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ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

«НЕБЕСНОЇ СОТНІ 74» 
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 74, ЄДРПОУ 42325232  тел: 0979158258 

До Відділення поліції № 2 Полтавського ВП 

ГУНП в Полтавській області 

36000, м. Полтава, вул. Стрітенська, 16 

 

Від мешканців будинку № 74  

по вул. Небесна Сотня в м. Полтава 

 

    Поштова адреса:   Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку  

"Небесної Сотні 74" 

(ОСББ "Небесної Сотні 74") 

36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні 74  

  

 

 КОЛЕКТИВНА СКАРГА 

   

В м. Полтава, на території домоволодіння по вул. Небесної Сотні (раніше Леніна) 60 ряд 

осіб організували місце утримання безпритульних тварин. 

 

Так, на території домоволодіння № 60 по вулиці Небесної Сотні утримується понад 60 

собак в так званому «пункті перетримки безпритульних собак» про що відомо із Інтернет  

сторінки «Собачья компания с улицы Ленина г. Полтава», що розташована в соціальній мережі 

Facebook адресою: https://www.facebook.com/groups/556033771987990/ 

 

Облаштування «пункту перетримки безпритульних собак» в житловій зоні а також 

тримання понад 60 голів собак грубо порушує права сусідів, оскільки гавкіт собак і вдень і ночі 

заважає відпочивати мешканцям навколишніх будинків.  

 

На пішохідній зоні по вулиці Небесна Сотня, валяються залишки кісток та їжі собак, 

розкидані фекалії собак. Навкруги домоволодіння № 60 по вул. Небесна Сотня існує стійкий 

сморід від життєдіяльності тварин, що може свідчити про порушення санітарно-

епідеміологічних норм  

 

Крім того, в супереч вимог пункту 4.1. Правил утримання домашніх тварин у м. Полтава, 

затверджених рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Полтавської міської  ради від 22 

грудня 2017 року (надалі – Правила утримання домашніх тварин) організаторами «притулку» 

порушені наступні обов’язки: 

- зареєструвати (перереєструвати) домашніх тварин – так як собаки не мають на-

шийників, відповідно до нашийників не прикріплено номерний знак а відтак собака 

не зареєстрована, власника не має; 

- утримувати собак в обладнаних приміщеннях та на огородженій території, або на 

прив’язі, спускати їх з прив’язі лише на території з висотою огорожі, що виключає 

їх тимчасове перебування за її межами або можливість втечі – так як собаки не-

одноразово тікали з території домоволодіння, у тому числі безконтрольно перебували 

на вулиці у місцях перебування інших осіб; 

- не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових клітин та 

інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях – так як соба-

ки забруднюють територію за домоволодінням, у тому числі в пішохідній зоні по ву-

лиці Небесної Сотні тощо. 

https://www.facebook.com/groups/556033771987990/
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У відповідності до Розділу 2 Правил утримання домашніх тварин у м. Полтава: пункт 

тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) – спеціально обладнані приміщення 

(території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а 

також знайдених або виловлених бездоглядних тварин; притулки для тварин – спеціально 

обладнані приміщення (території), призначені для утримання безпритульних тварин. 

 

Відповідно до п. 4 Положення про притулок тварин, затвердженого наказом Державного 

комітету ветеринарної медицини № 439 від 15.10.2010 року, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 1016/18311, прямо передбачено, що притулок 

розташовують від житлових будинків та будівель іншого призначення не менше ніж 300 м..  

 

Відтак вважаємо, що подальше розміщення собак у кількості понад 60 голів, які раніше 

перебували на території домоволодіння по вул. Небесної Сотні, 60 в м. Полтаві є 

неприпустимим порушенням прав осіб – мешканців навколишніх будинків.  

 

Крім того, відповідно до оприлюдненої інформації на сайті «Новини Полтавщини» від 11 

серпня 2017 Полтавською міською радою було виділено земельну ділянку для розміщення 

експлуатація та обслуговування притулку для тварин за адресою м. Полтава, вул. Заводська, 1д..   

 

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 8.1. Правил утримання домашніх тварин у м. 

Полтава, затверджених рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради 

від 22 грудня 2017 року а також з урахуванням ст. 154 Кодексу України про адміністративну 

відповідальність (Порушення правил тримання собак і котів),  

 

     ПРОСИМО: 

 

1. Вжити заходів, направлених на забезпечення виконання Правил утримання дома-

шніх тварин у м. Полтава у тому числі щодо припинення існування «пункту перетримки         

безпритульних собак» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні 60 шляхом вилову собак та 

поміщення їх в спеціалізований заклад утримання безпритульних собак.  

 

2.  У випадку вияву в діяннях «організаторів» пункту безпритульних тварин ознак 

адміністративного проступку, у тому числі але не виключно проступку, передбаченого ст. 154 

Кодексу України про адміністративну відповідальність (Порушення правил тримання собак і 

котів) – винних притягнути до відповідальності.  

 

3. Про результати розгляду заяви повідомити письмово.   
       

№ квартири  Підпис  Прізвище ім’я  

 

 

 

https://poltava.to/archive/2017/8/11/
https://poltava.to/archive/2017/8/11/

