
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

С Ь О М О Г О  С К Л И К А Н Н Я

 РІШЕННЯ

Від  00.00.2016  року            №                                                                       м. Збараж

Про  внесення  змін  в
Правила  утримання  тварин
громадянами,  підприємствами,
установами  та  організаціями  в
м. Збаражі

 З  метою  забезпечення  гуманного  ставлення  до  домашніх  тварин,
додержання порядку і чистоти на території міста при їх утриманні, відповідно до
Закону України «Про захист тварин від  жорстокого поводження»,  враховуючи
Закони України , «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
ветеринарну  медицину»,  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя  населення»,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

                                                        ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни в   Правила  утримання тварин громадянами,  підприємствами,
установами та організаціями в м. Збаражі

2.  Врахувавши пункт перший даного рішення Затвердити  Правила  утримання
тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Збаражі
із відповідними змінами (Додаток №1)

Міський  голова Збаража                                                 Р.С. Полікровський



Додаток №1 до 
рішення сесії №          2016 року

ПРАВИЛА
утримання в місті Збараж тварин громадянами, підприємствами, установами та

організаціями

1.  Цi  Правила  поширюються  на  підприємства,  установи,  організації  (кpiм  установ
Міністерства  оборони  України,  Служби  безпеки  України,  Державного  комітету  у  справах
охорони державного кордону України, Державного митного комітету України i Miнicтepствa
внутрішніх справ України), а також на громадян, що утримують собак, котів i хижих тварин.
2. Собаки, коти i хижі тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю i, як кожна
власність  охороняється  законом.
Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках,
передбачених  діючим  законодавством  України.
3.  Підприємства,  установи,  організації  i  громадяни -  власники собак,  котів  і  хижих тварин
зобов'язані  суворо  дотримуватись  санітарно-гігієничних  норм  і  Правил  утримання  тварин
громадянами,  підприємствами,  установами  та  організаціями  (далі-Правила)  з  обов'язковим
забезпеченням  безпеки  людей.
4. При додержанні вимог, вказаних у пункті 3 цих Правил, ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ утримувати:
а) собак, котів (загальною кількістю не більше трьох дорослих тварин) у квартирах, в яких
проживає  одна  сім'я,  а  також  в  будинках,  що  належать  громадянам  на  правах  приватної
власності;  у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки або кота
лише за письмовою згодою вcix мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати
собак  i  котів  в  місцях  загального  користування.
б) собак, котів i хижих тварин - у «зоокутках», «живих кутках», дитячих, ocвітніx, санаторно-
курортних  і  оздоровчих  закладів  з  дозволу  органів  місцевого  самоврядування  чи
уповноважених  ними  організацій  за  погодженням  з  санітарно-епідеміологічною  i
ветеринарною установами;
в) собак - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому
приміщенні - на прив'язі або без неї;
г) собак на підприємствах, в установах організаціях: для охорони - на блоках, в обладнаних
приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети — у вольєрах або в розплідниках;
д)  собак  без  повідків  і  намордників:  при  оперативному  використанні  спеціальними
організаціями,  собак  спеціального призначення,  а  також під  час  муштри на  полюванні,  на
навчально-дресувальних майданчиках.
5.  Підприємствам,  організаціям,  установам  утримання  собак,  котів  i  хижих  тварин
допускається  за  погодженням  з  відповідною  ветеринарною  установою  та  санітарно-
епідеміологічною установою.
6. Власники собак, котів і хижих тварин ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

 а)  утримувати  з  її  біологічними особливостями,  людяно  поводитися  з  твариною,  не
залишати її без догляду, їжі і води;

 б)  зареєструвати  в  органах  місцевого  самоврядування  чи  уповноважених  ними
організаціях собак, котів i хижих тварин віком від двох місяців i більш. При первинній
реєстрації собак, котів і хижих тварин їx власникам видається реєстраційне посвідчення
i  «Правила  утримання  в  Збаразькому  районі  тварин  громадянами,  підприємствами,
установами  та  організаціями»,  а  на  собак,  крім  того,  i  особисті  номерні  знаки.
Особистий  номерний  знак  собаки  прикріплюється  до  її  нашийника.
Новопридбані  собаки,  коти  і  хижі  тварини  повинні  бути  зареєстровані  в  5-денний
строк.



 в) перереєструвати собак, котів і  хижих тварин при змінi місця проживання або при
зміні власника;

 г)  щороку  доставляти  собак,  а  у  випадках,  коли  ветеринарна  служба  визнає  за
необхідне, також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу i
лікувально-профілактичних обробок;

 д) повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує район,  про
придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ним в інший населений
пункт;

 е)  тримати  сторожових  собак  на  прив'язі  i  спускати  їx  з  прив'язі  лише  в  закритих
дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом;

 е)  не  допускати,  щоб  собаки  i  коти  забруднювали  квартири,  сходи  та  iншi  місця
загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в ycix випадках
екскременти тварин;

 ж) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну
установу;

 з) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти ветеринарну
установу;

 и) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я i ветеринарної служби про випадки
укусу  або  травмування  собакою,  котом  чи  хижою  твариною  людини,  свійської  чи
домашньої  тварини,  а  також  доставляти  у  ветеринарну  установу  собак  i  котів,  які
покусали  людей  чи  тварин,  або  заподіяли  їм  травми,  для  огляду  і  карантинування
протягом  10-ти  днів,  а  покусаних  тварин  -  для  огляду  і  лікування.
В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них в організації
для відлову і доставки їx у ветеринарну установу;

 і)  відшкодувати  матеріальні  та  моральні  збитки,  що  нанесені  їхніми  тваринами
громадянам у встановленому чинним законодавством України порядку.

7. Власникам собак i котів ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

 а)  виводити  собак  з  жилих  та  інших  приміщень,  а  також  ізольованих  територій  в
загальні  двори або на вулицю на поводку з  прикріпленим до нашийника особистим
номерним знаком та обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

 б) перевозити собак і котів з додержанням правил, діючих на різних видах транспорту,
при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

 в) вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети
органами місцевого самоврядування;

 г) захоронювати домашніх тварин на спеціально відведених місцях.

8. Власникам собак, котів і хижих тварин 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 а) утримувати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;

 б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених для цього місцях;



 в)  утримувати  собак,  котів  i  хижих  тварин  у  місцях  загального  користування
(коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

 г) вигулювати собак у непридатних для цього місцях. 3'являтися з ними в громадських
місцях, міському транспорті особам у нетверезому стані.

 д) заводити собак i котів у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування,
установ охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків;

 е) вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин;

 є)  вигулювати  та  виводити  за  межі  помешкання  чи  садиби  собак  з  підвищеною
агресивністю без наявності коротких поводків, намордників та особистого номерного
знаку;

 ж) купувати, продавати, показувати на виставках і виводках, а також перевозити в інші
населені  пункти  всіма  видами  транспорту  собак,  котів  та  хижих  тварин  без
реєстраційного  посвідчення  та  ветеринарного  паспорта  з  відміткою  про  імунізацію
проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (вивозу);

 з) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або захоронювати їх у не відведених для
цього місцях;

 і)  жорстоко  поводитись  з  собаками,  котами  i  хижими  тваринами,  залишати
бездоглядними або знищувати їх;

 ї) вирощувати собак і котів для м'яса та шкірок;

 й) використовувати мисливцями на полюванні собак без реєстраційних документів і не
імунізованих проти сказу.

9. Реєстрація собак, котів і хижих тварин, що їx утримують громадяни, підприємства, установи
та організації  і  видача реєстраційних посвідчень і  особистих номерних знаків проводиться
уповноваженими  установами.
10. Власники собак з підвищеною агресивністю як визнаних, так i не визнаних міжнародними
організаціями порід, реєструють їx тільки при наявності довідки про проходження технічного
мінімуму  з  питань  дресування  та  утримання  тварин.
11.  Власники  собак,  котів  та  хижих  тварин  сплачують  за  їx  peєcтрацію,  реєстраційне
посвідчення  та  особистий  номерний  знак.
12. Громадяни, підприємства, організації та установи, які утримують собак i хижих тварин,
вносять  плату  за  комунальні  послуги  по  утриманню  тварин  (якщо  така  буде).
13.  Собаки,  незалежно від породи,  належності  i  призначення,  в  тому числі  i  ті,  що мають
нашийники з особистими номерними знаками i намордники, але знаходяться без власника на
вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, а
також бездоглядні коти вважаються безпритульними i підлягають відлову.
14.  Посадові  особи  підприємств,  установ  i  організацій,  житлово-комунальних  контор,
житлово-будівельних кооперативів та інших кооперативів 
ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

 а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак, котів та
хижих тварин та додержанням цих Правил;

 б) повідомляти організацію,  яка уповноважена на  відлов тварин,  про безпритульних
собак, котів та хижих тварин;



 в)  тримати підвали,  горища та інші підсобні  приміщення в будинках закритими або
відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;

 г) ознайомлювати власників собак, котів та хижих тварин з Правилами, повідомляти їx
про  місця  розташування  пунктів  реєстрації  (перереєстрації),  ветеринарних  установ,
місць захоронення тварин.

15.  Відповідно  до  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,  громадян,  що  є
власниками собак, котів і хижих тварин та посадові особи підприємств, установ i організацій,
що  утримують  собак,  котів  та  хижих  тварин, НЕСУТЬ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ у
встановленому порядку:

 а) за порушення вимог, щодо вивезення з України та ввезення на її територію об'єктів
тваринного світу накладається штраф: на громадян — від 3 до 5 неоподатковуваних
мінімумів доходу громадян з конфіскацією цих об'єктів, або без такої i на посадових
ociб - від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст.88).

 б) за  жорстоке поводження з  тваринами,  вчинення дій,  що призвели до їx  мучення,
каліцтва  чи  загибелі  накладається  штраф  від  3  до  7  неоподатковуваних  мінімумів
доходу громадян (ст.89).

 в)  за  порушення  правил  щодо  карантину  тварин  та  інших  ветеринарно-санітарних
вимог  стягується  штраф  у  pозмipi:  з  громадян  —  від  0,5  до  1  неоподатковуваного
мінімуму доходу громадян (ст.107);

 г) порушення правил благоустрою території міста, а також недодержання правил щодо
забезпечення чистоти i порядку в місті тягне за собою попередження, або накладання
штрафу на громадян у pозмipi: від І до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян
i  попередження  або  накладання  штрафу  на  посадових  ociб  в  pозмipi  від  3  до  7
неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст.152);

 д) знищення або пошкодження зелених насаджень та інших об'єктів озеленення тягне за
собою накладання  штрафу у  розмірі:  на  громадян — від  1  до  3  неоподатковуваних
мінімумів доходу громадян (ст.153);

 е)  порушення  правил  утримання  собак  i  котів  тягне  за  собою  попередження  або
накладання штрафу: на громадян — від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу
громадян, на посадових ociб у poзміpi від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу
громадян.
Ti самі дії,  що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їx майну, а також
повторне протягом року вчинення порушення — тягнуть за собою накладання штрафу
на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією
тварин i на посадових ociб —від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(ст. 154);

 є) торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу у розмірі
від  1  до  7  неоподатковуваних  мінімумів  доходу  громадян  з  конфіскацією  предмета
торгівлі або без такої (ст.160);

 ж) незаконно скупування, продаж i переробка шкірок тварин тягне за собою накладання
штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст.163);

 з)  порушення тиші  на  вулицях,  площах,  у  парках,  гуртожитках,  жилих будинках,  та
інших  громадських  місцях  у  заборонений  час  тягне  за  собою  попередження  або
накладання штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст.183).



16.  Контроль  за  додержанням  цих  Правил  громадянами,  підприємствами,  установами  i
організаціями  здійснюється  органами  місцевого  самоврядування,  Збаразьким  ВП
Підволочиського  ВП  ГУНП  в  Тернопільській  області,  службою  державної  ветеринарної
медицини, ДЗ «Збаразька райсанепідемстанція».

ПЕРЕЛІК
порід собак з підвищеною агресивністю, які визнані Міжнародними кінологічними

організаціями *

1. Айну

2. Американський стафордширський тер'єр

3. Анатолійський карабаш

4. Англійський мастіф

5. Бельгійський мастіф

6. Бордоський дог

7. Бульмастіф

8. Буль-тер'єр

9. Доберман-пінчер

10. Ірландський вовкодав

11. Кавказька вівчарка

12. Кане-корсо

13. Карельський ведмежий собака

14. Маремма (маремоано-абруцький пастушачий 
собака)

15. Мальорський бульдог (перро де мальоркін)

16. Московська сторожова

17. Німецька вівчарка

18. Німецький дог

19. Південноруська вівчарка

20. Різеншнауцер

21. Ротвейлер

22. Середньоазіатська вівчарка



23. Тоса-іну (японський бійцівський собака)

24. Філа бразільеро

25. Чорний тер'єр

26. Шарпей (китайський бійцівський собака)

27.  Лайка

Примітка:
* перелік порід собак поповнюється з надходженням нових даних.

ПЕРЕЛІК
порід собак з підвищеною агресивністю, заборонених на ввіз та розведення в

Збаразькому районі *

1. Акбаш

2. Американський піт-бультер'єр

3. Вівчарка Дауфмана

4. Гірська гонча

5. Грецька вівчарка

6. Доберман Владека Рошина

7. Канарська собака (перро де пресо канаріо)

8. Кангал

9. Кенгуровий собака

10. Лангедокський пастушачий собака

11. Леопардова гонча

12. Румунська вівчарка

13. Супердог i його помісь з майконгом

Примітка:
* вказані породи та різновиди собак не визнано міжнародними кінологічними організаціями, 
підлягають безумовній стерилізації, перелік доповнюється з надходженням нових даних.



Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Збаразької міської ради

“Про внесення змін в Правила утримання тварин громадянами, підприємствами,
установами та організаціями в м. Збаражі”

Аналіз  регуляторного впливу до проекту рішення Збаразької міської ради  “Про
внесення змін в Правила утримання тварин громадянами, підприємствами, установами
та  організаціями  в  м.  Збаражі” (далі  –  проект  регуляторного  акта)  підготовлений
відповідно  до  Методики  проведення  аналізу  впливу  регуляторного  акта,  яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308.

1.  Визначення  та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується  розв’язати  шляхом
державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї
проблеми.

 У місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин,
а саме: не ведеться у повному обсязі облік та реєстрація домашніх тварин, не достатньо
контролюється  правильність  їх  утримання,  розмноження,  своєчасність  проведення
вакцинації  та  стерилізації,  що  у  подальшому  призводить  до  збільшення  популяції
безпритульних  тварин,  які  становлять  підвищену  небезпеку  для  життя  та  здоров’я
мешканців міста,  погіршується санітарно-епідеміологічний стан міста.  Тому у даній
ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до
власників домашніх тварин.

2.  Визначення цілей (мети) правового регулювання

- забезпечення виконання вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину».

- посилення відповідальності власників тварин за їх утримання;

- врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті;

-  врегулювання відносин між органами виконавчої влади,  ветеринарними службами,
санітарно-епідеміологічною  станцією,  органами  місцевого  самоврядування  та
власниками тварин;

- забезпечення безпеки життя мешканців міста;

- встановлення належного контролю за утриманням тварин.

3. Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами
слід визначити:

1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з



безпритульними тваринами.

2.  Урегулювання  нормативно-правового  забезпечення  питання  утримання  тварин  у
місті.

3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного
ставлення населення міста до тварин.

4. Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначених проблем шляхом
прийняття запропонованого регуляторного акта.

Для досягнення поставлених цілей пропонується  застосувати наступні  механізми та
заходи:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо дотримання вимог
та рекомендацій належного утримання домашніх тварин.

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів
у цій сфері;

- притягнення винних осіб до відповідальності за порушення Правил утримання тварин
громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Збаражі.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Запропонований проект рішення розроблено на виконання вимог Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження», досягає мети регулювання відносин
між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з
тваринами,  забезпечує  безпеку  життя  мешканців,  контролює  та  вирішує  проблему
чисельності  безпритульних  тварин  у  місті,  посилює  відповідальність  власників
домашніх тварин за їх утриманням.

6.  Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі  прийняття
запропонованого регуляторного акта.

Можливості  досягнення  цілей  регуляторного  акту  забезпечуються:  встановленням
контролю за виконанням власниками тварин Правил утримання тварин громадянами,
підприємствами,  установами  та  організаціями,  притягненням  винних  осіб  до
відповідальності  за  їх  порушення,  відповідальним ставленням власників  до  тварин,
яких вони утримують, урегулюванням нормативно-правових відносин між органами,
що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин.

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

В проекті регуляторного акта не визначено строк його дії, але після прийняття
його може бути доповнено або відмінено рішенням Збаразької міської ради. 
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