
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.12.2017 № 30-18/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин в
м. Золотоноша

З метою поліпшення в місті ситуації щодо питань утримання і
поводження з домашніми тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на
благоустрій міста та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності і громадян за жорстоке
поводження з тваринами та неналежний догляд за ними, відповідно до норм
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України „ Про
захист тварин від жорстокого поводження”, Закону України „ Про благоустрій
населених пунктів”, враховуючи лист управління житлово – комунального
господарства (16.11.2017 № 2454), керуючись п.44 ст.26 Закону України „ Про
місцеве самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин в м. Золотоноша згідно
додатку (додається).

2. Оприлюднити прийняте рішення на офіційному сайті Золотоніської
міської ради, а також у черговому номері „Златокрай”.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням цього рішення покласти
на комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово – комунального
господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.) та на комісію з питань охорони
здоров’я, навколишнього середовища та соціального захисту населення
(Жорновий В.Ю.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Флоренко  53077
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Додаток
до рішення міської ради
від 04.12.2017 № 30-18/VII

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В м. ЗОЛОТОНОША

1.Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин в м. Золотоноша (далі - Правила)
регулюють права й обов’язки громадян в галузі забезпечення порядку щодо
питань утримання і поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди
як оточуючим, так і самій тварині, відповідальність за жорстоке поводження з
тваринами.
1.2. Правовою основою Правил є закони України та інші нормативно – правові
акти:
- «Про благоустрій населених пунктів»;
- «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про тваринний світ»;
- «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- «Про ветеринарну медицину»;
- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- інші нормативно – правові та нормативні документи.
1.3. Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім
установ Міністерства оборони України, Служби Безпеки України, Державної
прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної митної
служби, власників собак - поводирів), а також на громадян і громадські
установи, що утримують тварин у м. Золотоноша.

2. Вимоги до утримання домашніх тварин

2.1. Дійсними Правилами визначається порядок утримання і поводження з
домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині,
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
2.2. Умови утримання домашніх тварин повинні їх задовольняти їх природні
потреби в їжі, воді, сні, русі, контактів із собі подібними, у природній
активності та інших потребах.
2.3. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано таким
чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно – вологісний режим,
достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним
для них середовищем.
2.4. Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю і, як
кожна власність, охороняється законом. Тварина може бути вилучена у
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власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
2.5. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані
виконувати вимоги нормативно – правових актів у цій сфері, санітарно –
гігієнічних і ветеринарних норм та Правил, а також не допускати порушення
прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати
загрози безпеці людей, а також інших тварин.
2.6. Власники домашніх тварин зобов’язані:
2.6.1. утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися
з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;
2.6.2. дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації житлових
приміщень, де утримується домашня тварина, та норм співжиття;
2.6.3. супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14- ти
річного віку.
Супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані
небезпечними, великих за розміром собак особам, які досягли 18-ти річного
віку;
2.6.4. під час вигулу собака повинна бути в наморднику (крім собак дрібних
порід) та бути на повідку;
2.6.5. запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин,
регулювати приплід тварин, які не мають племінної цінності;
2.6.6. власники собак та котів  забороняється займатися розведенням тварин
при відсутності у тварин племінного сертифіката виданого організаціями, які
входять у міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки та відкритої
підприємницької діяльності на розведення та продаж тварин;
2.6.7. прибирати в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ці вимога не
поширюється на власників собак – поводирів).
2.7 Громадянам відшкодовувати матеріальні та моральні збитки, нанесені їхнім
тваринам, у встановленому чинним законодавством України порядку.
2.8. Власникам домашніх тварин забороняється:
2.8.1. при супроводжені домашніх тварин не залишати їх без нагляду;
2.8.2.  вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з
підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків та намордників;
2.8.3. викидати трупи собак, котів та інших тварин або захороню вати їх у не
відведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інше);
2.8.4. жорстоко проводжуватись з собаками, котами та іншими тваринами,
залишати бездоглядними або знищувати їх;
2.8.5. примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що
приводять до травмувань;
2.8.6. наносити побої, травми, з метою примушування тварин до виконання
будь – яких вимог;
2.8.7. розводити тварин при відсутності права займатись підприємницькою
діяльністю, що дозволяє розводити та продавати тварин;
2.8.8. розведення тварин із спадково закріпленою агресивністю, тварин з
виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
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2.8.9. примушувати до нападу одних тварин на інших;
2.8.10. вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок;
2.8.11. нацьковувати одну тварину на іншу;
2.8.12. проводити собачі бої;
2.8.13. навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.

3. Вигул домашніх тварин

3.1. Забороняється перебувати з собаками на стадіонах, пляжах, спортивних і
дитячих майданчиках, на території навчальних закладів, ринках, купати тварин
у водоймищах у місцях масового купання людей, інших громадських місцях, де
тварини можуть заподіяти шкоду людям чи іншим тваринам.
3.2. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які
визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 18-ти років, психічно
хворим, не в тверезому стані або фізично неспроможним керувати твариною.
3.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:
3.3.1. безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди
супроводжуваною домашньою твариною;
3.3.2. безпеку супроводжуваною домашньою твариною;
3.3.3. безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до
транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її
поведінкою;
3.3.4. обмежити повідки для собак довжиною 1,2 метра;
3.3.5. прибирати екскременти тварин до сміттєзбірників (в під’їздах, ліфтах, на
сходових площадках, асфальтних доріжках, парках та інших об’єктах
благоустрою).
3.4. При супроводжені домашніх тварин не допускається залишати їх без
нагляду.

4. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

4.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті,
що мають нашийники і намордники, але знаходяться без власника на вулицях,
площах, ринках, у скверах, садах, бульварах, пляжах, у громадському
транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти
вважаються безпритульними і підлягають відлову.
4.2. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в
разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно – епідеміологічної та
ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або
іншій домашній тварині.
4.3. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись  у примусовому порядку,
якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.
4.4. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову
повинні бути обстежені і після висновку державної установи ветеринарної
медицини про стан здоров’я тварини вона повертається власнику (після сплати
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витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть
загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим
організаціям для подальшого лікування, нагляду чи евтаназії.
4.5. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та
повернені до попереднього місця проживання, візуально індетифіковані та
тавровані.
4.6. Працівникам служби відлову забороняється:
4.6.1. використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що
травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
4.6.2. відловлювати вже стерилізованих тварин, крім випадків, які повинні
узгоджуватись з відділом контролю за благоустроєм міста управління житлово
– комунального господарства.

5. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

5.1. За порушення вимог Правил та законодавства про утримання домашніх
тварин в місті винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно –
правову відповідальність згідно із законодавством.
5.2. Посадові особи підприємств, установ та організацій; підприємств, які
обслуговують житловий фонд; ЖБК, ОСББ та інших підприємств та організацій
зобов’язані:
5.2.1. слідкувати за додержанням цих Правил.
5.2.2. повідомляти відділ контролю за благоустроєм міста управління житлово –
комунального господарства про безпритульних тварин. Всіляко сприяти цим
працівникам у виконанні своїх обов’язків.
5.3.Посадова особа контролюючого органу при виявлені порушень вимог цих
Правил зобов’язана на винну особу скласти протокол про адміністративне
правопорушення, передбаченого статтями 152, 154 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

6. Участь громадських організацій (об’єднань) у забезпечені дотримання
вимог цих Правил

6.1. Громадські організації (об’єднання), що діють у сфері утриманння,
використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:
6.1.1. беруть участь у розробці проектів нормативно – правових актів,
пов’язаних з утриманням домашніх тварин;
6.1.2. беруть участь у проведені рейдів – перевірок  щодо дотримання вимог
цих Правил юридичними і фізичними особами;
6.1.3. мають право звертатися за допомогою до компетентних органів для
запобігання і припинення дій жорстокого ставлення до тварин згідно з чинним
законодавством;
6.1.4. брати участь у проведені державними органами управління у сфері
захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання
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підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із
захистом тварин від жорстокого поводження;
6.1.5. сприяти організації та проведенню інформаційно – просвітницьких
заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою
забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;
6.1.6 брати участь у вирішені питань, що потребуть колегіального обговорення
та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням,
використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.
6.2. Громадські організації (об’єднання) надають відповідну інформацію за
запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним
законодавством.
6.3. Громадські організації (об’єднання) отримують інформацію за запитом з
питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та
підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним
законодавством.

7.Реєстрація тварин

7.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою єдиного обліку цих
тварин у місті. Для організації пошуку загублених тварин та повернення їх
власникам. Контролю за чисельністю безпритульних тварин. Здійсненням
контролю за дотриманням ветеринарно – санітарних вимог. Забезпечення
епізотичного благополуччя. Вирішення проблемних питань і конфліктних
ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.
7.2. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на правах
власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають
на території м. Золотоноша.
7.3. Усі забудовники та користувачі земельних ділянок, фізичні та юридичні
особи, керівники підприємств та організацій, на території яких знаходяться
виробничі, торгівельні, складські, розважальні приміщення (стоянки, заправки,
гаражні кооперативи, житлові комплекси, заводи і подібне) мають сприяти
відлову безпритульних тварин, вчасно сповіщати про необхідність стерилізації
та загальну кількість тварин на відповідній території.
7.4. За сприяння управління архітектури, регулювання забудови та земельних
відносин по м. Золотоноша збирати та створити базу даних переліку
забудовників та користувачів земельних ділянок, фізичних та юридичних осіб,
керівників підприємств та організацій, на території яких знаходяться виробничі,
торгівельні, складські, розважальні приміщення для обліку безпритульних
тварин.
7.5.Зобов’язати всі ветеринарні клініки та ветеринарних лікарів (приватних та
державних) м. Золотоноша проводити обов’язкову реєстрацію домашніх тварин
(собак та котів).

Секретар ради Н.О. Сьомак
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