ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про підтримку електронної
петиції № 4588 з питання визнання вуличних котів частиною екосистеми міста
Запоріжжя, дозволу їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх
постійного перебування та знищувати гризунів
Згідно до Закону України «Про звернення громадян», рішення Запорізької
міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про затвердження Положення про
електронні петиції» (надалі - Положення), електронна петиція – це колективне
звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний портал
Запорізької міської влади або веб–сайт громадського об’єднання, яке здійснює
збір підписів на підтримку електронної петиції.
Електронна петиція № 4588 з питання визнання вуличних котів частиною
екосистеми міста Запоріжжя, дозволу їм вільно жити в підвалах, горищах та
інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів (надалі –
Петиція) - дата початку збору підписів 20.02.2019 - зібрала 842 голосів, що є
достатнім для її розгляду. На виконання п.4.3. Положення, дана Петиція була
розглянута на засіданні постійної комісії Запорізької міської ради з питань
життєзабезпечення міста (надалі – Комісія). На Комісії було з’ясовано наступне:
На сьогоднішній день діють Правила утримання собак, котів і хижих
тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в
м. Запоріжжі, затверджені рішенням Запорізької міської ради від 27.12.2011
№35 (далі - Правила).
Правила встановлюють порядок утримання собак, котів і хижих тварин і
поводження з ними, визначають права та обов’язки юридичних та фізичних
осіб-власників собак, котів та інших тварин, а також контроль у цій сфері.
Правила базуються на принципах:
- гуманного ставлення до тварин, захисту тварин від жорстокого
поводження;
- персональної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;
- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади,
громадських організацій, зацікавлених фізичних осіб тощо у заходах щодо
вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;
- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
- обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також
ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та
санітарно-епідеміологічного стану у місті;
- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та
тварин у місті.
З питання щодо вільного доступу котів до підвалів багатоквартирних
будинків повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ст. 382 Цивільного
кодексу України встановлено, що усі власники квартир та нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної
сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним
майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у
тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні
конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання

всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або
нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди які призначені для
задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та
розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на
якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія,
у разі державної реєстрації таких прав.
Законом України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» встановлено, що управління багатоквартирним
будинком здійснюється його співвласниками, прийняття рішень щодо
управління багатоквартирним будинком вирішується зборами співвласників. До
повноважень зборів співвласників багатоквартирного будинку належить
прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому
числі про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку,
встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним.
З урахуванням зазначених норм законодавства, питання надання вільного
доступу котів до підвалів багатоквартирних будинків повинно вирішуватись
співвласниками будинку.
За результатами обговорення, рішенням Комісії дана Петиції була
підтримана. Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради на виконання
Положення підготовлений проект рішення міської ради «Про підтримку
електронної петиції № 4588 з питання визнання вуличних котів частиною
екосистеми міста Запоріжжя, дозволу їм вільно жити в підвалах, горищах та
інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів».
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