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Голові Київської міської державної 

адміністрації   

        Кличку В.В.  

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо облаштування зон або  місць для вигулу тварин 

у Подільському районі міста Києва 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, постійно надходять 

звернення мешканців Подільського район міста Києва стосовно облаштування зон 

для вигулу тварин.  

Станом на сьогоднішній день, у Подільському районі існує єдиний 

майданчик для вигулу та дресирування тварин, який свого часу було побудовано 

за кошти власників собак. Він розташований на території парку «Синьоозерний».  

Хоча згідно з сайтом бази знань 15-51 (посилання нижче) у Подільському 

районі мають бути облаштовані принаймні 3 зони вигулу тварин: окрім згаданого 

на просп. Георгія Гонгадзе, 9А (парк «Синьоозерний»), також на просп. Свободи, 

5 і просп. Правди, 4.  

Відповідно до Положення про функціонування місць та зон для вигулу 

тварин у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 

2007 року N 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з 

собаками і котами в м. Києві», місця або зони для вигулу тварин повинні бути 

відповідно облаштовані, обладнані спеціальними знаками, табличками з 

зазначенням назв і телефонів установ, які відповідають за їхній технічний стан.  

Якщо відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 

400 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинковій території з тильних 

або технічних сторін будинку, про що повинен свідчити відповідний 

попереджувальний знак. 

У таких умовах, коли на весь Подільський район повинні функціонувати 3 

зони вигулу тварин, а фактично існує лише одна, власники собак не мають 

можливості на законних підставах вигулювати своїх домашних улюбленців. 

 



 

 

Відтак вони змушені здійснювати вигул тварин на прибудинкових 

територіях, у скверах чи на територіях навчальних закладів. Це у свою чергу 

постійно призводить до виникнення конфліктних ситуацій і скарг інших 

мешканців.  

Враховуючи викладене, прошу Вас доручити профільним підрозділам: 

1. Забезпечити облаштування повноцінних місць для вигулу тварин у 

Подільському районі за адресами: просп. Свободи, 5 та просп. Правди, 4; 

2. Розглянути можливість створення додаткових зон або місць для вигулу 

тварин на території Подільського району, а за відсутності такої можливості 

забезпечити розміщення відповідних попереджувальних знаків на 

прибудинкових територіях і у навчальних закладах.  

 

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у 

термін, передбачений ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».   

База знань - https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=11796805  

 

 

 

 

З повагою  

 

Депутат                             О. Окопний 
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