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ПРАВИЛА
утримання домашніх тварин
З АГ АЛ Ь Н І

П ОЛ О Ж Е НН Я

1. Правила утримання домашніх тварин (далі – Правила) – це нормативно-правовий
акт місцевого значення, розроблений відповідно до Законів України «Про захист тварин
від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від
інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве
самоврядування в Україні».
2. Правила визначають правові засади утримання домашніх тварин з метою
забезпечення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного благополуччя,
благоустрою та регулюють відносини, які виникають у зв’язку з утриманням домашніх
тварин в селі Бобриця Києво-Святошинського району Київської області, а також за
межами населеного пункту (в адміністративних межах юрисдикції Бобрицької сільської
ради).
3. Дія цих Правил поширюється на осіб, що утримують домашніх тварин в селі
Бобриця або за його межами – в адміністративних межах юрисдикції Бобрицької сільської
ради.
4. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть відповідальність згідно із
законом. Суб’єктами відповідальності є:
– у разі порушення Правил при перебуванні домашніх тварин в місцях загального
користування (поза межами їх постійного утримання) – особи, які супроводжують,
транспортують, здійснюють вигул домашніх тварин;
– у разі порушення Правил при перебуванні домашніх тварин в місцях їх постійного
утримання, а також за бездоглядних тварин – власники тварин;
– у разі жорстокого поводження з твариною – фізична особа, яка знущалася над
твариною, завдала тварині фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або її
загибель (крім евтаназії).
В ИЗ Н АЧ Е ННЯ

ТЕ Р М ІН ІВ

5. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
адаптованість собаки в умовах населеного пункту – перевірка мінімально
необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи
собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й
оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою – визначається
шляхом тестування за встановленою програмою;
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;
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або
утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до
відтворення потомства (репродуктивної здатності);
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 їх фізіологічних потреб й гармонійного розвитку;
відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним
особам за процедурами та у спосіб, що не заборонено чинним законодавством;
власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка спроможна забезпечити
умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб та
яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших
підставах, що не суперечать законодавству України;
декоративні породи собак – породи собак, яких утримують тільки як домашніх
вихованців, не використовуючи для інших цілей: охорони, полювання і т.п. До
декоративних порід собак відносяться: австралійський шовковистий тер’єр, аффенпінчер,
бішон фрізе, брюссельський гріффон, вест хайленд уайт тер’єр, йоркширський тер’єр,
китайська чубата, кроляча такса, мальтезе, папільон, пекінес, померанський шпіц,
російський той-тер’єр, той-пудель, той-фокстер’єр, чихуахуа, ши-тцу, японський хін;
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;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні
страждання;
екскременти – відходи життєдіяльності тварини;
жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі
безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичні 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
напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин;
ідентифікаційні документи – документи встановленого зразка, що видаються на
тварину (реєстраційне посвідчення, ветеринарний паспорт);
ідентифікаційний номер – індивідуальний номер, що присвоюється тварині та не
змінюється протягом її життя;
ідентифікація тварин – процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй
ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів
залежно від виду тварини з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до загальної
електронної бази;
куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу)
біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і
оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з
метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та
навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають
відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;
майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до
типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного
вигулу тварини;
поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для
полегшення пересування інвалідів І або ІІ групи, позбавлених зору, або залишковий зір
яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та мають обмежені фізичні
можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і
спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з
підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з
комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого
зразка (що має назву «Собака-поводир сліпого»), передається особі, позбавленій зору;
потенційно небезпечні породи собак – породи собак, які володіють генетично
детермінованими якостями агресії й сили. До потенційно небезпечних порід собак
відносяться: акіта-іну, американський бульдог, американський пітбультер’єр,
американський стафордширський тер’єр, англійський мастиф, бельгійський мастиф,
аргентинський дог, бельгійська вівчарка, бернський зенненхунд, бордоський дог,
бразильська філа, бульмастиф, бультер’єр, доберман, кавказька вівчарка, кане корсо,
мастіно неаполетано, московська сторожова, німецька вівчарка, німецький дог, перо преса
канаріо, південноруська вівчарка, різеншнауцер, родезійський ріджбек, ротвейлер,
середньоазіатська вівчарка, східноєвропейська вівчарка, тосаіну, чорний тер’єр, німецький
боксер, фокстер’єр, шарпей, ягдтер’єр німецький, а також метиси зазначених порід з
явними фенотипічними ознаками;
притулки для тварин – спеціально обладнані приміщення (території), що належать
юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та
інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних
тварин, у т. ч. вилучених або конфіскованих;
пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) – спеціально обладнані
приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом
відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;
реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого
самоврядування шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення
відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію
до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з
дотриманням вимог законодавства України;
спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;
тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у
пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення
питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що
виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
хвороба, що підлягає повідомленню – хвороба тварин, внесена до переліку,
затвердженого Державним департаментом ветеринарної медицини, про випадки
виявлення чи існування підозри якої необхідно негайно повідомляти державному
інспектору ветеринарної медицини або уповноваженому лікарю ветеринарної медицини;
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.

У МО В И

У ТР И МА НН Я Д О МАШ Н ІХ ТВ А Р И Н

6. Власникам домашніх тварин дозволяється утримувати тварин:
а) за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення санітарно-гігієнічних норм і
умов їх утримання, за згодою всіх членів сім’ї та власників об’єктів житлової нерухомості;
б) в квартирах, де проживає декілька сімей – лише за письмовою згодою всіх
повнолітніх мешканців квартири;
в) у жилому приміщенні гуртожитку (кімнаті, блоці) – за письмовою згодою
повнолітніх мешканців, які спільно проживають у даному приміщенні;
г) всередині житлового будинку – за згодою власника нерухомого майна та всіх
мешканців, які спільно проживають у цьому будинку;
ґ) на прибудинковій території приватного будинку чи присадибної земельної ділянки
– за умови якщо огорожа цієї території забезпечує ізоляцію тварини, а щодо собак – також
за умови наявності попереджувальної таблички про існування собаки (незалежно від її
породи);
д) на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на праві
власності, – за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;
е) у куточках живої природи – 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;
є) у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому
приміщенні) на прив’язі або без неї;
ж) на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій – за умов
наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.
7. Власники домашніх тварин зобов’язані:
а) зареєструвати домашніх тварин в порядку і строки, встановлені виконавчим
комітетом Бобрицької сільської ради;
б) забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;
в) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за
необхідне, – також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і
лікувально-профілактичних обробок;
г) повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу Києво-Святошинського
району Київської області про придбання домашньої тварини, а також про переїзд з нею в
інший населений пункт;
ґ) не допускати забруднення домашніми тваринами громадських місць та місць
загального користування в житлових будинках;
д) не допускати справляння природної потреби домашніми тваринами на територіях
загальнодоступних об’єктів благоустрою населеного пункту, прибирати в усіх випадках
екскременти тварин;
е) регулювати приплід собак і котів;
є) забезпечувати утримання тварин у здоровому стані, не допускати захворювання
тварин хворобами, що підлягають повідомленню;
ж) про захворювання домашньої тварини негайно повідомляти ветеринарну
установу;
з) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про
випадки укусу або травмування домашньою твариною людини, а також доставляти у

ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей або заподіяли їм травми, для
огляду і карантинування протягом 10 днів;
и) негайно повідомляти заклад ветеринарної служби про випадки укусу домашньої
тварини безпритульною або дикою твариною;
і) виконувати законні вимоги державних інспекторів ветеринарної медицини та
уповноважених лікарів ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних
заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин,
що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на
захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних
заходів;
ї) негайно інформувати державного інспектора ветеринарної медицини,
уповноваженого лікаря ветеринарної медицини або посадових осіб державних органів
ветеринарної медицини про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або
виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива;
й) забезпечувати тварин якісними та безпечними кормами і водою;
к) застосовувати профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров’я
тварин;
л) своєчасно звертатися за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо
встановлення діагнозу та лікування хворих тварин;
м) використовувати ветеринарні препарати згідно з вказівками лікаря ветеринарної
медицини;
н) не допускати жорстокого поводження з тваринами;
о) доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем
утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактичнолікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення; у разі необхідності
забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування
(доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних
аналізів;
п) упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її
утримання;
р) запобігати прояву небезпеки тваринами, які утримуються, по відношенню до
людей, інших тварин або майна;
с) в громадських місцях утримувати тварин на повідках, а собак (крім декоративних
порід) також в намордниках;
т) якщо власником собаки чи кота є юридична особа в обов’язковому порядку
повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину;
у) при використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені
відповідні попереджувальні таблички на зовнішньому боці огорожі (споруди, паркану), за
межами території, що охороняється.
8. Собаки, породи яких визнані як потенційно небезпечні, є джерелом підвищеної
небезпеки, у зв’язку з чим до їх утримання (крім загальних вимог) передбачаються
додаткові умови.
Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов’язаний:
– бути фізично спроможним керувати твариною;
– обов’язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини;
– щорічно підтверджувати адаптованість тварини в умовах населеного пункту;
– забезпечити перебування в громадському місці собаки тільки на короткому повідку
(тримаючи її біля себе) і в наморднику;

– не перебувати з собакою на території дитячих (дошкільних, шкільних) закладів та в
безпосередній близькості до них, а також на дитячих та спортивних майданчиках, в місцях
масового скупчення людей;
– дотримуватися встановлених вимог до вигулу таких порід собак.
9. Власники собак та котів повинні контролювати приплід власних тварин. З метою
регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити
біостерилізацію як гуманний шлях до зменшення поголів’я тварин.
10. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник
зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (мініпритулок) для тварин.
11. Власники собак багатоквартирних будинків повинні забезпечити тишу –
попереджувати гавкіт собак у період з 2200 до 0800 години.
12. Власникам домашніх тварин забороняється:
– утримувати в квартирах домашніх тварин кількістю, що перевищує можливість
забезпечення санітарно-гігієнічних норм і умов їх утримання та/або без згоди хоча б
однієї із осіб, зазначених у пункті 6 цих Правил (відповідно до умови утримання тварини);
– утримувати собак та котів у місцях загального користування багатоквартирних
житлових будинків (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах
тощо);
– утримувати тварин незареєстрованими;
– утримувати тварин з перевищенням фізіологічного навантаження;
– займатися розведенням тварин з уродженими вадами, генетично та фізіологічно
несумісних, при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;
– купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту собак в інші
населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти
сказу;
– жорстоко поводитись з тваринами;
– залишати тварин бездоглядними;
– викидати трупи домашніх тварин або закопувати їх у землю (крім випадків
поховання домашніх тварин в спеціально визначеному органом місцевого самоврядування
для цього місці).
13. Бездоглядні тварини (які самостійно перебувають в місцях загального
користування) підлягають вилову і направленню до пункту тимчасового утримання
тварин (пункту перетримки).
14. Протягом місяця з дня направлення бездоглядної тварини до пункту тимчасового
утримання тварин вона може бути повернута своєму власнику при умові компенсування
затрат на вилов, транспортування та перебування тварини у пункті перетримки.
15. До пункту тимчасового утримання тварин також підлягають направленню
тварини, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, – до вирішення
питання (накладення санкції) судом щодо конфіскації таких тварин. Тварини, що
спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, після поміщення їх у пункт
перетримки не повертаються їх власникам до набрання чинності рішення (постанови) суду
по справі про адміністративні правопорушення. Після набрання чинності рішення
(постанови) суду по справі про адміністративні правопорушення тварини повертаються їх
власникам тільки в разі, якщо таким рішенням (постановою) не передбачається
конфіскація тварини, а також при умові компенсування затрат на вилов, транспортування
та перебування тварини у пункті перетримки.

В ИГ У Л Д О МА Ш Н ІХ ТВ АР И Н

16. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника
тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза
межами їх постійного утримання (супроводжувати їх).
17. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій,
підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до ошийника особистим номерним
знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково
на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.
18. Особа, яка супроводжує тварину, має бути не молодше 14-ти річного віку (при
вигулі собак потенційно небезпечних та які визнані небезпечними – не молодше 16річного віку) та фізично спроможною керувати твариною.
19. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана:
а) забезпечити безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих людей і тварин, а
також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною, дорожнього руху при
проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом
безпосереднього контролю за її поведінкою;
б) повністю компенсувати шкоду, заподіяну третій особі внаслідок агресивної або
непередбачуваної дії тварини;
в) здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які
зазначені відповідними знаками або написами (окрім декоративних собак);
г) прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального користування (ця
вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
ґ) навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників
на майданчиках для дресирування.
20. Забороняється:
а) при супроводженні тварин перебувати у стані алкогольного або наркотичного
сп’яніння;
б) приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім
спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ
охорони здоров’я, освіти та культури, пошти, органу місцевого самоврядування, на
територію дитячих та спортивних майданчиків;
в) провокувати тварину на агресивні дії, давати собаці команду, за якою вона
повинна напасти на людину або іншу тварину (крім випадків самооборони);
г) залишати тварин бездоглядними.
В И М О Г И Д О ТР А НС П О Р ТУ В А ННЯ ТВ АР ИН

21. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:
а) при відсутності знаку заборони при вході;
б) на задній площадці транспортного засобу;
в) при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію
тварини;
г) собак середніх та крупних – на короткому повідку і у наморднику, собак дрібних
порід та котів – у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини та
безпечні для її здоров’я;
ґ) за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального
користування, а також гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

22. При транспортуванні тварин мають задовольнятися їх потреби в їжі, воді, повітрі
та інші фізіологічні потреби, а також має бути забезпечений захист тварин від шкідливих
для них зовнішніх впливів.
23. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна
упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.
24. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе
відповідальність за її життя та здоров’я.
П Р А В О ЧИ Н И , П Р Е Д М Е ТО М Я К ИХ Є Д О МА Ш Н І ТВ АР ИН И

25. Придбання тварини для утримання її в житловому приміщенні здійснюється
майбутнім власником цієї тварини після одержання згоди всіх повнолітніх громадян, що
проживають разом з нею у даному приміщенні.
26. Продавець зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про
породу, стан здоров’я, проведення профілактичних заходів, характер й інші властивості
тварини, а також про умови її утримання.
27. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за
попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.
28. Дозволяється відчуження собак віком не менше двох місяців, котів – трьох
місяців.
29. Забороняється:
– торгівля тваринами в громадських місцях, не відведених спеціально для цих цілей,
або без ветеринарних документів, видача яких передбачена законодавством про
ветеринарну медицину;
– відчуження (продаж, дарування, міна) тварин особам, які не досягли 16 років за
відсутності письмової згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють;
– відчуження (продаж, дарування, міна) собак потенційно небезпечних порід особам,
які не досягли 18 років, особам, визнаним судом у встановленому порядку недієздатними
або обмежено дієздатними.
П Р О Ф ІЛ А К ТИ ЧН І

Т А П Р О ТИ ЕП ІЗ О О ТИ Ч Н І З А ХОД И

30. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з трьохмісячного віку, в
обов’язковому порядку мають щорічно проходити вакцинацію проти сказу у закладах
ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно
ліцензована.
31. Всі власники собак та котів зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів
ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень,
профілактичних щеплень та обробок.
32. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник
повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
33. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо
тварина є небезпечною для оточуючих.
34. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини власник тварини
повинен негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної
медицини.
35. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів 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.
36. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це
є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної
ветеринарної медицини, а також таких, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій
тварині.
Р ЕЄС ТР А Ц ІЯ ТА ІД ЕН ТИ Ф ІК А Ц ІЯ ТВ А Р И Н
37. Реєстрація та ідентифікація тварин є обов’язковими і здійснюється комунальним
підприємством «Бобриця».
38. Реєстрація та ідентифікація тварин проводиться одноразово і вважається дійсною
протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону або
іншого відмітного знаку.
39. При реєстрації тварин їх власникам видаються реєстраційні документи.
40. Порядок реєстрації та ідентифікації тварин визначається виконавчим комітетом
Бобрицької сільської ради.
ПОХОВАННЯ

АБ О У Т ИЛ ІЗ А Ц ІЯ ТР У П ІВ ТВ А Р ИН

41. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно
повідомити заклад ветеринарної медицини.
42. Власник повинен в десятиденний термін письмово проінформувати організацію,
що здійснює реєстрацію тварини, про факт та причину смерті тварини для внесення змін
до бази даних непродуктивних тварин.
43. Померла домашня тварина може бути похована чи піддана кремації її власником
або за його рахунок підприємством, що надає такі послуги. У разі небажання власника
домашньої тварини її хоронити чи піддавати кремації, труп тварини утилізується як
біологічні відходи.
44. Поховання тварин здійснюється тільки у місці, визначеному органом місцевого
самоврядування.
45. Поховання трупів тварин у місцях, спеціально не відведених для цього,
забороняється.
46. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття,
інші місця зберігання відходів.
47. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх
похованням або утилізацією, проводиться власниками тварин.

