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Абрам HiHi

!убенська MicbKa рада на Ваш iнформацiйний запит щодо надання iнформацiТ про
вiдлов безпритульних тварин MicTa повiдомля€ наступне.

Управлiнням житлоВо*комунаЛьного господарства !убенськоТ MicbKoi ради 05 квiтня
2021року було укладено fiоговiр Jю 20 }Ia суму 71000,00грн. з ФоП Ткачук Богданою
Богданiвtlоtо на нада}Iня послуг з вилоl]у, ,l,имLIасо]]оТ iзоляцiI , стерилiзацii, вакцинацii вiд
сказу, юliпс),tзанtlя та поверIIеIIIIя IIа ко.IIиII]IIс MicIle мешкання безпритульних тварин, яка
визIIаIIа пере\{ожце\{ спроIцеtlоТ лсржаtlноТ закуtliвлi згiд{llо Закону Украiни Jф 922-VIII вiд
25.|2.2015р. кПрО гrублiчнi закуrtiвлi>. Ук_rtа,,1еlIИй .,,tоговiР IIа IIадаI{]lr{ }]ищевказаних посJIуг

уrlравлillltя\{ оприJIIо/IIIсно Il сист,емi с.-IсктроIIIIих публiчtlих закупiвель <Прозоро>> згiдtIо
чI.1lIIIого зatкоIlодавстI]а.

В квi,гrri мiсяцi 2021р. виIIоIIавI{еМ IIalIaHO посJrуГ по вiдцловУ безпритульних тварин в

кiлькос,гi зб собак згiдно aKTiB надаIIих IIосJIуг М 9 вiд 21.04,2О2lроку та Jф 15 вiл
26.04.202Iр. на суму З1950,00грп.

В TpaBHi мiсяцi вi.tl:lоlзлено 25 безпритулы,Iих собак згiдлtо aKTiB наданих послуг }1Ь 16 вiд
11.05.2021року ,Ia Ns 18 ьiд 27.05.2021р,IIut суму 22187,50грrr,

В черlзtli мiсяцi вi/д.lIов.llеlIо 19 бсзприI,уJIыIих собак згiлItо aKTiB надаIIих послуг Ns l9 вiд
17,06.2021року т,а 24.06.2021р. lla суму 16tlб2,50грtl. Bci акти наданих послуг розмirценi
на Еdаtа-С.циltий вебпор,га;t викорис,гаltllяt пуб.,ti.lItих коtшт.iв.

Зr,iдriо укJIадеI{оI,сI ;1оt,tllзору yci lзil{.ltов:rсIIi l,вари}iи повертаIоться на попередFIс мiсце
прожиI]аFIIIя uiс,чя IIаi(апIIri посJIуг с.l.ерилiзаllii r.a вакциrrацii.

IIi2llrрисмсtlь Ткачук Ij.Ij. з:цiйснIос cBolo дilt;lьttiс,гь викJIIочIIо на шiдставi Закону УкраiIlи
кIIро захис,г l,варин вiд жорстокоI,о tIоводженпя), наказу MiHicTepcTBa охорони
I{аВКОIIИШI{LОГО ПРИРОДrОГО СеРеДОВИШlа УКРаiltИ Bi.lr 28.09.2010 р. JФ 425 <Про затвердження
ГIоря2lку rIрове/JеIIIIя заходiв, ttеобхi,tltiих l{jlrl скорочення чисельностi тварин, якi
сl,аIIовJIяI,L tIебе:зrtскУ) та ilttltиx закоlIо/lа]tLII{х ,га IIорма,i,ивIIо-праI]ових aKTiB. Мас спiльilо з

I}оJIоII1,ерам!I tlеобхiлlrУ rla,t,cpia.;tbtIo* ,гехltiчtlу базу лля обстежеIIня стану здоров)я i

лiк1,,iзанtt.lt ,г]]ариII , l]икоllаItllя хiрl,ргi.ltlих операцiй, карантиitний майланчик . зоII*,

щ



у],римання тварин, Вiллов та повернення т]]ариFI проводиться в присутностi представника
вiд органу мiсцевого самоврядування та волонтерiв.
ЗГiДНО РiШеННЯ ВОСЬМОГО аПе-пяцiЙного адмiнiстративного суду l40/зз02llg для безпритульних
тварин не видаеться ветеринарне свiдоцтво, вiдповiдно огляд тварин не здiйснюеться державним
лiкарем ветеринарноi медицини. Законодавством Украiни не передбачена обов'язкова реестрацiя
тварин в базi Animal ID, HaToMicTb фото ycix тварин та iнформацiя про них розмiщенi на сайтi
http://dlc.net.ua .


