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Meldepflichten bei der Haltung von Hunden 
Tierschutzrechtliche Bestimmungen 

 

Обов'язки звітності при утриманні собак 

 

 

§ 24 Закону про захист тварин: Усі собаки, які утримуються на федеральній території, повинні 

бути ідентифіковані ветеринаром за допомогою цифрового мікрочіпа з електронним кодом за 

рахунок власника. Цуценята повинні бути відзначені таким чином не пізніше, коли їм 

виповниться три місяці, але в будь-якому випадку до того, як вони будуть вперше передані. 

Собаки, які ввозяться на федеральну територію, повинні бути промарковані відповідно до 

ветеринарних правил. Ідентифікацію згідно з першим реченням можна пропустити, якщо собаку 

вже ідентифікували за допомогою функціонального мікрочіпа. 

Кожен власник собак зобов’язаний повідомити про свою тварину протягом одного місяця після її 

позначення, введення чи передачі – але в будь-якому випадку до її передачі – із зазначенням 

необхідних даних (до бази даних домашніх тварин). 
 

 

§ 1 Закон Верхньої Австрії про утримання собак: особа, яка утримує собаку віком від 

дванадцяти тижнів, повинна протягом трьох днів повідомити про це меру (магістрату) муніципалітету, 

в якому вони мають основне місце проживання (у реєстрі собак). 

 
!  Тому кожна собака має бути зареєстрована двічі – у базі даних домашніх тварин 

та в реєстр собак  ! 

 

Мінімальні вимоги до утримання собак 

(додаток 1 до 2-ї Постанови про тваринництво)  
 

 
У будь-якому випадку їх потрібно як мінімум дотримуватися!  

 

1.1. Загальні вимоги до утримання собак 

(1) Собакам необхідно надавати можливість достатню рухатися принаймні один раз на день, чи 

відповідно до їхньої потреби. 

(2)  Собаки, які переважно утримуються в закритих приміщеннях, наприклад квартирi, 

можливість дефекації та сечовипускання на відкритому повітрі має бути доступним кілька разів 

на день. 

(3) Собакам необхідно дозволяти соціальний контакт з людьми принаймні двічі на день.  

(4) Якщо у вас кілька собак, ви повинні тримати їх у групі. Групове утримання може бути 

відмовлено лише в тому випадку, якщо собаки несумісні, або якщо це необхідно з ветеринарних 

причин. 

(5) Цуценят можна розлучити з матір’ю лише тоді, коли їм виповнилося більше восьми тижнів; 

це не застосовується, якщо розділення необхідне з ветеринарних причин для захисту матері-

тварини або для захисту цуценят. Якщо необхідно передчасно розлучити кількох цуценят від 

матері, їх потрібно тримати разом до тих пір, поки їм не виповниться не менше восьми тижнів. 



2 

 

Виняток допускається лише в тому випадку, якщо це служить благополуччю тварин, а люди, які 

доглядають за ними, мають необхідні можливості, знання та навички для професійного 

виховання цуценят. 

 

(6) Намордники повинні відповідати розміру і формі голови собаки та пропускати повітря; вони 

повинні дозволити собаці дихати і пити воду. 

 

 
1.2. Вимоги до утримання собак на вулиці 

(1) Собаку можна тримати на відкритому повітрі, тільки якщо ви впевнені, що тварина здатна на 

це з огляду на її породу, вік та стан здоров’я, а також якщо їй надано можливість пристосуватися 

до погодних умов, пов’язаних із утриманням її на вулиці, регулювати.  

(2) Будь-хто, хто тримає собаку на вулиці, повинен переконатися, що собака має доступ до 

притулку, який відповідає вимогам § 3, а також наявність захищеного від непогоди, тінистого, 

теплоізольованого місця для лежання поза притулком. 

(3) Притулок має бути виготовлений з теплоізоляційного матеріалу і сконструйований таким 

чином, щоб собака не поранилася і могла лежати сухо. Воно повинно мати доступ, спрямоване 

подалі від штормової погоди, мати відповідну поверхню для собаки, утримуватися сухим і 

чистим і мати такі розміри, щоб собака по перше могла рухатися та лежати в ньому відповідно 

до поведінки, та по друге зберігати тепло в салоні за допомогою тепла тіла якщо укриття не 

опалюється.  

(4) Якщо собаки утримуються групами на відкритому повітрі, розплідники та спальні місця 

повинні бути достатньо великими та доступними в такій великій кількості, щоб усі тварини в 

групі могли використовувати їх одночасно без конфлікту. 
 

 

1.3. Вимоги до утримання собак у приміщенні 

(1) Утримувати собаку можна лише в приміщеннях, де гарантовано природне денне освітлення. 

Площа отворів для денного світла завжди повинна становити 12,5% площі підлоги при утриманні 

в приміщеннях, не призначених для перебування людей; це не стосується, якщо собака завжди 

має доступ назовні. При малому попаданні денного світла приміщення необхідно додатково 

освітлювати відповідно до природного ритму день/ніч.  

(2) Приміщення повинно мати достатню кількість свіжого повітря.  

(3) Собаку можна утримувати в приміщеннях, які за призначенням не призначені для 

проживання людей, якщо корисна площа приміщення відповідає вимогам для утримання 

розплідника.  

(4) Собаку можна утримувати в неопалюваних приміщеннях, якщо вони обладнані притулком 

відповідно до вимог, щодо утримання на відкритому повітрі або сухим місцем для лежання, що 

забезпечує достатній захист від протягів і холоду. 
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1.4. Вимоги до розплідника 

(1) Постійниe утримання в розпліднику заборонено. Собакам слід надавати можливість рухатися 

принаймні поза межами розплідника один раз на день і відповідно до їхньої потреби. 

(2) Кожен розплідник повинен мати необмежено корисну площу розплідника 15 м2. Площа для 

будки не входитьне у цю зону. Для кожної додаткової собаки та для кожної суки з цуценятами 

віком до восьми тижнів має бути доступна додаткова необмежена площа 5 м2. 

(3) Вольєр розплідника повинен бути побудований таким чином, щоб собака не могла його 

знищити, подолати або поранити себе. Межі повинні мати висоту не менше 1,8 м і закріплені 

достатньо глибоко в землі. 

(4) Pозплідник має бути закритий i захищений від непогоди. Двері розплідника мають бути 

оснащені поворотною ручкою на внутрішній стороні i сконструйовані так, щоб вони відкривалися 

всередину.  

(5) Підлога розплідника та всі приміщення розплідника повинні бути вибрані та спроектовані 

таким чином, щоб не постраждало здоров’я собак і щоб вони не могли себе поранити. Підлога 

має бути сконструйована таким чином, щоб рідина могла стікати. Роздільні пристрої повинні 

бути сконструйовані таким чином, щоб собаки не могли поранити один одного. Принаймні одна 

сторона будки повинна забезпечувати собаці чіткий зовнішний огляд. За межами будки повинна 

бути передбачена лежача поверхня з теплоізоляційного матеріалу. Внутрішня частина 

розплідника повинна бути чистою, сухою і без паразитів.  

(6) Розплідник повинен мати достатнє природне освітлення. 

(7) У розплідниках повинні бути вжиті структурні запобіжні заходи, щоб усі собаки, які 

утримуються в розпліднику завжди були в тіні.  

(8) Жодні пристрої під напругою, з якими собака може стикатися, або пристрої, які 

випромінюють електричні імпульси, не повинні бути розміщені в будці на висоті, на яку собака 

може досягти передніми лапами у стрибкувальному положенні.  

(9) Якщо кілька собак утримуються окремо в будці на території, розплідники повинні бути 

влаштовані таким чином, щоб собаки мали візуальний контакт з іншими собаками. У разі 

несумісних собак необхідно уникати візуального контакту один з одним. 

 

 
1.5. Годування та догляд 

(1) Власник повинен забезпечити доступ собаки до води в достатній кількості та якості i в будь-який 

час на її звичній території. 

(2) Господар повинен забезпечити собаку відповідним кормом у достатній кількості та якості.  

(3) Власник повинен:  1. Регулярно чистити собаку, враховуючи породу, піклуватися про її здоров’я. 

2. Забезпечення достатньо свіжого та відповідної температури повітря, 

коли собака залишається в транспортному засобі без нагляду. 

3. Утримувати територію собаки в чистоті та без паразитів. Випорожнення 

необхідно щодня видаляти. 
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Подальші положення про дресирування собак і собачий спорт (їздові собаки) можна знайти 
в пунктах 1.6 - 1.8. Додаток 1 2-го Постанови про тваринництво 
 
 
Інші правила добробуту тварин: 

§ 16 Abs. 5 Закон про захист тварин: Собак не можна тримати на ланцюжках або в будь-

якому іншому прив’язаному стані, навіть тимчасово. У випадку утримання собак на повідку, 

прив’язування їх у рамках законодавчих заходів з дресирування собак, операцій з ліквідації 

наслідків стихійних лих або розгортання в якості службових, допоміжних чи терапевтичних собак 

не вважається прив’язаними, а також короткочасне прив’язування собак перед місцями або 

будівлями, куди собакам заборонено входити. 

 

§ 5 Закон про захист тварин: Забороняється безпідставно заподіяти тварині біль, страждання 

чи шкоду, а також викликати в ній страх або її лякати. Сюди також входять аксесуари, які 

суперечать благополуччю тварин, такі як нашийники з шипами, коралові нашийники, 

електрифікуючі (наприклад Teletakt) або хімічні тренувальні пристрої.  Володіння ними також 

заборонено! 

 

§ 7 Закон про захист тварин:  Втручання, які не служать терапевтичним або діагностичним 

цілям, або професійній ідентифікації тварин відповідно до чинного законодавства, заборонені. 

 

Також виставка, імпорт, купівля, посередництво та передача собак, які народилися після 1 січня 

2008 р. і частини тіла яких пройшли процедури заборонені в Австрії. 

 Тому купірування вух і хвостів в Австрії заборонено. Забороняється також навмисне 

вивезення тварин за кордон з метою проведення там заборонених в Австрії операцій. 
 

 

§ 15 Закон про захист тварин: Якщо тварина має ознаки захворювання або травми, їй 

необхідно негайно надати належну допомогу, при необхідності під наглядом ветеринара. Хворі 

або травмовані тварини відповідають цим особливим вимогам і, якщо необхідно, розміщуються 

окремо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


