Права споживачів: чи можна перевозити тварин у
громадському транспорті
Умови транспортування домашніх тварин у міському автомобільному
транспорті регулюються Постановою Кабміна України від 16.11.2011 №
1402.
Відтак, домашніх тварин у міському автомобільному транспорті можна
перевозити у салоні транспортного засобу тільки дрібних тварин і тільки у
кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за
наявності повідка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речі
пасажирів і розташовуються на підлозі, а за наявності підстилки – на сидінні
(в таксі).
Наприклад, додатково перевезення собак та котів в транспорті Києва
регулюється Рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року №
1079/3912, згідно якого транспортування тварин у наземному громадському
транспорті дозволяється:
- при відсутності знаку заборони при вході;
- на задній площадці транспортного засобу;
- при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про
реєстрацію тварини;
- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у
наморднику, для собак дрібних порід та котів у безпечних для тварини
контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію;
- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях
загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.
Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе
відповідальність за її життя та здоров'я і повинна слідкувати за додержанням
належних санітарно-гігієнічних умов.
Транспортування та сплата за перевезення тварин
відповідності з правилами транспортної організації:

здійснюється

у

- згідно Правил користування трамваєм і тролейбусом, у трамваї та
тролейбусі пасажирам дозволено безкоштовно перевозити дрібних звірів і
птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків, та
котів з пред’явленням відповідних документів на них; транспортування
інших тварин заборонено;

- згідно Правил користування метрополітеном пасажири мають право
безкоштовно перевозити в метро лише птахів і дрібних тварин у клітках.
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Цивільно –правова відповідальність в Україні.
Законодавством України передбачена цивільно –правова відповідальність,
яка полягає у відшкодуванні збитків завданих в результаті порушення
цивільного права або відшкодування моральної шкоди заподіяної внаслідок
порушення прав людини.
Цивільно –правова відповідальність регулює особисті майнові і немайнові
відносини. Особисті немайнові відносини характерні тим, що вони не мають
безпосередній і непрямий економічний зміст. Їх об'єктом є немайнові права і
інтереси: життя, здоров'я, ім'я, честь і гідність, ділова репутація, авторство на
твір, свобода пересування і т.д. Майнові відносини мають матеріальне
поповнення, економічний зміст. Вони відображають і опосередковують
відносини рівнозначного обміну, створюють умови для такого обміну,
опосередковують відшкодування шкоди.
Особа, якій завдано моральної або матеріальної шкоди відповідно до
порушення цивільного права, має право на відшкодування, передбачено в ЦК
України.
Захист прав здійснюється особою шляхом протидії, що не були заборонені
законодавством та не суперечать загально-прийнятої моралі в суспільстві.
Збитки складаються з реальних збитків та упущеної вигоди. Відшкодування
збитків здійснюється внаслідок завданої майнової шкоди. В реальний збиток
включена фактична оцінка матеріальних витрат, постраждалої особи.
Упущеною вигодою є такі витрати, які понесло особа внаслідок порушення
цивільного права, інтересу, тобто ті доходи, які особа, що зазнала посягання,
могло б отримати в разі відсутності порушення цивільного права або
протиправного посягання.
Під збитками цивільним законодавством України мається на увазі грошовий
вираз майнової шкоди, заподіяної порушенням цивільного майнового блага
або процесу.
Моральна шкода полягає в отриманні фізичного болю і душевних страждань,
понесених каліцтвом, і іншими ушкодженнями здоров'я особи, а також у
душевних стражданнях, які особа отримала внаслідок неправомірної
поведінки щодо нього або його родичів, або знищення чи пошкодження його
власного майна. У приниженні честі або гідності особистості, ділової
репутації фізичних та юридичних осіб.
Моральна шкода відшкодовується грішми, майном відповідача або іншими
способами встановленими законодавством України. Розмір збитку повинен
бути не більше ніж достатнім в розумному задоволенні потреб потерпілого, а

не підстави для її збагачення і цей розмір по відшкодуванню моральної та
матеріальної відповідальності встановлюється судом.
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Головне територіальне управління
юстиції у місті Києві

На Ваше доручення №6/39/202 від 08.01.2019р. Десята Київська
державна нотаріальна контора надсилає статті : «Моє право по перевезенню
тварин у громадському транспорті» та «Цивільно –правова відповідальність в
Україні».
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