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Заступнику міського голови –  

секретарю Київської міської ради 

Володимиру БОНДАРЕНКУ 
 

Про стан виконання 

електронних петицій 
 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка                              

від  21. 10. 2021  № 38612  до  листа Київської міської ради від 13.10.2021                              

№ 225 КР-4397 щодо стану реалізації електронних петицій № 544 та № 2401 

інформую. 

Щодо електронної петиції 544 «За прискорення будівництва нового 

муніципального притулку у Києві». 

У місті Києві по вул. Автопарковій у Дарницькому районі будується «Центр 

захисту тварин», який буде сучасним муніципальним притулком для тварин. 

Замовником проєктування та будівництва «Центру захисту тварин» 

визначено комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної 

медицини» (далі – Підприємство) відповідно до пункту 1 розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 12.06.2012 № 993 «Про будівництво «Центру захисту тварин» 

на вул. Автопарковій у Дарницькому районі». Проєкт «Будівництво «Центру 

захисту тварин» за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва» 

та техніко-економічні показники будівництва затверджено розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23.04.2019 № 732. 

За інформацією Підприємства, з грудня 2019 року по вересень місяць 2021 

року на об’єкті незавершеного будівництва «Центр захисту тварин» на                                       

вул. Автопарковій у Дарницькому районі виконано такі будівельні роботи: 

https://kyivcity.gov.ua/
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улаштування залізобетонних монолітних фундаментів; комплекс земельних 

робіт; монтаж блоків ФСБ цокольного поверху будівлі «Карантинний блок»; 

комплекс робіт з улаштування тимчасових доріг; тимчасового освітлення та 

водопроводу; частковий монтаж блоків ФСБ цокольного поверху будівлі 

«Ветеринарна лікарня». На сьогодні на об’єкті незавершеного будівництва 

«Центр захисту тварин» ведуться будівельно-монтажні роботи споруд і будівель 

І пускового комплексу «Ветеринарна лікарня» і «Карантинний блок».  

Щодо електронної петиції № 2401 «Запровадити обов'язкову систему 

штрафів за не прибирання собачих відходів на вулиці». 

Згідно з пунктом 5.6 Правил утримання домашніх собак та котів в місті 

Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року 

№ 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і 

котами в м. Києві» (далі – Правила), особа, яка супроводжує собаку чи кота, 

зобов'язана прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах 

багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального 

користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів). 

Так, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, 

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Пунктом 10.1.2 Правил визначено, що структурні підрозділи Міністерства 

внутрішніх справ України у м. Києві (на сьогодні – органи Національної поліції 

України) уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання 

тварин та передачу адміністративних матеріалів до відповідних органів згідно із 

чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності. 

Для посилення контролю за дотриманням власниками тварин вимог Правил 

постійно проводиться спільна робота Підприємства з Головним управлінням 

Національної поліції в місті Києві та громадськими організаціями. 

 

З повагою 

 

Перший заступник голови з питань 

здійснення самоврядних повноважень        Олексій КУЛЕБА 
 
Тимур Ткаченко 

Ірина Косова 293  12  02 


