УКРАЇНА
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 09 серпня 2016 року

№ 438

Про затвердження Положення
про порядок вилову безпритульних
тварин у м. Кропивницькому
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 38, 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист
тварин від жорстокого поводження», наказами Державного комітету
ветеринарної медицини України від 15 жовтня 2010 року № 438 «Про
затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у
притулках» та № 439 «Про затвердження Положення про притулок для
тварин», зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 листопада
2010 року за № 1015/18310 та № 1016/18311, рішенням Кіровоградської
міської ради від 10 червня 2016 року № 315 «Про затвердження Програми
регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді на
2016-2020 роки», з метою зменшення кількості безпритульних тварин у місті
Кропивницькому на основі гуманного та відповідального ставлення до них,
вжиття заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних
умов для життя людей, недопущення погіршення епізоотичного та
епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Положення про порядок вилову безпритульних тварин у
м. Кропивницькому, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2012 року № 744 «Про
затвердження Тимчасового порядку вилову, транспортування та регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді».
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова
Павлова 24 85 93

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
09 серпня 2016
№ 438
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок вилову безпритульних тварин у м. Кропивницькому
1. Загальні положення
1.1. Положення про
порядок
вилову безпритульних тварин у
м. Кропивницькому (далі – Положення) розроблене для визначення порядку
вилову безпритульних тварин структурним підрозділом (бригадою)
КП «Кіровоград-Універсал 2005», 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.
Положення грунтується на принципах гуманного ставлення до
безпритульних тварин і запобігання жорстокому поводженню з ними.
Положення регламентує порядок вилову та транспортування тварин до
ліцензованих установ ветеринарної медицини різної форми власності або
притулку, у разі його створення, та повернення тварин на місце попереднього
перебування (ареал постійного перебування) після проведення необхідних
ветеринарних
або
санітарно
епідеміологічних
заходів.
1.2. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про
захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
«Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону
навколишнього
природного
середовища», рішення Кіровоградської
міської ради від 10 червня 2016 року № 301 «Про затвердження Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді на
2016-2020 роки» та наказу Міністерства охорони навколишнього середовища
України від 28 вересня 2010 року № 425 «Про затвердження Порядку
проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які
становлять небезпеку».
1.3. Положення базується на наступних принципах:
гуманного ставлення до тварин;
регулювання чисельності тварин гуманними методами;
забезпечення епізоотичного та ветеринарно-санітарного благополуччя
у м. Кіровограді;
захист населення міста від сказу, а такожхвороб, спільних для тварин і
людини;
соціальна та економічна доцільність для міста в цілому.
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1.4. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду
людини або 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 прив’язані на
вулицях, площах ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті та інших громадських місцях;
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;
біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності
до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені
та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
спеціаліст з відлову – фахівець
підприємства зі спеціальною
підготовкою, який склав кваліфікаційні іспити та має антирабічні щеплення;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх
передсмертні страждання.

2. Вилов безпритульних тварин
2.1. Право вилову безпритульних тварин мають лише штатні
працівники комунального підприємства «Кіровоград –Універсал 2005» у
відповідності до Програми регулювання
чисельності безпритульних
тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 роки.
Інші організації будь-якої форми власності, окрім спеціально
уповноважених, не мають права самостійно регулювати чисельність тварин,
які знаходяться на їх та/або прилеглій до них території.
2.2. Вилову підлягають бездоглядні та безпритульні тварини без ознак,
що засвідчують перебування її під опікою фізичної особи.
2.3. Виловлені
безпритульні
тварини
транспортуються до
ліцензованих установ ветеринарної медицини різної форми власності або до
притулку, у разі його створення, для проведення стерилізації або евтаназії (у
разі наявності показників для цієї процедури, перелічених у відповідних
нормативних актах).
2.4. Вилов тварин здійснюється на платній основі відповідно до
затверджених розцінок на підставі заявки за умови укладення договору
з юридичними особами – балансоутримувачами території, на території яких
знаходяться такі тварини.
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2.5. За замовленням державних закладів охорони здоров’я, дитячих
дошкільних та середніх учбових закладів, фізичних осіб (у випадку, якщо
існує реальна загроза завдання шкоди безпритульними тваринами фізичним
особам, їх майну чи іншим тваринам - прояв агресії, вчинення покусу тощо)
здійснюється безкоштовний вилов тварин.
2.6.У випадку вилову тварин, що завдали шкоди фізичним особам
внаслідок агресивної або непередбаченої дії, такі тварини підлягають
карантинуванню протягом 7 днів, в окремих випадках 14 днів.
Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально в
спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції.
Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні
біологічні, видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко
поводитися з тваринами.
2.7. Виловлених тварин забороняється продавати або передавати
фізичним чи юридичним особам для проведення експериментів, дослідів,
а також для виготовлення продукції з них.
2.8. Інформація про стерилізованих безпритульних тварин, які
знаходяться під опікою фізичних осіб, та виловлених бездоглядних тварин
надається до відповідних установ у встановленому порядку.
2.9. Забороняється на місці вилову спричиняти навмисну смерть
тварині, завдавати їй тяжких тілесних ушкоджень або транспортувати її
не до місць, вказаних у цьому Положенні.

3. Здійснення робіт по вилову тварин
3.1. Безкоштовний вилов тварин здійснюється за зверненнями
громадян, закладів освіти, культури, медицини у разі існування реальної
небезпеки для людей, громадського порядку, у разі постійних агресивних
проявів з боку конкретних тваринних зграй, загрози сказу та
розповсюдження небезпечних захворювань, а також за замовленням органів
місцевого самоврядування. Такий вилов здійснюється відповідно до заявки
на вилов безпритульних тварин, які приймаються КП «Кіроовград-Універсал
2005» (за телефоном 33 13 83), Кіровоградською аварійно-диспетчерською
службою 1580.
3.2. Вилов тварин здійснюється, у першу чергу, на прибудинкових
територіях, територіях бюджетних закладів (освіти, культури, медицини
тощо). На інших територіях вилов здійснюється на комерційних засадах,
відповідно до умов укладених договорів.
3.3. Роботи по вилову тварин включають:
виїзд бригади на територію замовника;
вилов тварин;
транспортування до ліцензованої ветеринарної установи або притулку
(відповідно до укладеного договору).
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3.4. Вилов тварин може здійснюватись одним із незаборонених
методів з додержанням принципів моралі та гуманності, 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
пристроїв (петлі, сачки, сітки) або руками (тільки тварин, які визнані
потенційно безпечними);
комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного
способів вилову.
3.5. Роботи, пов’язані з виловом тварин, проводяться в ранковий
час з 05.00 до 07.00 в літній та з 06.00 до 08.00 в зимовий періоди або
після 22.00 влітку та після 20.00 в зимовий періоди.
Виконання робіт, пов’язаних з виловом тварин, можливе і в інший
час, у випадках:
при небезпеці виникнення епізоотій, епідемічних ускладнень з
захворюваності на спільні для людини і тварин iнфекцiйнi хвороби;
у випадку надходження заяв про отримання покусів та якщо існує
реальна небезпека шкоди, що може призвести до погіршення фізичного та
психічного стану здоров’я людини, або іншим тваринам, пошкодження
майна.
3.6. Тварини мають відловлюватись тільки живими, непошкодженими.
3.7.Спеціалісти з вилову зобов’язані дотримуватись норм гуманності
при вилові і транспортуванні тварин та доставляти їх до ліцензованих
установ ветеринарної медицини або до притулку в день вилову.
3.8. 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.
При здійсненні вилову забороняється перебування на місці вилову
дітей, сторонніх людей або інших домашніх тварин задля запобігання
травматизму, нещасних випадків, покусів та спричинення психологічних
травм, виникненню конфліктних ситуацій. Режим конфіденційності
забезпечується замовником вилову та, при потребі, за допомогою
працівників підприємства.
3.9. При вилові тварин спеціалістам з вилову категорично
забороняється:
виловлювати тварин, не вказаних в замовленні;
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виловлювати більшу кількість тварин, ніж вказано в замовленні;
присвоювати собі виловлених тварин, продавати чи передавати їх
приватним особам або іншим організаціям;
вилучати тварин із квартир та територій приватних домоволодінь без
відповідного рішення суду;
знімати собак з прив’язі біля магазинів, аптек, підприємств
комунального обслуговування тощо.
3.10. Вилов безпритульних тварин проводиться КП « Кіроовград Універсал 2005».
3.11. Працівники з вилову тварин повинні бути укомплектовані
такими засобами:
петля для вилову;
сітка для вилову;
пристрій для захвату тварини;
клітка для тварини.
3.12. Засоби, які використовуються для вилову тварин, мають
відповідати умовам стандартів та іншій технічній документації.
3.13. При вилові не допускається використання засобів, що можуть
спричинити травмування тварини.
3.14. Роботи по вилову тварин повинні здійснюватись людьми у
спеціальному ( захисному) одязі.
3.15. Виловлені тварини у клітках транспортуються до установ
ветеринарної медицини або притулку у спеціально обладнаних автомобілях.
3.16. Щодня, після кожного вилову і транспортування безпритульних
тварин, кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки,
повинні митися та дезінфікуватися.

4.Умертвіння, знешкодження та утилізація трупів тварин
4.1.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 5
курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів.
4.2.Евтаназія безпритульних тварин проводиться ветеринарними
спеціалістами ліцензованих установ ветеринарної медицини.
4.3.Утилізація трупів тварин проводиться на ДП Кіровоградський завод
по виготовленню м’ясокісткового борошна «Ветсанзавод» згідно з
ветеринарно-санітарними вимогами і правилами. Доставка трупів тварин
здійснюється спеціалізованим підприємством.
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4.4.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 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
ветеринарні спеціалісти ліцензованих установ різної форми власності.
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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