодавству України;
гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам
захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе
ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращенню якості їх життя тощо;
домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом
тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться
людиною, а також тварини видів та порід, штучно виведених людиною для
задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не
мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з
аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх
природному ареалі;
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають
їх передсмертні страждання;
екскременти – відходи життєдіяльності тварин;
жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами,
вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а
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також на цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи
корисливих мотивів;
жорстоке умертвіння тварин - умертвіння
тварин
без
застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами
болю і страху;
ідентифікація домашніх тварин – биркування, чипування,
таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
місце або зона вигулу – територія, на якій власник має право вільного
вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил, крім місць загального
користування;
сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та
розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного
походження;
утримання в домашніх умовах - обмеження
природної волі
утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири,
подвір'я окремого будинку;
шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або
непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення
стану фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо
існує причинно-наслідковий зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною
шкодою.
ІІ. Утримання домашніх та інших тварин
1. Утримання домашніх та інших тварин у місті ґрунтується на таких
принципах:
гармонійного співіснування людей і тварин;
забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і
поводженні з тваринами;
поводження з тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так
і самим тваринам;
дотримання ветеринарно-санітарних та інших норм;
забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним,
видовим та індивідуальним особливостям;
заборони жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі їх
отруєння;
відповідальності за порушення цих Правил, жорстоке поводження з
тваринами.
Право власності та інші речові права на домашніх та інших тварин у
разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, що
мешкають поруч.
2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична
особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно
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до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та
цими правилами.
3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні
потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній
активності та інші потреби.
4. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб
забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і
вентиляції, природне освітлення, можливість контакту тварин із природним
для них середовищем та неможливість заподіяння шкоди третім особам
внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
ІІІ. Обов'язки та права власників домашніх та інших тварин
1. Особи, які утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані:
дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку,
ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших
фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;
забезпечувати тваринам необхідні умови, що відповідають їх
біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог
чинного законодавства;
дотримуватися норм експлуатації жилого приміщення згідно чинного
законодавства, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та
норм співіснування;
забезпечувати своєчасне надання тваринам ветеринарних послуг
(обстеження, лікування, щеплення тощо);
тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в
закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про
наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта
або території;
забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які
мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для
здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць
загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами
тварин;
прибирати екскременти за своїми тваринами;
у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за
можливістю у власність до іншої особи або організації;
здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту
загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді
транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;
відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені
тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.
2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити
безпеку:

5
оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;
дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається
залишення їх без нагляду.
3. Власники тварин мають право:
утримувати домашніх тварин, крім сільськогосподарських та диких
тварин у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою
всіх мешканців квартири;
утримувати собак на території присадибної земельної ділянки за
умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території, без
повідців і намордників під час оперативного використання правоохоронними
органами, собак спеціального призначення, а також собак під час
дресирування, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
навчати собак без повідців і намордників на спеціальних майданчиках
для дресирування за визначеними навчальними програмами.
вигулювати собак у відведених для цього місцях в разі їхнього
створення.
4. Власникам тварин забороняється:
утримувати, вигулювати їх в місцях загального користування;
продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;
вигулювати тварин у стані алкогольного сп'яніння;
вигулювати собак великих та середніх порід без повідців і намордників
у невизначених спеціально для цього місцях;
приводити тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення
супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих
магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури,
на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;
доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно
хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати
твариною;
жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати
їх;
проводити собачі та інші бої або заходи, які допускають жорстокість
стосовно тварини;
викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;
навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від
жорстокого поводження.
IV. Поводження з безпритульними тваринами
1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися
вимогами
та
правилами
гуманного
ставлення,
передбаченими
законодавством України.
2. Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому
числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які
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знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними
та підлягають вилову.
3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними
особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну
агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.
4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством,
уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами, за
заявами громадян міста та суб’єктів господарювання всіх форм власності.
5. При вилові безпритульних тварин категорично забороняється
використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити
шкоду їхньому здоров’ю.
6. При вилові безпритульної тварини, яка має нашийник із номерним
знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його
встановлення.
7. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в
отруєнні безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної,
адміністративної та цивільно-правової відповідальності.
V. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці
1. На території приватних садиб допускається влаштування
господарських будівель для утримання свійських тварин, при умові
виконання вимог, викладених у ДБН 360-92**(додається).
2. Згідно положень цих правил, при наявності умов для утримання, на
території одного домоволодіння допускається утримувати: свійських птахів –
до 50 голів, водо плаваючих птахів – до 20 голів, нутрій та кролів – до 50
голів, великої рогатої худоби та свиней – до 10-ти голів, овець та кіз до 25-ти
голів, коней – 2 голови.
Скарги на утримання на приватних подвір’ях свійських тварин
розглядаються комісією, створеною органом місцевого самоврядування міста
Долинська, за участі спеціалістів комунального господарства, архітектури,
ветеринарної медицини, земельних ресурсів, екології, органів внутрішніх
справ, санітарних служб тощо.
За необхідності до роботи комісії можуть залучатися працівники
територіальних сан інспекцій.
У ході роботи комісії розглядаються плани земельних ділянок, та
технічна документація на забудову. На планах повинні бути вказані
господарчі будівлі для утримання тварин.
У випадку їх відсутності на затверджених планах земельних ділянок та
технічних паспортах на домоволодіння, наявність цих господарських
приміщень вважається самовільною забудовою.
3. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці
зобов'язані:
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зареєструвати продуктивних тварин в закладі ветеринарної медицини;
утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них
території;
проводити профілактичні заходи боротьби з мухами та гризунами двічі
на рік (восени та весною), та поточні (при виявленні шкідників);
негайно повідомляти державну ветеринарну лікарню міста про кожен
випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи
птиці;
виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів,
необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;
у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити
непроникний рідино-збірник із герметичною кришкою;
завозити на територію міста сільськогосподарських тварин та птицю за
наявності ветеринарного свідоцтва;
систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;
трупи підлягають утилізації в спец підприємствах;
власники сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною
ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних та
профілактичних заходів щодо цих тварин.
4. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці
забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках,
скверах тощо) міста, а також утримувати сільськогосподарських
(продуктивних) тварин, птицю та бджіл на балконах багатоквартирних
будинків.
VI. Профілактичні та протиепізоотичні заходи
1. Собаки та коти незалежно від породи, починаючи з 2-місячного віку,
повинні обов’язково щорічно бути щеплені проти сказу в закладах
ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких
відповідно ліцензована.
2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів
ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень,
профілактичних щеплень та обробок. У разі виникнення підозри на наявність
у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати і звернутися
до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитися у
встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.
3. У випадку укусу або травмування людини твариною власник або
постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і
ветеринарної медицини.
4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або
безпритульною твариною, а також у разі підозри захворювання тварини на
сказ власник повинен негайно повідомляти заклад державної ветеринарної
медицини міста та ізолювати таких тварин.
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VII. Забезпечення контролю за додержанням Правил
1. Територіальний орган Національної поліції:
у межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог
цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання тварин і
поводження з ними у місті, охорони громадського порядку;
складає та подає протоколи про адміністративні правопорушення
власниками тварин на розгляд до адміністративної комісії виконавчого
комітету міської ради.
2. Долинська районна лікарня ветеринарної медицини:
у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням
вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання
домашніх та інших тварин і поводження з ними у місті;
складає протоколи про адміністративні правопорушення за
невиконання цих Правил, ухилення від обов’язків щеплень, досліджень тощо,
відповідно до ст.107 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
здійснює карантин тварин, підозрілих у захворюванні на сказ, які
нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;
накладає карантинні обмеження; затверджує план заходів щодо
ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин; здійснює
контроль за виконанням карантинних заходів;
забезпечує організацію та проведення щеплень тварин проти сказу.
3. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду здійснюють нагляд та
прогнозують епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними
інфекціями на території міста та надають пропозиції щодо її поліпшення;
4. Травмпункти, за запитами, надають інформацію щодо аналізу
показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів
людей домашніми та іншими тваринами у м. Долинська.
5. Виконком міської ради:
зокрема, адміністративна комісія виконавчого комітету міської ради,
відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення
розглядає протоколи про адміністративні правопорушення та притягує
власників тварин до адміністративної відповідальності відповідно до ч.1
ст. 154 вищезазначеного Кодексу за недодержання вимог цих Правил та
інших нормативно-правових актів з питання щодо утримання домашніх та
інших тварин і поводження з ними у місті;
6. Суб’єкти господарювання, які здійснюють управління жилими
будинками, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житловобудівельні кооперативи, голови квартальних комітетів у приватному секторі:
у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих
Правил власниками тварин;
забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних
приміщень у багатоповерхових будинках закритими або відповідно
обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
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7. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі,
що діють у сфері утримання домашніх та інших тварин:
надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових
актів, пов’язаних з утриманням домашніх та інших тварин;
сприяють
організації
та
проведенню
загальноміських
протиепізоотичних і протиепідемічних, інформаційно-просвітницьких
заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою
забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.
8. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну,
адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним
законодавством.

Додаток
до Правил, затверджених
рішенням виконавчого
комітету Долинської
міської ради від 19
квітня 2017 року № ____
Витяг з державних будівних норм України 360-92**
3.24* В містах і поселеннях міського типу на присадибних ділянках при
виконанні санітарних, протипожежних і будівельних норм можуть бути
розміщені господарські будівлі і гаражі, вбудовані в житловий будинок,
прибудовані до нього або в вигляді окремої будівлі.
3.25а* Відстань між житловими будинками та господарськими будівлями
і спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм, за таблицею 3.2а,
але не менше протипожежних норм згідно з таблицею 1 додатка 3.1.
Таблиця 3.2а*
Відстань, м
Господарські
Фільтруючий
Септик
Будівлі та
спорудження
Майданчики
колодязь
проспорудження
(сараї) для
для компосту, продуктивністю, дуктивніст
худоби, та
дворові
м3/добу
ю, м3/добу
домашніх
вбиральні,
тврин та птиці, сміттєзбірник до 1
1-3
до 1 1-3
2
площею 50 м
Житлові
15
15
8
10
5
8
будинки та
літня кухня
питний
20
20
Відповідно до примітки 3
колодязь
Примітка 1. Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається
об'єднувати.
Примітка 2. Господарські приміщення для утримання худоби та птиці
площею до 50 м2 допускається прибудовувати до одно-і двоквартирних
житлових будинків (крім будинків, які розташовані в IV кліматичному
районі) за умови ізоляції від житлових кімнат та кухонь не менше ніж
трьома підсобними приміщеннями.
Примітка 3. При продуктивності місцевих каналізаційних очисних споруд
до 3 м3 на добу водо-забірні споруди місцевого господарсько-питного
водопостачання допускається розміщать на відстані 40-50 м вниз за
течією грунтових вод, 20-25 м вгору за течією і 25-30 м по
перпендикуляру до осі течії потоку грунтових вод. Відстані від
артсвердловин та колодязів до окремих будівель і споруд, а також до
інших джерел забруднення слід приймати 20 м. Місце розміщення
водозабірних споруд повинно бути верх за течією грунтових вод і вище
по відношенню до розміщення каналізаційних споруд. При

неможливості забезпечення цієї відстані в межах ділянки слід
влаштовувати свердловини, колодязі або каптажі для групи будинків, які
розміщуються вздовж житлових вулиць із відступом від червоної лінії на
2,5-5 м на майданчиках розміром 2,5 м х 3 м із твердим покриттям і
ухилом не більше 4-5 ‰.
Примітка 4. Відстані до інших джерел забруднень встановлюються
відповідними документами по кожному конкретному фактору (шум,
вібрація, електромагнітні коливання, радіація, джерела забруднення
повітря та інші). Відстані від будинків і споруд до дерев та кущів слід
приймати згідно з таблицею 5.2.
Примітка 5. Вигрібні ями дворових вбиралень повинні бути виконані з
конструкцій, запобігаючих фільтрації фекальних стоків в грунт.
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