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Тимчасовий порядок вилову, транспортування та регулювання
чисельності безпритульних тварин
1. Загальні положення
Тимчасовий порядок вилову, транспортування та регулювання
чисельності безпритульних тварин
(далі – Порядок) ґрунтується на
принципах гуманного ставлення до безпритульних тварин і запобігання
жорстокому поводженню з ними.
Порядком передбачено створення ефективного механізму взаємодії
виконавчих органів Кіровоградської міської ради та комунального
підприємства «Кіровоград-Універсал 2005», а також відповідних служб,
установ, громадських організацій та фізичних осіб щодо регулювання
кількості безпритульних тварин на основі гуманного поводження та
відповідального ставлення до них.
Серед важливих факторів і проблем щодо регулювання чисельності
безпритульних тварин в м. Кіровограді, потрібно виділити такі:
нормативно–правові: неврегульовані на нормативно-правовому рівні
питання відлову, перетримки, системи обліку та ідентифікації, економічного
забезпечення вирішення проблемних питань, що пов’язані з безпритульними
тваринами;
організаційно–економічні: відсутність притулків, недостатній рівень
прозорості
системи
фінансового
забезпечення
питання
відлову
безпритульних тварин за рахунок міського бюджету, не передбачено видатків
на розвиток системи заохочення фізичних осіб, що опікуються
безпритульними тваринами тощо;
виробничо–технічні: недостатня комунальна виробничо-технічна база
щодо проведення ветеринарного обслуговування безпритульних тварин:
стерилізації,
щеплення,
профілактичних
обробок
та
лікування,
недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин та
вдосконалення гуманних методів вилову безпритульних тварин, введення
сучасних гуманних методів евтаназії тільки за медичними показниками.
Організаційне забезпечення виконання Порядку покладається на
комунальне підприємство «Кіровоград-Універсал 2005» (далі – спеціалізоване
підприємство).
Для виконання Порядку спеціалізованим підприємством можуть
залучатися науково–дослідні і наукові установи, підприємства і організації
м. Кіровограда та Кіровоградської області.
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2. Терміни та визначення
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту
тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення
до тварин, сприяння їх благу, покращенню якості їх життя тощо;
безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;
супровід безпритульної тварини – забезпечення біологічних, видових
та індивідуальних потреб безпритульних тварин;
тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування
тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання
тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або
частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх
тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із
застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в
умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають
їх передсмертні страждання.
3.Вилов безпритульних тварин
Загальне керівництво службою відлову та вирішення проблем, що
виникають під час відлову та транспортування тварин, покладається на
комунальне підприємство «Кіровоград-Універсал 2005».
Вилов здійснюється на підставі звернень до комунального
підприємства «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» (тел. 15-80)
або до комунального підприємства «Кіровоград-Універсал 2005»
(тел.27 31 32) від громадян, дитячих закладів, лікувальних установ тощо, а
також за замовленням органів місцевого самоврядування. Звернення
реєструються у журналі.
Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від
породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з
номерними знаками і намордниками, але знаходяться без власника на
вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються
бездоглядними і підлягають вилову. Цуценята повинні виловлюватися і
доставлятися разом із сучкою.
У випадку вилову тварин, що завдали шкоди фізичним особам
внаслідок агресивної або непередбаченої дії, такі тварини підлягають
карантинуванню протягом 7 днів на карантинному майданчику.
Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально в
спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції.
Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні
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біологічні, видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко
поводитися з тваринами.
Вилов тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має
відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і
методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке
поводження з тваринами, а саме:
медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних
лікарських засобів (снодійні, міорелаксанти, транквілізатори), що
забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують
приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;
механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних
пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки
тварин, які визнані потенційно безпечними);
комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного
способів вилову.
Вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки,
сачка, а у тих випадках, коли тварину неможливо виловити за допомогою
вищезазначених способів, слід застосувати знерухомлення тварини.
Виловлені тварини транспортуються до установ ветеринарної
медицини для проведення стерилізації або евтаназії (у разі наявності
показників для цієї процедури, перелічених у відповідних нормативних
актах), спеціально обладнаними автомобілями групою або індивідуально в
клітках.
Вилов
безпритульних
тварин
здійснюється
спеціалізованим
підприємством за відсутності сторонніх осіб із 5.00 до 7.00 або після
20.00 (влітку - після 22.00).
Виконання робіт, пов’язаних з виловом тварин, можливе і в інший час,
у таких випадках:
при небезпеці виникнення епізоотій, епідемічних ускладнень з
захворюваності на спільні для людини і тварин iнфекцiйнi хвороби. Такі
випадки регулюються в особливому порядку, який визначається спеціально
уповноваженими органами виконавчої влади;
у випадку надходження заяв по вчиненню покусів чи існування
загрози погіршення фізичного та психічного стану здоров’я людини, іншим
тваринам або пошкодження майна.
До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які
досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного
захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до
кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами.
Вилов собак, котів та інших безпритульних тварин окремими
громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними
для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці
людей.
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При здійсненні вилову забороняється перебування на місці вилову
дітей, сторонніх людей або інших домашніх тварин задля запобігання
травматизму, нещасним випадкам, покусам та спричинення психологічних
травм, виникненню конфліктних ситуацій.
Транспортування тварин, яких відловили, повинно здійснюватись на
спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях, оснащених чітко
написаною назвою і телефонним номером спеціалізованого підприємства.
При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні
використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву
або загибелі тварин.
При необхідності тварини забезпечуються питною водою.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин
кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються і
дезінфікуються.
Працівникам служби відлову забороняється:
використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що
травмують тварин або є небезпечними для їхнього життя і здоров’я;
привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх
приватним особам або іншим організаціям з будь-якою метою;
знімати собак з прив’язі.
4.Стерилізація, вакцинація та лікування безпритульних тварин
Виловлені безпритульні тварини підлягають обов’язковій стерилізації,
вакцинації від інфекційних захворювань.
Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль,
повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що
відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.
Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною
перетримкою в установі ветеринарної медицини на термін, що встановлений
за медичними показниками.
В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування
тварин інформація про них подається до засобів масової інформації та
громадських організацій (за згодою), які опікуються долею безпритульних
тварин.
5.Умертвіння, знешкодження та утилізація трупів тварин
Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але
перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю
людини,
здійснюється
методами
біостерилізації
або
біологічно
обґрунтованими методами, а в разі небезпечної хвороби чи агресивності
тварини – методами евтаназії. Необхідно зважати на те, що умертвіння
проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
забороняється застосовувати негуманні методи, що призводять до загибелі
від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, застосування
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курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів.
Евтаназія безпритульних тварин проводиться ветеринарними
спеціалістами в установах ветеринарної медицини.
Утилізація трупів тварин проводиться на ДП Кіровоградський завод по
виготовленню м’ясокісткового борошна «Ветсанзавод» згідно з ветеринарносанітарними вимогами і правилами. Доставка трупів тварин здійснюється
спеціалізованим підприємством.
Умертвіння безпритульної тварини проводиться виключно у разі:
для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути
припинені в інший спосіб;
за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
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.
Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймають
спеціалісти Кіровоградської міської державної лікарні ветеринарної
медицини.
При умертвінні 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 задушшя, 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.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
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