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ПРАВИЛА 
утримання домашніх собак та котіву Володимир-Волинській міській 

територіальній громаді 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Правила утримання домашніх собак та котів у Володимир-
Волинській міській територіальній громаді (далі – 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. 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, власників собак-поводирів), а також 
на громадян і громадські установи, що утримують тварин унаселених 
пунктах Володимир-Волинської міської територіальної громади (далі –
громада). 

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, недопускати 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. Координацію діяльності міських служб у галузі утримання і 
поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так 
і самій тварині в громаді здійснює управління інфраструктури виконавчого 
комітету міської ради. 

1.6. Організація і контроль за утриманням і поводженням з домашніми 
тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині, 
притягнення до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами 
покладається на управління інфраструктури виконавчого комітету міської 
ради, відділення муніципальної варти, органи Держпродспоживслужби, 
органи державного ветеринарного нагляду, суспільно-громадські організації. 

1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань 
утримання і поводження з  домашніми тваринами на території громади, не 
повинні суперечити вимогам дійсних Правил. 

 
2. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
2.1. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх 

природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у 
природній активності та інших потребах. 

2.2. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано 
таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний 
режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із 
природним для них середовищем. 

2.3. Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою 
власністю і, як кожна власність, охороняється законом. Тварина може бути 
вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 

2.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, 
зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, 
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. 

2.5. При додержанні вимог цих Правил, дозволяється утримувати: 
- домашніх тварин у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також у 

будинках, що належать громадянам на правах приватної власності; 
- у квартирах, дворах, де проживає кілька сімей, допускається 

утримання домашніх тварин лише за письмовою згодою всіх мешканців 
квартири або двору. При цьому не дозволяється утримувати їх в місцях 
загального користування (коридори, сходові клітки, горища, підвали тощо); 

- собак, котів і інших тварин – у «зоокутках», «живих кутках», дитячих, 
освітніх, санаторно-курортних і оздоровчих закладах – з дозволу 
відповідного органу за погодженням з санітарно-епідеміологічними і 
ветеринарними установами; 



- собак – у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території 
або в ізольованому приміщенні – на прив’язі або без неї; 

- собак на підприємствах, в установах і організаціях: для охорони – на 
блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; у вольєрах або в 
розплідниках; 

- встановити вимогу до висоти огорожі вольєрів, майданчиків тощо в 
розмірі не менше 2,5 метрів; 

- собак – без повідків і намордників: при оперативному використанні 
спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під 
час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках; 

- власники собак, які проживають в багатоквартирних будинках, 
повинні забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 23.00 
до 07.00. 

2.6. Підприємствам, організаціям, установам утримання собак і котів 
допускається за погодженням з санітарно-епідеміологічними і 
ветеринарними установами. Утримання тварин у дитячих закладах 
допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами 
відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження». 

2.7. Власники домашніх тварин зобов’язані: 
- утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно 

поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води; 
- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого 

приміщення, де утримується домашня тварина, та норми співжиття; 
- супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-

річного віку; 
- під час вигулу собаки одягати намордник (крім собак дрібних порід) 

та тримати її на короткому повідку (до міста вигулу,); 
- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, 

регулювати приплід тварин, які не мають племінної цінності; 
- власникам собак та котів забороняється займатися розведенням 

тварин:  з уродженими вадами;  генетично та фізіологічно несумісних, з перевищенням 
фізіологічного навантаження;  при неможливості подальшого утримання і влаштування 
потомства;  при відсутності у тварин племінного сертифіката, виданого 
громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, 
які входять у міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки;   

- щороку доставляти собак, а у випадках, коли установа, що проводить 
реєстрацію, визнає за необхідне - також і котів, у ветеринарну установу для 
огляду, імунізації проти сказу, проведення інших необхідних лікувально-
профілактичних обробок; 



- повідомляти протягом 5-ти днів державну ветеринарну установу, що 
обслуговує даний район, про придбання собаки чи кота, а також про переїзд з 
ним в інший населений пункт; 

- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в 
закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак 
застерігати написом; 

- не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові 
клітки та інші місця загального користування в будинках, дворах; прибирати 
в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється 
на власників собак-поводирів); 

- про захворювання собаки та кота негайно повідомляти ветеринарну 
установу; 

- у випадках падежу собак чи котів негайно повідомляти ветеринарну 
установу і здавати трупи, реєстраційні посвідчення і номерні знаки; 

- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я та державної 
ветеринарної служби про випадки покусу або травмування собакою чи котом 
людини, свійської тварини; 

- доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які підозрюються 
або покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і 
карантинування протягом 15-ти діб, а покусаних тварин – для огляду і 
лікування; 

- при проведенні масових видовищних, зоотехнічних та інших заходів 
за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи 
від управління ветеринарної медицини. 

2.8. Особи відшкодовують матеріальні та моральні збитки, нанесені 
їхніми тваринами, у встановленому чинним законодавством України 
порядку. 

2.9. Власникам домашніх тварин дозволяється: 
- утримувати, розводити племінних, дресирувати (навчати захвату 

тільки за руку), відчужувати, вигулювати з додержанням діючих вимог, 
виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій, 
в загальні двори або на вулицю в наморднику на повідку з прикріпленим до 
нашийника особистим номерним знаком та обов’язковим забезпеченням 
безпеки людей, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційному 
посвідченні зроблено відповідну відмітку; 

- перевозити собак і котів з додержанням правил, діючих на даному 
виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей; 

2.10. Власникам домашніх тварин забороняється: 
- утримувати домашніх тварин незареєстрованими; 
- продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях без 

додержання ветсанвимог; 
- утримувати собак і котів у місцях загального користування 

(коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо); 
- вигулювати собак і котів у непридатних для цього місцях, заводити у 

приміщення магазинів (крім собак-поводирів), об’єктів громадського 



харчування, установ охорони здоров’я, культури та на територію дитячих і 
підліткових закладів, дитячих майданчиків; 

- при супроводженні домашніх тварин не залишати їх без нагляду; 
- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з 

підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників та 
особистих номерних знаків; 

- купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в 
інші населені пункти домашніх тварин без ветеринарного свідоцтва з 
необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством 
щеплень, обробок; 

- викидати трупи собак, котівта інших тварин або захоронювати їх у 
невідведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інших); 

- жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, 
залишати бездоглядними або знищувати їх; 

- використання оснащень, інвентарю, що травмують тварини; 
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що 

приводять до травмувань; 
- нанесення побоїв, травм, з метою примушування тварин до виконання 

будь-яких вимог; 
- розводити тварин при відсутності племінного сертифіката, виданого 

громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, які входять 
в міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки; 

- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з 
виявленими генетичними змінами, що спричинюють їм страждання; 

- примушування до нападу одних тварин на інших; 
- вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок; 
- нацьковувати одну тварину на іншу; 
- проводити собачі бої; 
- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи. 
 
3. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
3.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: єдиного обліку 

цих тварин у громаді; для організації пошуку загублених тварин та 
повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; 
здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; 
забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин. 

3.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом 
усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження свідоцтва про 
реєстрацію. 

3.3. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на 
правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і 
перебувають на території громади. 

3.4. Власники тварин зобов’язані: 



- реєструвати домашніх тварин всіх порід з трьохмісячного віку. 
Реєстрація проводиться установами, що визначаються виконавчим комітетом 
Володимир-Волинської міської ради; 

- при реєстрації або перереєстрації домашніх тварин їх власникам 
видається реєстраційне посвідчення, а на собак, крім того, і особисті номерні 
знаки, (за кошти власника тварин) та цей факт підтверджується підписом. 
Особистий номерний знак собаки прикріплюється до її нашийника; 

- реєстрація домашніх тварин може проводитися протягом десяти 
календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини; 

- перереєструвати собак і котів при зміні місця проживання, при зміні 
власника та втрати реєстраційного посвідчення тварини; 

- тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються 
зареєстрованими не належним чином;  

- власники собак потенційно небезпечних порід (перелік додається), як 
визнаних, так і не визнаних міжнародними організаціями порід, реєструють 
їх тільки при наявності довідки про проходження мінімуму знань з питань 
дресирування та утримання тварин (яку отримають в громадських 
кінологічних та фелінологічних організаціях, які входять в міжнародні 
кінологічні та фелінологічні спілки); 

- власники домашніх тварин сплачують за їх реєстрацію, реєстраційне 
посвідчення та особистий номерний знак у розмірі, що визначається 
виконавчим комітетом Володимир-Волинської міської ради; 

- власники домашніх тварин, які не є мешканцями населених пунктів 
громади, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі 
ветеринарні свідоцтва з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та 
щеплення проти сказу; 

3.5. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини 
повинен обов’язково мати при собі паспорт та інші документи, що 
підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини, 
її походження та ідентифікацію. Присутність тварини, яку реєструють, є 
обов’язковою при проведенні реєстрації. 

 4. ВИГУЛ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
4.1. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та 

таких, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 18 років, 
психічно хворим, не в тверезому стані або фізично неспроможним керувати 
твариною. 

4.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана 
забезпечити: 

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння 
шкоди супроводжуваною домашньою твариною; 

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини; 
- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до 

транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за 
її поведінкою; 



- рекомендовано обмежити повідки для собак довжиною 1,2 метра; 
- прибирання екскрементів тварини до сміттезбірників (в під’їздах, 

ліфтах, на сходових площадках, асфальтних доріжках, тощо). 
4.3. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх 

без нагляду.    
 5. УМЕРТВІННЯ ТВАРИН 
5.1. Умертвіння тварин допускається: 
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути 

припинені в інший спосіб; 
- 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; 

- якщо результати клінічного спостереження при нанесенні покусів 
людям являються позитивними, якщо нещеплені проти сказу тварини, які 
знаходяться під примусовим спостереженням, підлягають евтанації; 

5.2. 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 інших больових методів; 

- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх 
страждання неможливо припинити іншим чином. 

5.3. Умертвіння проводиться тільки ветеринарними установами. 
 
6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ІНШІ ВИМОГИУТРИМАННЯ 

ДОМАШНІХ ТВАРИН 
6.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті 

дозволяється: 
- при відсутності знаку заборони при вході; 
- на задній площадці транспортного засобу;         
- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у 

наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що 
забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я; 

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях 
загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам. 

6.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, 
повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов. Під час 
транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за 
її життя та здоров’я. 



6.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у 
відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює 
перевезення. 

6.4. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним 
законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є 
договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним 
чином, та/або реєстраційне посвідчення. 

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його 
від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до 
передачі її іншій особі. 

6.5. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або 
особам, які досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або 
осіб, що їх заміняють. 

6.6. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – 
3-х місяців, які мають племiннi документи, видані громадськими 
організаціями кiнологiчних та фелiнологiчних спiлок, або за наявності 
реєстраційного посвідчення, отриманого згідно з чинним законодавством. 

6.7. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється 
лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини. 

6.8. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про 
походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також 
особливості умов утримання відчужуваної тварини. 

6.9. Відомості про відчуження собаки, що відноситься до переліку 
потенційно небезпечних порід, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону 
нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім 
власником до установи, що здійснює реєстрацію домашніх собак та котів, у 
30-денний термін. 

 
7. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ 
7.1. Органи внутрішніх справ здійснюють нагляд за дотриманням 

порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають 
відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й 
утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з 
тваринами. 

7.2. Контроль за дотриманням цих Правил на території Володимир-
Волинської міської територіальної громади здійснюють управління 
інфраструктури виконавчого комітету міської ради, органи внутрішніх справ,  
органи державного ветеринарного нагляду, комунальні підприємства, які 
здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій,  
органи самоорганізації населення, громадські інспектори з охорони довкілля 
та громадські організації, статутною метою яких є захист тварин. 

7.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого 
поводження здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля. 



7.3.1. Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати 
протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи 
розглядають органи виконавчої влади з питань охорони довкілля. 

7.3.2. Громадські інспектори охорони довкілля 
у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь 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. 

7.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження 
можуть здійснювати громадські організації, статутною метою яких є захист 
тварин від жорстокого поводження. 

7.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого 
поводження: 

7.5.1. Ставлять перед відповідними органами державної влади питання 
про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, 
відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого 
поводження з тваринами. 

7.5.2. Подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого 
поводження, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських 
організацій. 

7.5.3 Сприяють організації та проведенню інформаційно-
просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок 
з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин. 

7.6. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від 
жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 
реалізації ними своїх статутних цілей і завдань. Діяльність громадських 
організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється 
наоснові їх статутів та відповідно до законодавства України. 

7.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, 
адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 
законодавством України. 

 
 
 

Керуючий справами                                 Ірина ЛОШЕНЮК  
  

 
 
 
 



Додаток  
до Правил утримання 

домашніх собак та котів 
                            у Володимир-Волинській  

міській територіальній громаді 
 
 

Перелік 
порід собак, визнаних як потенційно небезпечні  

 
Айну 
Акабаш 
Американський піт-бультер’єр 
Американський стаффордширський тер’єр 
Анатолійський карабаш 
Англійський мастиф 
Аргентинський дог 
Боксер 
Бельгійська вівчарка 
Бордоський дог 
Перро де прессо де майорка 
Бульмастиф 
Бультер’єр 
Вівчарка східноєвропейська 
Вівчарка волоська 
Вівчарка Кауфмана 
Вівчарка кавказька 
Вівчарка німецька 
Вівчарка південоруська 
Гонча горянська 
Доберман Владека Рощиці 
Доберман 
Дог німецький 
Канарский собака (перро де прессо канаріо) 
Кангал 
Кане коссо 
Кенгуровий собака 
Корельский ведмежий собака 
Лангедокський вівчарський собака 
Леопардова гонча 
Маремма (маремоанхо-абруцкий вівчарський собака) 
Московська сторожова 
Мастіно наполетано 
Різеншнауцер 



Ротвейлер 
Румунська вівчарка 
Родезійський ріджбек 
Середньоазіатська вівчарка 
Супердог і його помісь із майконгом 
Тоса-іну (японський бійцівський собака) 
Фила бразильеро 
Фокстер’єр 
Чорний тер’єр 
Шарпей (китайський бійцівський собака) 
Ягтер’єр німецький   
Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками 
 
 


