
                                                              

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 

09 серпня 2017 року 

 

Про внесення змін до Правил  

благоустрою м. Корюківки 

 

Розглянувши клопотання управління Держпродспоживслужби в 

Корюківському районі щодо внесення змін до розділу 8. Утримання домашніх 

та хижих тварин, Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші у громадських місцях м. Корюківки, затверджених рішенням 

вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання 30.04.2008 

року (надалі - Правила), враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись ст. 37 Закону України «Про ветеринарну медицину» та ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання 30.04.2008 року «Про затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші у громадських місцях                         

м. Корюківки», а саме пункт 8.2. Правил викласти в наступній редакції: 

«8.2. Громадяни - власники тварин зобов’язані: 

 - реєструвати тварин у відповідності до чинного законодавства; 

 - своєчасно проводити тваринам щеплення від сказу; 

 - виконувати вимоги  щодо ідентифікації тварин, що їм належать, у тому 

числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин; 

 - доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови 

за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, 

діагностичних, профілактично-лікувальних 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; 

- не допускати використання для утримання та догляду за тваринами місць 

загального користування: коридорів, підвалів та сходових площадок, горищ, 

балконів, лоджій, ванних кімнат, кухонь, санвузлів); 

- у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність 

собаки, а також дзвінки; 

- вигулювати тварин тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних 

порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей; 

- не відвідувати з тваринами магазини, підприємства громадського 

харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення; 

- не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, скверів, парків, 

алей, дитячих майданчиків, а в разі забруднення - прибирати за своєю твариною 

- не проводити купання тварин у місцях масового відпочинку людей на 

воді.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 


