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УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
від _____________№__

Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин
в м. Слов'янську
Враховуючи
рішення
виконкому
Слов'янської
міської
ради
від_______№______ «Про клопотання перед міською радою про затвердження
Правил утримання домашніх тварин у м. Слов'янську», керуючись Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №264
від 02.06.2009 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення
правил утримання домашніх тварин у населених пунктах», Законами України
«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених
пунктів», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської
діяльності» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Слов'янська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин у м. Слов'янську
(додаються);
2. Доручити
управлінню
житлово-комунального
господарства
оприлюднити дане рішення в газеті «Рекламно-інформаційний щотижневик
«Газета объявлений».
3. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Титяніна О.В. та постійну комісію міської ради з питань житловокомунального господарства, будівництва, транспорту, зв'язку, побутового,
торгівельного обслуговування (Савченко).

Міський голова

Н.І.Штепа

Додаток №1
Додаток
до рішення міської ради
____________ № _______

ПРАВИЛА
утримання домашніх тварин у м. Слов’янську
1. Загальні положення

Правила утримання домашніх тварин у м. Слов’янськ (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про благоустрій населених пунктів» з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території м.
Слов’янськ.
Правила утримання домашніх тварин у м. Слов’янськ встановлюють порядок
утримання собак, котів та інших тварин і поводження з ними, регулювання їх чисельності, визначають права, обов’язки і відповідальність юридичних та фізичних
осіб – власників собак, котів та інших тварин, а також контроль в цій сфері.
Дія цих Правил поширюється на юридичних (крім установ Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету) та фізичних осіб, які тримають собак, котів та інших тварин у м. Слов’янськ . Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці
тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству
України.
Правила поводження з собаками, котами та іншими тваринами базуються на
принципах:
гуманного ставлення до тварин;
захисту тварин від жорстокого поводження;
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Проект Правил оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на
Інтернет - сайті Слов’янської міської ради протягом одного календарного місяця для
забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від
підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій та
громадян. За результатами розгляду пропозицій та зауважень до проекту Правил
складається таблиця розбіжностей з обґрунтуванням тих пропозицій і зауважень, які
були не враховані або враховані частково.
Внесення змін то Правил здійснюється Слов’янською міською радою шляхом
прийняття відповідного рішення. Під час внесення змін до Правил враховуються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.
Рекомендується один раз на три роки або за необхідності раніше розглядати питання
щодо доцільності внесення змін до Правил.

2. Визначення термінів
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські,
домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові,
циркові;
Домашні тварини – собаки, коти та інші декоративні, екзотичні тварини,
що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться
людиною, а також тварини видів чи 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;
Безпритульні тварини – домашні тварини (собаки та коти, що мають нашийник
з особистим номерним знаком та намордник), що залишилися без догляду людини
або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
Бродячі тварини – домашні тварини, що не мають нашийника з особистим номерним знаком та намордника, які знаходяться у громадських місцях та утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
Бездоглядні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і
намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;
Поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується
для
полегшення пересування в умовах міста інвалідів І групи, позбавлених зору,
або
залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися, і яка пройшла підготовку у спеціалізованих закладах та має підтверджуючий документ встановленого
зразка, що має назву “Собака-поводир сліпого”;
Собаки, визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним
відповідно до вимог законодавства України;
Потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних
потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід.
Перелік таких порід наведено у Додатку 2. Службові собаки та собаки бійцівських
порід є джерелом підвищеної небезпеки;
Власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;
Утримання тварин – обмеження природної волі собак, котів та інших тварин,
що виключає їхнє вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;
Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від
жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя, тощо;

Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене
із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
Тимчасова ізоляція тварин (карантин) – тимчасове перебування (карантин)
тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до
вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
Жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
Ідентифікація домашніх тварин – присвоєння тварині індивідуального коду
або номерного знаку шляхом видачі власнику жетона та посвідчення тварини, введення тварині електронного носія інформації (чіпа), таврування, тощо;
Реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин м. Слов’янська;
Вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або
осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання
цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;
Місце або зона для вигулу собак – огороджена або позначена попереджувальними знаками територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;
Майданчик для дресирування – огороджений або позначений попереджувальними знаками майданчик, на якому власник або інструктор
з дресирування
(кінолог) може навчати собаку за офіційно затвердженими програмами дресирування;
Екскременти – відходи життєдіяльності тварини;
Притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені
та облаштовані для утримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб.
Карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання собак, котів та інших тварин у
разі їхнього вилову чи тимчасової ізоляції.
Спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, яка викликана навмисними діями;
Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії
тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї
тварини і заподіяною шкодою;
Плата за реєстрацію тварин – плата за реєстрацію собак у загальній електронній базі даних домашній тварин м. Слов’янська, встановлюється підприємством, що
здійснює реєстрацію.
3. Участь громадян і громадських організацій у виконанні Правил
Громадяни і громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від
жорстокого поводження, або такі, що діють у сфері утримання собак, котів та інших
тварин:
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

- надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів,
пов’язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;
- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території м. Слов’янськ щодо
дотримання вимог цих Правил власниками тварин;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів,
тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної
роботи з питань утримання тварин та гуманного поводження з ними;
- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення
та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з утриманням собак, котів та інших
тварин у м. Слов’янську;
- мають право одержувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України;
- ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
4. Вимоги до утримання собак, котів та інших тварин
Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та
індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження».
Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне
освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
Утримання тварин дозволяється:
- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;
- у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках приватного житлового сектора. Кількість тварин залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується тварина (місце її постійного утримання) та норм співжиття;
- у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих
закладів з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;
- на території присадибної земельної ділянки, у вільному вигулі або на
прив’язі, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на всій
території;
- юридичними особами (для охорони) - в обладнаних приміщеннях або на
прив’язі, в розплідниках - у вольєрах;

- собак без повідків і намордників – під час оперативного використання правоохоронними органами, під час муштри, на полюванні, на навчально - дресерувальних
майданчиках.
Утримання порід собак, які визнано потенційно небезпечними дозволяється
лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати собак, визнаних потенційно
небезпечними, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів і мати рекомендації від цих організацій.
Утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч,
шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно - епідеміологічного законодавства.
Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк тощо) з обов’язковим створенням умов, які відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
В квартирах чи будинках допускається утримання дрібних диких тварин, які
традиційно утримуються людьми в неволі, і яким можуть бути забезпечені умови для
утримання, що не порушують санітарно-гігієнічних норм та безпеки і життєдіяльності громадян.
Трупи померлих домашніх тварин необхідно здавати до спеціалізованого підприємства «АТП 052814» для подальшого поховання у спеціально обладнаної «Ямі
Беккері».
Забороняється:
- утримувати собак та котів без реєстрації;
- продавати тварин поза спеціально визначеними для цього місцями;
- вигулювати тварин особам, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння;
- вигулювати собак без нашийника з жетоном, повідка та намордника поза
спеціально визначеними для цього місцями;
- приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і кафе, об’єктів громадського харчування, установ
охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків тощо;
- доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
- купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь
в виставках, спортивних змаганнях та інших масових заходах, перевозити тварин
всіма видами транспорту без відповідного ветеринарного паспорту із відміткою про
проведення імунізації проти сказу. При цьому вакцинацію необхідно проводити
з інтервалом не перевищуючим 12 місяців та не раніше ніж за 30 днів
до відправлення;
- здійснювати продаж або показ тварин без наявності відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів;
- розводити тварин з вродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;
- розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;
- залишати тварин бездоглядними або знищувати їх;
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять
до травмувань;
- використовувати тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень;
- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість
по відношенню до тварини;
- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;

- викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, здійснювати
поховання тварин у не відведених для цього місцях;
- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
- інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин
від жорстокого поводження.

5.Права власників тварин
1). Утримувати:
- собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках
- собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ,
організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі
- тварин для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях)
або в розплідниках
2). з’являтися з тваринами поза місцями їх постійного утримання, за відсутності надписів, що це заперечують, на короткому повідку та у наморднику в установах, непродовольчих магазинах, на пошті тощо;
3). навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами;
4). вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього
створення;
5). селитися у готелях з твариною за погодженням з адміністрацією та за умов
додержання санітарно-гігієнічних правил;
6). перевозити собак, котів та інших тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту,
при обов’язковому забезпеченні безпеки людей. Собака повинна бути на короткому
повідку та у наморднику. Дрібних тварин дозволяється перевозити у закритих сумках;
7). залишати на обмежений час собаку прив’язаною на короткому повідку біля
магазинів та інших установ (велику собаку у наморднику).
6.Обов’язки власників тварин
Особи, які утримують собак, котів та інших тварин зобов’язані:
1). дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм
співіснування, ветеринарних норм та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих
приміщень;
2). не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних
і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
3). реєструвати та щорічно підтверджувати реєстрацію собак, котів та інших
тварин віком від двох місяців і старших у загальній електронній базі даних домашніх
тварин м. Слов’янська, незалежно від реєстрації породних собак та котів
у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат);
4). зареєструвати новопридбаних тварин протягом 30 календарних днів від
дати придбання;
5). повідомляти ветеринарну службу протягом 5 календарних днів
про придбання тварини або переїзд до іншого населеного пункту;

6). власники тварин, які не є мешканцями м. Слов'янська, але тимчасово перебувають на території міста із твариною, повинні мати при собі ветеринарний паспорт з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та обов’язкового щеплення
проти сказу;
7). згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944
«Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності
власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» укладати договір
обов’язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано
джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;
8). забезпечити наявність на тварині нашийника з ідентифікуючим жетоном;
9). тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише
в закритих дворах з висотою огорожі, яка виключає можливість втечі, застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території про наявність таких собак;
10). виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування,
лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак
з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в
наморднику;
11). не допускати забруднення екскрементами тварин під’їздів, приміщень,
сходових площадок, ліфтів та інших місць загального користування у будинках,
а також дитячих майданчиків, дворів і вулиць, шляхом прибирання екскрементів
(ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
12). при вигулі собак та у жилих приміщеннях забезпечувати тишу – запобігати лаю собак до 8.00 та після 22.00;
13). у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особі або здати до комунального підприємства, уповноваженого у сфері
поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Слов'янську;
14). негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби
про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини,
та доставляти її в установу ветеринарної медицини для огляду та проходження карантину протягом 10 календарних днів, а покусаних тварин - для огляду
і
лікування. У разі, коли неможливо доставити тварину, що покусала, повідомити
про неї комунальне підприємство «АТП 052814», уповноважене у сфері поводження
з домашніми та іншими тваринами у м. Слов'янську з метою вилову й доставки її до
установи ветеринарної медицини;
15). надавати тварину для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних
щеплень та обробок щорічно на вимогу посадових осіб ветеринарної служби;
16). забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших
тварин;
17). негайно ізолювати тварину та звернутися до ветеринарної служби у разі
виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
18). надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне
рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також якщо завдані тілесні ушкодження людині або іншій тварині.
Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;
19). у випадках смерті тварини негайно повідомити державну ветеринарну
установу за місцем проживання, здати трупи тварин до комунального підприємства
«АТП 052814» , уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими твари-

нами у м. Слов'янську, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за власний
рахунок;
20). у разі смерті тварини протягом 30 календарних днів письмово повідомити ветеринарну службу міста та організацію, яка проводила реєстрацію тварини, для
внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх тварин, та повернути
реєстраційні посвідчення та номерні знаки;
21). регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.
22). особи, які супроводжують домашніх тварин, зобов’язані забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку
дорожнього
руху
шляхом
безпосереднього
контролю
за її поведінкою.
При супроводженні собак, котів та інших тварин не допускається залишати їх
без нагляду.
7. Реєстрація собак, котів та інших тварин
Реєстрація собак і котів здійснюється у загальній електронній базі даних
домашніх тварин м. Слов'янська підприємством , що уповноважено у сфері поводження з домашніми тваринами органом місцевого самоврядування. Реєстрація
проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.
Реєстрація тварини проводиться протягом 30 календарних днів з дня
її придбання. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з трьохмісячного
віку.
Породні собаки та коти, які належать фізичній або юридичній особі - члену
кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних
тварин м. Слов'янська, незалежно від реєстрації в організації.
Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами
органом місцевого самоврядування, повинно у десятиденний термін зареєструвати
тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення (додаток №1), жетон з особистим номерним знаком, який повен бути закріпленим до нашийника, а також ознайомити власника тварини з ветеринарними та санітарними вимогами щодо її утримання та цими Правилами.
При проведенні реєстрації собак, породи яких увійшли у перелік потенційно
небезпечних , який є додатком 2 до Правил згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 09.07.2002р. № 944 «Про затвердження Порядку та правил проведення
обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування
відповідальності власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб.
Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання
чи реєстрації власника або зміни власника.
Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.
Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати документ, підтверджуючий особу та реєстраційне посвідчення на тварину встановленого
зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

При проведенні реєстрації собак, породи яких увійшли у перелік потенційно
небезпечних , який є додатком 2 до Правил, підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами органом місцевого самоврядування, повинно
провести курс технічного мінімуму управління собакою, прийняти іспит з придбаних
вмінь у власника тварини та видати свідоцтво встановленого зразка про проходження
курсу, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за рахунок власника собаки.

8.Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники та коти, які знаходяться без власника у
громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
Собаки, коти та інші тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо
на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної
медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній
тварині.
Тимчасова ізоляція собак, котів та інших тварин проводиться
у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
Вилов безпритульних та бродячих тварин здійснює комунальне підприємство «АТП 052814», згідно покладених на нього завдань.
Вилов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).
Вилов безпритульних та бродячих собак та котів окремими фізичними
і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють
явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.
Виловлені безпритульні домашні тварини протягом 7 календарних днів
з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках спеціалізованого підприємства і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної служби.
Якщо протягом двох місяців з дня заяви про затримання безпритульної
тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право
власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні
та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить
у власність територіальної громади.
Виловлені бродячі домашні тварини протягом 5 календарних днів з дня
їх вилову утримуються на карантинних майданчиках спеціалізованого підприємства
і можуть бути:
- передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі
їх у спеціалізовані притулки;
- передані фізичним або юридичним особам для утримання за їх бажанням;
- біостерилізовані або умертвлені, з метою регулювання чисельності тварин,
що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково

створюваних діяльністю людини, з дотриманням вимог гуманного умертвіння тварин.
Виловлені безпритульні тварини повертаються власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та сплати вартості
витрат на вилов і утримання.
Невитребувані власниками та бродячі тварини можуть бути продані заінтересованим особам та установам.
Повернені та передані власникам тварини підлягають щепленню проти
сказу. Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин
в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти
їх для огляду.
9.Умертвіння тварин
Умертвіння тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені
в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей
знаходиться в небезпеці.
При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання
тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене
від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин,
що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;
- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо
їх страждання неможливо припинити іншим чином.
10.Продаж собак, котів та інших тварин
Дозволяється продаж собак, котів та інших тварин:
- на території власника тварини;
- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях;
- у притулках;
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого у встановленому
порядку;
- на спеціально обумовлених місцях на ринках, в разі якщо не порушуються
ветеринарно-санітарні правила для ринків;

- зоомагазинах.
На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.
Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят –
трьох місяців.

11.Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин
Фізичні та юридичні особи, які тримають собак, котів та інших тварин, несуть
відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:
- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій,
що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних
вимог;
- порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку
в м. Слов’янську.
- знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста;
- порушення цих Правил.
12.Повноваження та контроль у сфері поводження з домашніми та іншими
тваринами
Органи Міністерства внутрішніх справ України у м. Слов'янську:
- у межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням вимог цих
Правил та інших нормативно-правових актів з питань утримання собак, котів
та інших тварин у м. Слов'янську, охорони громадського порядку;
- складають протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин та передають їх на розгляд до адміністративних комісій або до суду відповідно
до законодавства України;
- погоджують
графіки
проведення
рейдів-перевірок
на
території
м. Слов'янська щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами і беруть безпосередню участь у їх проведенні;
- надають інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності
осіб - власників тварин.
Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:
- здійснюють нагляд та прогнозують епідемічну ситуацію, пов’язану
з зооантропонозними інфекціями на території міста та надають пропозиції щодо
її поліпшення;
- за запитами надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами
у м. Слов'янську.
Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:
- забезпечують проведення обліку собак, котів та інших тварин згідно
з графіком обходу квартир, затвердженим на підприємстві;
- подають щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформацію з обліку собак, котів та інших тварин до спеціалізованого підприємства, уповно-

уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами,
та ветеринарної служби;
- направляють інформацію про виявлених незареєстрованих собак, котів
та інших тварин протягом 3 робочих днів до спеціалізованого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами,
та ветеринарної служби;
- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням
цих Правил власниками тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території;
- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень
у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню
до них тварин;
- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової
вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації)
та підтвердження реєстрації тварин;
- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;
- надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;
- повідомляють працівників комунального підприємства «АТП 052814»
про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.
Уповноважені органи, підприємства та організації у сфері поводження
з
домашніми та іншими тваринами здійснюють відповідні дії в межах наданих повноважень та згідно до вимог законодавства України, своїх Положень або Статутів.
13.Участь громадських організацій (об’єднань) у забезпеченні дотримання
вимог цих Правил
Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють
у сфері утримання собак, котів та інших тварин:
- сприяють
проведенню
загальноміських
протиепізоотичних
та протиепідемічних заходів;
- надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів,
пов’язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;
- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території м. Слов'янська щодо дотримання вимог цих Правил власниками тварин;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів,
тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної
роботи із питань утримання тварин;
- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення
та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з утриманням собак, котів та інших
тварин у м. Слов'янську;
- мають право отримувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України.

Секретар міської ради

О.А.Самсонов

Додаток №1
до Правил утримання
домашніх тварин,
затверджених рішенням
міської ради
від ____________№______

Примірник
форми реєстраційного посвідчення на тварину

Власник
тварини___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження)
Повна адреса ______________________________________________________
Реєстратор, тел. _______________________________________________

ОПИС ТВАРИНИ

Вид тварини____________________
Порода________________________
Кличка________________________
Стать__________________________
Ріст___________________________
Масть_________________________
Стан нервової діяльності_________
______________________________
Тварина пройшла стерилізацію____
_______________________________
Окремі прикмети________________
______________________________
Ідентифікаційний код чіпу ____
______________________________

Секретар міської ради

Дата народження __________________
Вид шерсті _______________________
Наявність тренування ______________
Тавро ___________________________
№ Ветеринарного паспорту _________
_________________________________
Група платні за комунальними
платежами _______________________
Пільги ___________________________
Підпис особи, яка прийняла посвідчення
________________________________
Дата _____________________________
Підпис власника тварини ___________
Дата реєстрації ____________________

О.А.Самсонов

Додаток №2
до Правил утримання
домашніх тварин,
затверджених рішенням
міської ради
від ____________№______

ПЕРЕЛІК
пород собак, яких визнано потенційно небезпечними

Акіта-іну
Американський бульдог
Американський стафорширдширський тер'єр
Аргентинський дог
Боксер німецький
Бульмастиф
Бультер'єр англійський
Бернський зенненхунд
Вівчарка німецька
Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
Дог німецький
Доберман
Леонбергер
Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)
Московська сторожова
Перо де преса канаріо (собака канарський)
Пітбультер'єр американський
Ріджбек родезійський
Різеншнауцер (великий шнауцер)
Ротвейлер
Тер'єр російський чорний
Тоса-іну (собака японський бійцівський)
Філа бразилейро (мастиф бразильський)
Фокстер'єр
Ягдтер'єр німецький
Метиси всіх зазначених порід з явними фенотипічними ознаками

Секретар міської ради

О.А.Самсонов

