Голові Ірпінської міської ради
Бондарю Олегу Васильовичу
громадянина(-ки)
_______________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)

що мешкає за адресою
_______________________________
(адреса місця проживання)

ЗАЯВА
Шановний Олег Васильович,
висловлюю свій протест проти рішення депутатів Ірпінської міської ради
продовжити відстріл безпритульних тварин до 1 травня 2008 р.
Наголошую, що це рішення депутатів Ірпінської міської ради суперечить не лише міжнародним нормам, а й
чинному українському законодавству, зокрема п.5 ст.4, ст.16, ст.17, ст.22, ст.24 Закону України “Про захист
тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 р. (далі по тексту – Закону).
Так, статтею 16 Закону встановлено, що “регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються
людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється
методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування –
методами евтаназії”. А статтею 17 Закону встановлено, що при умертвінні тварин мають дотримуватися такі
вимоги: “… умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші
тварини”.
Всупереч цим вимогам замість зазначених методів проводиться відстріл у дворах, на вулицях тощо (а не
вилов, з подальшим обов’язковим утриманням на карантинних майданчиках служби або підприємства, що
здійснює вилов, із можливістю повернення власникам, як передбачено статтею 24 Закону). Причому
проводиться відстріл усіх собак – безпритульних і тих, що мають опікунів, зареєстрованих, щеплених і
стерилізованих. Відстрілюють велику кількість домашніх тварин, що є порушенням права власності їхніх
господарів. Перед смертю собаки зазнають страшних страждань. Під час цих “акцій”, незважаючи на те, що
вони відбуваються у нічний час, мешканці перших та інших поверхів, дорослі і діти, чують і бачать усе на
власні очі. Це не може не позначитися негативно на фізичному та психічному здоров’ї громадян. У результаті
відстрілу зазнають страждань не лише тварини, а й їхні власники та опікуни, а також усі небайдужі
громадяни.
Вважаю, що такими варварськими методами неможливо “розв’язати” проблему безпритульних тварин у місті
Ірпені. Замість відстрілу тварин необхідно вирішувати питання будівництва притулку і здійснення звичних для
усіх цивілізованих країн заходів. Зокрема виконувати вже розроблену (як нам повідомили в Комунальному
управлінні м. Ірпеня) програму, що передбачає їхнє щеплення та стерилізацію із подальшим поверненням
собак у місця їхнього проживання, де їх годують мешканці будинків та дбають про них.
Наголошую, що Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке
поводження з тваринами (ст. 299).
Отже, враховуючи зазначене вище та керуючись законами України,
ВИМАГАЮ:
1. заборонити відстріл безпритульних тварин у місті Ірпінь як захід, що є
незаконним та порушує майнові та немайнові права громадян;
2. негайно виділити необхідні кошти для реалізації програми, яка передбачає
щеплення та біостерилізацію безпритульних тварин із подальшим їх
поверненням у місця колишнього мешкання.
З повагою,
_______________________________
(дата, підпис)

