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На електронне звернення мешканця міста Ткаченка Є.М. 
стосовно безпритульних тварин по місту, виконавчий комітет Ніжинської 
міської ради повідомляє, що в місті Ніжині склалася важка ситуація з 
безпритульними тваринами тому що, згідно закону України «Про жорстоке 
поводження з тваринами та зменшення їх кількості гуманними методами» та 
листа прем’єр-міністра України за № 1506/0/2-12 від 07.02.2012р. в місті 
припинено виконання робіт по відлову та знищенню безпритульних собак.

ТОВ «Зелений світ» своїми силами постійно здійснюють по місту 
рейди щодо контролю за дотриманням закону в частині гуманного 
поводження з тваринами. А тому кількість безпритульних тварин безупинно 
росте.

Рішенням міської ради затверджено програму «Контролю за 
утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами на 2017 рік» якою передбачено фінансування 
будівництва притулку для тварин та встановлення крематора.
Перелік заходів і завдань Програми

№
пп

П ерелік заходів П рограми Кош тор. 
вартість тис. 
грн.

Ш ляхи
фінансування

1 2 4 5
1 . Розробка проекту створення притулку для тварин М іський бю дж ет
2. Будівництво притулку для безпритульних 

тварин
400,0 Д ерж авний та 

м іський бю дж ети
3. Будівництво карантинного м айданчику 

безпритульних тварин
50,0 М іський бю дж ет

4.
У трим ання безпритульних тварин

200,0 М іський бю джет,
благодійні внески

5. Н адання послуг з відлову та стерилізації 
безпритульних тварин

100,0 М іський бю дж ет

6. С ітком ети -  2-х од. 25,0 -«-
7. Ш прицом ети -  2 од. 10,0 -«-
8. С пецобладнання для відлову тварин 30,0 -«-
9. О плата послуг з надання ветеринарної допомоги 

безпритульним  тваринам
80,0



10. П ридбання транквілізаторів та дезінф ікую чих 
засобів, проведення лабораторних дослідж ень по 
виявленню  інф екційних захворю вань тварин, 
вакцини проти сказу

50,0 -«-

11. Забезпечення функціонування служби збору 
загиблих тварин та їх кремація

120,0 -«-

12. С творення м ісць вигулу собак у районах м іста
13. В иготовлення та встановлення знаків «Вигул 

собак забороняється»
25,0 -«-

14. Реклам но-інф орм аційні та  освітньо-виховні 
заходи:- правила поводж ення та утримання 
тварин;
- розповсю дж ення листівок та  плакатів

15. В исвітлення проблем  поводж ення з тваринам и в 
засобах м асової інф орм ації - відкриття рубрики 
«П оводж ення з тв'аринами»;
- організація телепередач;
- випуск листівок та  плакатів щ одо поводж ення з
тваринами;
- у газетах міста

16. П ридбання крем атора для інфекційних тварин 130,0 -«-
Загальна сума коштів орієнтовно складає 1220 тис. грн..
Земельної ділянки, яка б відповідала санітарним вимогам (наявність 

санітарно-захисної зони 300 м.) та була придатна для будівництва притулку 
для безпритульних тварин в місті на жаль нема. Ніжинська міська рада 
зверталась до Ніжинської районної ради з питанням відведення земельної 
ділянки на землях Ніжинського району, але питання не вирішено В зв’язку 
відсутність земельної ділянки, яка б відповідала санітарним нормам, 
притулок для безпритульних тварин не будується.

На даний час згідно програми з міського бюджету виділено кошти та 
надаються послуги з відлову, утримання, чіпування, кліпсування, 
стерилізацію, кастрацію тварин по місту.

З повагою, міський голова
Головенко. В.Ф.
2-31-17


