
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА АВТОРА  

проекту № 85  

«Острівець вільних – Створення майданчику для вигулу тварин» 

 
Для зменшення кількості випадків порушення нормативно-правових актів та 

покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста має 
бути створена відповідна інфраструктура – майданчики, місця, зони для вигулу та 
дресирування тварин. 

 
Недостатня кількість облаштованих належним чином місць, зон та майданчиків для 

вигулу домашніх тварин, змушує власників здійснювати вигул собак на територіях 
загального користування, у зонах зелених насаджень і рекреаційних зонах, парках, 
скверах.  

Ця проблема провокує створення конфліктних ситуацій між власниками тварин та 
пересічними громадянами. 

Рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912                
«Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» 
затверджені «Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин» та 
«Положення про функціонування майданчиків для дресирування собак» з метою: 

 сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, 
використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві; 

 підвищення рівня керованості та адаптованості собак усіх порід в умовах міста; 
 поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті; 
 зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т.ч. покусів собаками людей та 

травмування інших тварин; 
 підвищення рівня культури та громадської активності власників собак. 
 
Проект № 85 «Острів вільних» – Створення майданчику для вигулу тварин»                 

був розроблений відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Рішення Київської 
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про правила благоустрою міста 
Києва», Рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 246/9734 «Про міський 
благоустрій», Рішення Київської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912 «Про 
врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві», 
Розпорядження КМДА від 08.09.97 р. N 1372. 
 

 
Вважаємо, що проблема, яка висвітлена у  проекті, є актуальною. 

Запропоноване рішення є доцільним.  
Сподіваємось на взаєморозуміння та плідну співпрацю. 


