
 

 
 

Oö. Hundehaltegesetz; Pflichten der Hundehaltung 
 

 

Закон верхньої австрії про право власності на собак;  

Обов'язки власника собаки 

 

Закон про утримання собак 2002 року має на меті уникнути небезпеки та необгрунтованого 

переслідування людей і тварин з боку собак, а також забезпечити безпечне та відповідальне 

поводження з собаками. 

 

Визначення закону про право власності на собак:  

Помітна собака  

Собака помітна, якщо вона сильно поранила людину, або тварину, вкусивши її, або якщо 

вона неодноразово (принаймні двічі) загрожувала людям, не зазнавши попереднього нападу. 

 

Власник або власниця собаки  

Особа, яка має вирішувати від свого імені, як утримувати собаку, або доглядати за нею. 

 

Громадське місце та місцевість 

Місце, доступне кожному вільно, або на однакових умовах. 

 

У громадських місцях та місцевих районах собак завжди потрібно тримати на повідку, або в 

намордниках. Обов’язок носіння повідка, або намордника поширюється на всі вулиці, 

тротуари, тротуари та парково-спортивні споруди в межах топонімних знаків «початок міста» 

та «кінець міста». Крім того, дитячі майданчики, велосипедні доріжки та тротуари 

вважаються громадськими місцями на прибудинковій території. Але навіть за межами цих 

територій до складу прибудинкової території входять забудовані території, що мають не 

менше п’яти житлових будинків, наприклад, щільно забудовані території. 

 

Помітних собак необхідно тримати на повідку та в намордниках у громадських місцях на 

прилеглій території, за винятком огороджених територій вільного розгулу; На неогороджених 

територіях під відкритим небом намордник є обов’язковим. 
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Вимоги до володіння собакою: 
 
 
 Підтвердження загального досвіду перед придбанням собаки. 

 Обов'язок реєстрації в муніципалітеті основного місця проживання. 

 Страхування з мінімальним покриттям 725 000 євро має існувати для кожної собаки. 

 Підтвердження реєстрації в базі даних домашніх тварин відповідно до закону про 

охорону тварин. 

 Прикріплення бiрки до нашийника, або нагрудного ременя собаки. 

 

 

Обов'язки власника собаки: 

 

 Утримувати собак можуть лише особи, які досягли 16-річного віку, мають необхідний 

досвід для утримання собак (загальну чи поглиблену) та розумово, фізично та психічно 

здатні виконувати свої наглядові обов’язки. 

 В основному, собаку потрібно наглядати, утримувати, або вести таким чином, щоб собака 

не загрожувала людям і тваринам, і не турбувала їх понад розумний рівень, також  

вона не повинна бігати без нагляду в громадських місцях, або на території сторонніх осіб. 

 Також особи, які лише тимчасово наглядають, утримують, або ведуть собаку, підлягають 

цим зобов’язанням. 

 Крім того, помітних собак можуть утримувати лише надійні люди, які мають розширений 

сертифікат кваліфікації. 

 

Обов'язки власника собаки щодо звітності:  

Реєстрація: 

 Особи, які тримають собаку віком від дванадцяти тижнів, повинні протягом трьох днів 

повідомити про це в письмовій формі до муніципалітету основного місця проживання. Ви 

повинні мати при собі докази експертизи та підтвердження страхування відповіднe на 

суму не менше 725 000 євро та підтвердження реєстрації в базі даних домашніх тварин. 

 

Виписка: 

 Про припинення права власності на собаку необхідно повідомити в основний 

муніципалітет проживання протягом тижня. 
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Офіційний ідентифікаційний ярлик для собак 

Власник собаки повинен переконатися, що офіційний ідентифікаційний ярлик виданий для 

собаки, був помітним на нашийнику або нагрудному ремені собаки в громадських місцях. 

Якщо ідентифікаційний ярлик собаки втрачений або нерозбірливий, власник собаки повинен 

попросити новий офіційний ідентифікаційний ярлик для ідентифікації собаки. Коли право 

власності на собаку закінчується, ідентифікаційний ярлик необхідно повернути 

муніципалітету. 

 

Кому заборонено мати собаку? 

Ненадійні особи, або особи віком до 16 років. Собаку тримати не можна, якщо є підстави 

вважати, що людина ненадійна. Надійність не надається у випадку певних юридично 

обов’язкових засуджень, чи покарань юридично обов’язкової заборони на утримання собак 

(докладніше див. § 5 Закону Верхньої Австрії про утримання собак 2002 року). 

 

Коли собака помітна? 

Крім випадків, передбачених законом (див. пункт «Помітний собака»), собака є помітною, 

якщо її помітність встановлено за допомогою повідомлення. Виходячи з певних фактів, 

муніципалітет має визначити, що ця собака має підвищений потенціал ризику. Умови 

утримання собаки, її попереднє життя (наприклад, часта зміна власника), її дресирування 

(собаків іноді навчають бути більш агресивними), хвороба, або порівнянні обставини також 

можуть бути прийняті до уваги як такі факти. У цьому випадку собака помітна, якщо вона 

неодноразово стикається, або навіть нападає на людей, неодноразово поранює близьких 

або інших тварин, таких як кішки та кролики, або іншим чином демонструє об’єктивно помітну 

підвищену агресивну поведінку. 

 

Власник помітного собаки повинен надати докази розширеної експертизи для помітної 

собаки протягом відповідного періоду часу, щонайбільше протягом шести місяців. У цьому 

випадку спеціальне навчання, наприклад, провести тест собаки-компаньйона з тестом 

поведінки (BH тест). Докладніше про індивідуальне навчання спеціалістів дивіться у §§ 4 і 5 

Верхньої Австрії. Постанова про право власності на собак 2021 року. 

 

 

Обов’язкові поводки та намордники 

 у громадському транспорті 

 у школах, дитячих садках, позашкільних гуртках та інших дитячих закладах 

 на позначених дитячих майданчиках 
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Більші скупчення людей (групи понад 50 осіб), наприклад, у торгових центрах, парках 

відпочинку та розваг, ресторанах, місцях для купання під час купального сезону та на 

заходах. 

 

Повідомлення:  

Однак місцеві оператори або уповноважені особи можуть ввести заборону на розміщення 

собак у внутрішніх приміщеннях (наприклад у ресторанах). 

 

Зазначається, що власник собаки повинен утримувати, наглядати, утримувати або вести 

собаку таким чином, щоб собака не становила небезпеки чи невиправданої неприємності 

для людей чи тварин. Тому власник собаки повинен використовувати повідець і намордник у 

всіх громадських місцях, для можливості собаку безпечно перевозити.  

 

Остаточна відповідальність завжди лежить на власникі собаки! 

 

Виняток щодо зобов’язань поводка та намордника: 

1. Собаки, які пройшли дресирування для забезпечення громадської безпеки та порядку, 

мисливства та надання допомоги та рятувальних служб;  

це стосується лише під час їхнього призначення та навчань. 

2. Собаки зі спеціальною підготовкою дресирування, або перебувають на тренуванні, які 

допомагають людям з обмеженими можливостями, мають очевидні інструкції з 

терапевтичними цілями, або які використовуються в контексті догляду за людьми 

похилого віку чи на шкільних уроках та 

3. Собаки на собачих виставках тощо… 

 

 

Примітка щодо собак-помічників або собак-терапевтів: однак, якщо собака подорожує з 

іншими людьми, на неї поширюються загальні зобов’язання щодо поводка та намордника. 

 

Зони під відкритим небом або інші розпорядження муніципалітетів: 

Кожен муніципалітет (муніципальна рада) також може визначати розпорядження 

 на яких громадських незабудованих територіях i в межах місцевої території (зовнішні 

зони) не поширюється зобов'язання, щодо поводка або намордника  

 у певних громадських місцях i в межах місцевої території собак слід тримати i вести на 

повідку та наморднику, або не дозволяється брати їх з собою 

  а також у певних громадських місцях за межами місцевої території вести i тримати 

собак на повідку та в наморднику, або забороняти  
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Повідець для собаки: 

Там, де повідець, або повідець і намордник є обов’язковими, повідець не повинен бути 

довше 1,5 м (на короткому повідку), щоб собаку можна було тримати під контролем. Повідок 

також повинен бути досить щільним для ваги і розміру собаки! Зазначається, що власник 

собаки несе відповідальність за поведінку собаки завжди і всюди, так як часто трапляються 

нещасні випадки з гнучкими шнурами (спотикання). 

 

Намордник: 

Повинні бути сконструйовані таким чином, щоб собака могла відкрити морду і вільно дихати, 

але не могла вкусити або зняти намордник. Зобов’язання, щодо носіння намордника не 

поширюється на собак, яких перевозять на руках, або в контейнері, або на собак, для яких 

носіння намордника є невиправданим через респіраторне захворювання, спричинене 

хронічними та незворотними утрудненнями дихання, і є ветеринарна медична довідка. Цю 

довідку необхідно завжди мати при собі і на вимогу пред’являти органам служби громадської 

безпеки. 

 

Собачі відходи: 

Власник тварин зобов’язаний прибирати екскременти за своїми улюбленцями, не допускати 

забруднення собачим лайном місць загального користування біля будинків, а також подвір’їв, 

вулиць, площ, тротуарів, стадіонів, спортивних та дитячих майданчиків, скверів, парків, 

газонів, квітників тощо… Штраф за невиконання цього обов’язку також регулюється 

положеннями закону про дорожній рух. Оскільки собачий послід надзвичайно шкідливий для 

випасу та диких тварин, настійно рекомендується видаляти послід також з луків і полів. 

 

Коли буде місцева заборона на собак чи інші офіційні розпорядження? 

 

Місцева заборона на собак: 

Якщо іншим людям загрожує утримання собак або вони турбуються за межами місцевої 

норми, муніципалітет має видати повідомлення, що забороняє утримувати собак у будинках 

або квартирах, включаючи їх суміжні кімнати (наприклад: у підвалі та на горищі) або на інших 

конкретних ділянках (наприклад: приміщення компанії). Ця заборона на утримання собак 

також може бути накладена на людей, які фактично наглядають, утримують або ведуть 

собаку, незалежно від того, є він власником чи ні (див. вищенаведене визначення «власник 

собаки» або «власниця собаки»). 
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Інші офіційні розпорядження: 

При небезпеці або неприємності (як описано вище) можна ефективно протидіяти менш 

серйозними засобами, муніципалітет повинен прийняти інші заходи в дусі пропорційності 

(наприклад, обмеження кількості собак, вимога підтвердження розширеного досвіду, вимога 

встановити садовий паркан, не залишати в саду на самоті тощо). Ці офіційні накази також 

можуть бути видані особам, які фактично наглядають, утримують або ведуть собаку, 

незалежно від наявності статусу власника (див. вище визначення «власник собаки» або 

«власниця собаки»). 

 

Чи можуть мені заборонити володіти собакою? 

У крайніх випадках утримання собаки може бути заборонено, якщо: 

 Недостатньо розпоряджень, щодо усунення неприємності чи шкоди. 

 Незважаючи на юридично обов'язкове покарання, страхове покриття не передбачено або 

підтвердження цього не надано. 

 Власник собаки більше не є надійним. 

 Несвоєчасне підтвердження розширеної експертизи для помітної собаки. 

 Власник, незалежно від того, чи володіє він необхідними знаннями, не може утримувати 

собаку таким чином, щоб уникнути небезпеки або непоправної неприємності для людей і 

тварин. 

 Особи, яким заборонено утримувати собаку, більше не можуть її наглядати, утримувати 

чи прогулювати. 

 

Коли стягується плата за собаку? 

Податок на собак (собачий податок) є обов’язковим для кожного власника собаки. Він 

встановлюється та збирається головним муніципалітетом проживання. Плата за собаку 

сплачується вперше протягом 2 тижнів після повідомлення, а потім щорічно до 31 березня. 

Вона сплачується повністю, навіть якщо собака померла протягом року. 

 

Штрафні положення 

Правопорушення проти закону Верхньої Австрії про право власності на собак не є незначним 

правопорушенням і може призвести до штрафу 7000 євро. 


