
 
УКРАЇНА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 від 21.08.08р. №  322  

 м. Володимир – Волинський 

Про впорядкування утримання собак 

у місті Володимирі – Волинському 

 

 

                З метою впорядкування утримання собак у місті, керуючись пп.6 п.”а” 

ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.16 Закону 

України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, п.13,15 Правил 

утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах УРСР, 

затверджених Міністерством житлово – комунального господарства УРСР, 

Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством охорони здоров”я 

від 17.06.80р., п.9 Типової інструкції по безпечному веденню робіт при відлові, 

утриманні та утилізації бродячих тварин, затвердженої 04.09.79р. 

Міністерством житлово – комунального господарства УРСР, виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

                  1.Затвердити „Правила утримання собак у місті Володимирі – 

Волинському” (додаються). 

                  2.Рекомендувати МВ УМВС України у Волинській області (Ники-        

тюк О.Є.), відділенню муніципальної дружини (Сандульський І.Д.): 

                 2.1. У кожному випадку порушень „Правил утримання собак у місті 

Володимирі – Волинську” притягати до адміністративної відповідальності 

порушників відповідно до Кодексу України про адміністративні правопору-

шення. 

                3. Мешканцям міста реєструвати собак в управлінні ветеринарної 

медицини у м.Володимирі – Волинському (Романишин М.В.), вул.Кобзарська,1, 

контактний телефон 2-46-45. 

               4. КП „Полігон” (Шостак М.Є.): 



                4.1. Створити бригаду для знерухомлення та евтаназії  агресивних 

бродячих тварин з використанням суксаметонія хлорида. 

                4.2. Розробити інструкцію по безпечному веденню робіт з використа-

нням суксаметонія хлорида. 

                4.3. Відлов та евтаназію агресивних бродячих тварин в місті 

Володимирі – Волинському проводити у відповідності до вимог чинного 

законодавства України. 

               5. В.о. начальника загального відділу Пилипець Л.С. забезпечити 

публікацію даного рішення в місцевих засобах масової інформації. 

               6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 

управління житлово – комунального господарства і будівництва виконавчого 

комітету міської ради Скромного В.П. 

 

 

 

Міський голова                                                 П.Д.Саганюк 
                      Онищук 21305 

                      Фіщук 35710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням  виконавчого 

 комітету міської ради 

           від 21.08.08р. № 322 
 

 

ПРАВИЛА 

утримання собак у місті Володимирі – Волинську 

 

                  1.Ці правила розроблені згідно з Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, Правилами утримання собак, котів і хижих звірів (тварин) в 

населених пунктах України, Інструкцією „Про заходи щодо боротьби зі сказом 

тварин”, а також з врахуванням Конвенції Ради Європи №125 про охорону 

домашніх тварин. 

                 2.Правила поширюються на підприємства, установи, організації 

незалежно від форм власності (крім установ Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного 

кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства 

внутрішніх справ України), а також на громадян, що утримують собак у місті 

Володимирі – Волинському. 

                 3.Підприємства, установи, організації та громадяни-власники собак, а 

також особи, яким вони передані у користування, зобов”язані суворо 

дотримуватись ветеринарно-санітарних вимог, а також цих Правил, з 

обов”язковим гарантуванням безпеки для оточуючих. 

                 4.Власники та користувачі зобов”язані створити належні умови 

утримання собак (в т.ч. місце утримання та харчування), запобігати всіляким 

стражданням тварин та вживати необхідних заходів щодо попередження їх 

втечі. 

                5.Забороняється передача собак у власність (продаж, дарування та в 

інші способи) або користування особам віком до 16 років без згоди їх батьків 

чи опікунів. 

               6.При дотриманні вимог пунктів 3,4,5 цих Правил дозволяється: 

               6.1. утримувати не більше двох дорослих собак у квартирі, в якій 

проживає одна сім”я, а також в будинках і квартирах, що належать громадянам 

на правах особистої власності; 

              6.2.у квартирі, де проживає кілька сімей утримувати собак лише при 

згоді усіх мешканців квартири; 

              6.3.підприємствам, установам і організаціям, а також у притулках, 

утримувати собак лише з відома лікувальної установи ветеринарної медицини, 

яка обслуговує даний район; 

             6.4.виводити собак з житлових та ізольованих приміщень у загальні 

подвір”я або на вулицю на короткому повідку в наморднику крім собак дрібних 

порід (перелік додається), на яких у ветеринарному паспорті зроблено 



відповідну відмітку, за яку посадова особа, що відмітку ставила, несе повну 

відповідальність. Власник тварини, або особа, що супроводжує тварину, 

повинні мати при собі реєстраційну картку та ветеринарний паспорт даної 

тварини з відміткою про щеплення від сказу та засоби для прибирання 

екскрементів; 

                6.5.перевозити собак всіма видами громадського транспорту тільки з 

дотриманням правил, діючих на даному виді транспорту; 

               7.Власники собак зобов”язані: 

               7.1.зареєструвати собак віком від двох місяців і більше в управлінні 

ветеринарної медицини у м.Володимирі – Волинському /Романишин М.В./, 

вул.Кобзарська,1, контактний телефон 2-46-45. При первинній реєстрації собак 

їх власникам видаються реєстраційна картка для собак з відповідним 

реєстраційним номером. Новопридбані собаки віком від двох місяців і більше 

мають бути зареєстровані у п”ятиденний термін, про що власник також 

повідомляє відповідну лікувальну установу ветеринарної медицини; 

               7.2.представити собак віком від двох місяців у лікувальну установу 

ветеринарної медицини за місцем проживання або місце знаходження 

юридичної особи для щеплення від сказу та отримання ветеринарного паспорта, 

у якому проставляється реєстраційний номер тварини; 

               7.3.щорічно представляти собак у відповідні лікувальні установи 

ветеринарної медицини за місцем проживання для огляду, імунізації проти 

сказу та лікувально-профілактичних обробок; 

              7.4.при утриманні собак на власних або закріплених за фізичними чи 

юридичними особами територіях, встановлені таблички застерігаючого змісту 

та виключити можливість самовільного виходу або втечі тварин; 

             7.5.не допускати боїв між тваринами; 

             7.6.не допускати, щоб собаки забруднювали сходові клітки та інші місця 

загального користування у будинках, а також подвір”я, вулиці, площі, тротуари, 

стадіони, спортивні та дитячі майданчики, сквери, парки, газони, квітники 

тощо; 

              7.7.прибирати у всіх випадках екскременти тварин; 

              7.8.вживати заходів для запобігання порушення тваринами тиші у 

приміщеннях, де вони перебувають; 

              7.9.не допускати безконтрольного розмноження собак; 

              7.10.здавати фізіологічні трупи собак та інших домашніх тварин в     

КП „Полігон” /Шостак М.Є./ для захоронення їх на полігоні для складування 

твердих побутових відходів; 

              7.11.про захворювання або раптову загибель тварин негайно 

повідомляти лікувальну установу ветеринарної медицини; 

              7.12. негайно повідомляти заклади охорони здоров”я про випадки 

покусу або травмування собакою людини, а також доставляти в лікувальну 

установу ветеринарної медицини собак, які нанесли або отримали покуси. У 

разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про це 

телефоном 24645 для відлову і доставки їх в установу ветеринарної медицини; 



              7.13.передавати тварин у користування іншим особам при умові 

забезпечення цих осіб відповідними засобами, необхідними для утримання 

тварин та поводження з ними. У цьому випадку власник зобов”язаний також 

передати реєстраційну картку та ветеринарний паспорт на собаку. Користувачі 

зобов”язані дотримуватись цих Правил у частині вимог щодо утримання та 

поводження з тваринами та несуть відповідальність за порушення цих вимог. 

               8.Власникам собак забороняється: 

               8.1.утримувати собак незареєстрованими та неімунізованими проти 

сказу; 

               8.2.утримувати собак у місцях загального користування (коридорах, 

підвалах, горищах, сходових клітках, тощо); 

               8.3.займатися торгівлею собаками у невстановлених для цього місцях; 

               8.4.приводити собак у приміщення магазинів, об”єктів громадського 

харчування, установ охорони здоров”я, культури, дошкільних установ та 

навчальних закладів, на території дитячих майданчиків та у місцях, в яких є 

відповідні застереження; 

               8.5.вигулювати собак та виводити їх за межі помешкання чи садиби 

без повідків, реєстраційної картки, паспорта та намордників (крім собак, у 

ветеринарних паспортах яких зроблено спеціальну відмітку), а також без 

засобів для прибирання екскрементів; 

               8.6.1.собаки, крім дрібних порід згідно з вказаним переліком повинні 

супроводжуватися особами віком понад 16 років; 

               8.7.вигулювати собак, перебуваючи у стані алкогольного чи 

наркотичного сп”яніння; 

               8.8.купувати, продавати собак, а також перевозити всіма видами 

транспорту в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва (форма 1 вет.); 

               8.9.жорстоко поводитися з собаками, залишати їх без догляду, 

проводити собачі бої; 

               8.10.викидати трупи собак або самовільно закопувати в землю; 

               8.11.утримувати собак без укладання угоди про страхування цивільної 

відповідальності, крім дрібних порід згідно з вказаним переліком. 

               9.Для безпритульних тварин підприємства, установи, організації та 

окремі громадяни, за погодженням з управлінням ветеринарної медицини у     

м. Володимирі – Волинському /Романишин М.В./ при дотриманні вимог, 

вказаних в пунктах 3,4,5, цих Правил, можуть організовувати притулки: 

               9.1.притулки можуть бути створені у місцях, де можливо забезпечити 

належне утримання тварин та безпеку людей; 

               9.2.тварини в притулках підлягають обов”язковій стерилізації; 

               9.3.власники притулків не являються платниками зборів з власників 

собак. 

               10.Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому 

числі й ті, що мають намордники, але знаходяться не на повідку у власників чи 

супроводжуючих осіб (уповноважених на це власниками) на вулицях, площах, 

ринках, скверах, садах, парках, пляжах, у громадському транспорті, загальних 



подвір”ях та інших громадських місцях вважаються безпритульними і 

підлягають відлову. 

                 11.Вилов та евтаназію бродячих тварин в місті Володимирі – 

Волинському проводити КП „Полігон” /Шостак М.Є./ у відповідності до вимог 

Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”: „Вилов 

собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності 

сторонніх осіб з 5.00 до 7.00 год. або після 20.00 год. (влітку після 22.00 год.)” 

та, як виняток, в іншу пору за викликом, якщо є загроза життю і здоров”ю 

людей. 

                12.Виставки, покази, змагання тварин, які організовуються 

кінологічними клубами, товариствами, іншими організаціями проводяться з 

обов”язковим дотриманням ветеринарно – санітарних вимог після отримання 

письмового дозволу в управлінні ветеринарної медицини у м. Володимирі – 

Волинському /Романишин М.В./. 

               13.За порушення цих Правил громадяни чи посадові особи несуть у 

встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи 

кримінальну відповідальність. 

               14.Власники собак, підприємства, установи і організації, які 

утримують собак, відшкодовують шкоду, спричинену тваринами здоров”ю 

громадян, їх тваринам та майну, а також моральну шкоду у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

              15.Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється 

уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, 

муніципальної дружини, державного санітарного нагляду, державного 

ветеринарного нагляду, екологічної інспекції. 

              16.Право складати протоколи про порушення цих Правил мають також 

уповноважені на те представники громадських організацій, діяльність яких 

пов”язана з тваринами. 

              17.У кожному випадку порушень „Правил утримання собак у місті 

Володимирі – Волинську” МВ УМВС України у Волинській області /Ники-  

тюк О.Є./, відділенню муніципальної дружини /Сандульський І.Д./  притягати 

до адміністративної відповідальності порушників відповідно до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          Додаток 

                 до  рішення  виконавчого  

                 комітету  міської ради 

                 від  __________№ _______ 
 

 

ПЕРЕЛІК 

порід собак, яким у ветеринарних паспортах 

робиться відмітка про необов”язковість намордника 

 

1.Австралійський тер”єр 

2.Англійський той – тер”єр 

3.Австралійський шовковистий тер”єр 

4.Аффен – пінчер 

5.Басенджі 

6.Бедлінгтон – тер”єр 

7.Бігль 

8.Бішон – фріз, болонійський бішон, бішон – ліон 

9.Бордер – тер”єр 

10.Бостон – тер”єр 

11.Вельш – тер”єр 

12.Гладкошерстний фок стер”єр 

13.Глен – ов – імаал – тер”єр 

14.Гріффон 

15.Денді – дінмонт – тер”єр 

16.Джек – рассел – тер”єр 

17.Древер 

18.Жорсткошерстний фок стер”єр 

19.Ірландський тер”єр 

20.Йоркширський тер”єр 

21.Кардіган – велиш – коргі 

22.Карликовий бультер”єр 

23.Карликовий пінчер 

24.Карликова такса 

25.Карликовий шпіц 

26.Керн – тер”єр 

27.Левретка 

28.Лейкленд – тер”єр 

29.Лхаський апсо 

30.Мальтійська болонка 

31.Манчестерський тер”єр 

32.Мексіканська та китайська голо собака 



33.Мініатюрний пудель 

34.Мініатюрний шпіц 

35.Мопс 

36.Норвіч – тер”єр 

37.Норфолк – тер”єр 

38.Папільон і фален 

39.Пекінес 

40.Пемброк – велиш – коргі 

41.Пудель 

42.Скай – тер”єр 

43.Скотч – тер”єр 

44.Сіліхем – тер”єр 

45.Спаніель (всі види) 

46.Такса 

47.Таксоподібний бракк 

48.Тібетський тер”єр 

49.Уест – хай ленд – уайт – тер”єр 

50.Французький бульдог 

51.Шведський вальхунд 

52.Шелті 

53.Шіпперке 

54.Ші – тцу 

55.Чеський тер”єр 

56.Чіхуахуа 

57.Ягдтер”єр 

58.Японський хін 

 

Примітка: 

Вказаний перелік може бути ширшим за рахунок помісей цих порід, а також 

собак, що пройшли спеціальний курс дресирування і є про це відповідний 

офіційний документ. 

 

 

 

Керуючий справами                                                    Н.Т.Прогонюк 
 

 

 

 


