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Додаток 1 

До рішення міської ради 

від 8 квітня 2021 року № 150 

 

 

Правила  утримання домашніх тварин на території Перечинської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Перечинської 

територіальної громади (надалі – 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, а також захист їх природних прав. 

1.2. Ці Правила грунтуються на концепції 5 свобод тварин: 

1.2.1. Свобода від голоду і спраги – шляхом надання доступу до води та їжі, 

які підтримують гарне здоров'я і активність. 

1.2.2. Свобода від дискомфорту – шляхом надання відповідного середовища 

для проживання, у тому числі житло і місце для сну та відпочинку. 

1.2.3. Свобода від болю, травм або хвороби – шляхом надання превентивних 

заходів або ранньої діагностики та лікування. 

1.2.4. Свобода природної поведінки – шляхом надання достатнього місця, 

відповідних сприятливих умов і пристосувань, а також компанії собі 

подібних. 

1.2.5. Свобода від страху і стресу – шляхом забезпечення відповідних умов і 

відносини, які виключають моральні страждання. 

1.3. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб на території 

Перечинської територіальної громади (окрім установ Міністерства оборони 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 

Державного митного комітету України) в аспектах утримання ними 

домашніх тварин, а також поводження з ними, незалежно від форми 

власності та інших речових прав на тварин. 

1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов'язані суворо 

дотримуватись 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» постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2011 № 1402 «Про затвердження Правил транспортування 

тварин» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і 

ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних 

інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці 



людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або 

їх жорстоке умертвіння. 

1.5. 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; 

дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика 

природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах; 

домашні тварини - собаки, коти та інші 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; 

сільськогосподарські тварини - тварини, що утримуються та розводяться 

людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження; 

безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду 

людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза 

контролем людини; 

експериментальна тварина - тварина, що використовується для проведення 

наукових дослідів, експериментів; 

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх 

передсмертні страждання; 

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування 

знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху; 

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до 

відтворення потомства (репродуктивної здатності); 

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі 

безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, 

тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування 

тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин 

напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин; 

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту 

тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення 

до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо; 

пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні споруди, 

тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні 

конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, 

пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для 

тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у 

цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного 

характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, 

виставок, що не мають наукового значення; 



карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини 

приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у 

разі їх вилову чи тимчасової ізоляції; 

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх 

тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я 

окремого будинку; 

притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та 

облаштовані для утримання безпритульних тварин. 

 

2.Особливості утримання домашніх тварин 

 

2.1. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:  

2.1.1.Забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її 

біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. 

2.1.2.Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого 

приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), 

та норм співжиття. 

2.2. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними 

поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). 

2.2.1..Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного 

віку. 

2.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана : 

2.3.1.Забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від 

заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; 

2.3.2. Забезпечити безпеку супроводжуваної домашньої тварини; 

2.3.3.Забезпечити безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою 

твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом 

безпосереднього контролю за її поведінкою. 

2.3.4.При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без 

нагляду. 

2.4. Дозволяється утримувати: 

2.4.1.Домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за 

письмовою згодою всіх мешканців квартири. 

2.4.2.Домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, 

санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ветеринарної медицини; 

2.4.3. Домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій 

території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї; 

2.4.4. Домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних 

приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних 

клініках (віваріях) або в розплідниках; 



2.4.5. 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. 

2.5.Не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального 

користування; 

2.6. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані 

дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених, санітарно-

гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень 

прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати 

загрози безпеці людей, а також інших тварин. 

 

3.  Особливості поводження з домашніми тваринами 

 

3.1.При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, 

зобов'язана: 

3.1.1. Дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та 

постійний доступ до води; 

3.1.2.Надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, 

контактувати з собі подібними; 

3.1.3.Забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для 

здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання; 

3.1.4.Забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з 

ідентифікуючими позначками; 

3.1.5.Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних 

послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо); 

3.1.6.Негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки 

заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим 

тваринам; 

3.1.7. Негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила напад на людей у 

ветеринарну установу для огляду; 

3.1.8.Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин. 

3.2.При поводженні з тваринами не допускається: 

3.2.1.Використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин; 

3.2.2.Примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що 

призводять до травмувань; 

3.2.3.Нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання 

будь-яких вимог; 

3.2.4.Використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень 

тощо. 

3.3.  Забороняється:  

3.3.1.Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для 

цього місцях; 

3.3.2.Розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що 

спричиняють їм страждання; 

3.3.3.Розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю; 



3.3.4.Примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків 

використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для 

полювання; 

3.3.5.Проведення генетичних змін на тваринах; 

3.3.6.Застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу.  

 

4.Ветеринарне обслуговування тварин 

 

4.1.Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання 

їй ветеринарної допомоги. 

4.2.Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, 

які мають відповідну фахову освіту. 

4.3.Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії 

тварин або новонародженого приплоду тварин. 

4.4.Про кожний випадок укусу домашніх тварин дикими тваринами, 

бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі 

захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу 

державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин. 

 

5. Транспортування тварин 

 

5.1.При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та 

воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них 

зовнішнього впливу. 

5.2.Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути 

спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель 

тварин. 

5.3.При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися 

пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин. 

5.4.Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком 

таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними 

один до одного. 

5.5.Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, 

повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці. 

 

6.Особливості права власності та інших речових прав на тварин 

 

6.1.Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого 

поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх 

оплатного вилучення або конфіскації. 

6.2. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі 

права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані 

недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї 

особи або осіб, що їх замінюють. 



6.3.Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, 

заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в 

повному обсязі особою, яка її утримує. 

 

7. Умертвіння тварин 

 

7.1.  Умертвіння тварин допускається: 

7.1.1. Для одержання господарсько корисної продукції; 

7.1.2. Для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути 

припинені в інший спосіб; 

7.1.3. За необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин; 

7.1.4.При регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не 

утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково 

створюваних діяльністю людини; 

7.1.5.За необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше 

особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного 

захворювання; 

7.1.6.За необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я 

людей знаходиться в небезпеці. 

7.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги: 

7.2.1.Умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні 

страждання тварин; 

7.2.2.Приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене 

від приміщення, де утримуються інші тварини; 

7.2.3.Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що 

призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, 

отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи; 

7.2.4.Забороняється використовувати для умертвіння тварин пестициди з 

вмістом фосфіду цинку; 

7.2.5.Переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння; 

7.2.6.Умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх 

страждання неможливо припинити іншим чином. 

 

8.Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин 

 

8.1.Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й 

ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться 

без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, 

пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, 

вважаються безпритульними і підлягають вилову. 

8.2. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в 

разі, якщо на це є відповідне рішення центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що 



реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, а також ті, що 

завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова 

ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо 

домашня тварина є небезпечною для оточуючих. 

8.3. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх 

вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи 

ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам 

(після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення 

обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, 

передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи 

умертвіння. 

8.4. Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших 

домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися 

комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з 

тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання 

чисельності тварин у населених пунктах. 

8.5. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами 

забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих 

та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей. 

8.6. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться 

за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку 

- після 22-ї години). 

8.7. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх 

вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або 

підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із 

дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного 

посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання. 

8.8. Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову 

утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що 

здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх 

бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.  

8.9.Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення 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. 

8.10. 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, на території якої її було виявлено. 

 Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу. 

8.11. Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і 

препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я. 

8.12. Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин 

в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти 

їх для огляду. 

 



9. Забезпечення виконання та контроль за дотриманням Правил 

 

9.1. Органи Національної поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку 

вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають 

відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження 

й утримання домашніх тварин. 

9.2. Контроль за дотриманням цих Правил та території Перечинської 

територіальної громади здійснюєть   органи виконавчої влади, органи 

державного ветеринарного нагляду, громадські інспектори з контролю у 

сфері захисту тварин від жорстокого поводження та громадські організації з 

контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження тощо. 

9.3. Громадські інспектори з контролю у сфері захисту тварин від жорстокого 

поводження довкілля мають право складати протоколи за фактами 

жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядають органи 

виконавчої влади.  

9.4. Громадські інспектори з контролю у сфері захисту тварин від жорстокого 

поводження у проведенні спільно з працівниками державних установ 

ветеринарної медицини рейдів та перевірок дотримання підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин 

від жорстокого поводження. 

9.5. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження можуть 

здійснювати громадські організації з контролю у сфері захисту тварин від 

жорстокого поводження, статутною метою яких є захист тварин від 

жорстокого поводження. 

9.6. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, 

адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 

законодавством України. 

 

 

 Секретар міської ради                                                     Галина ГАЄВСЬКА 
  



 

 

 

  



 

 


