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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України опрацювало звернення Комунального підприємства «Київська міська 

лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) від 10.03.2022 № 243-175 

щодо порятунку життя тварин, які перебувають у муніципальному притулку для 

тварин, що є структурним підрозділом Підприємства і територіально 

знаходиться у Київській області, Бучанський район, с. Нове Залісся,                       

вул. Студентська, 24, та в межах компетенції повідомляє наступне. 

Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. 

Пунктом 1 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.06.2020 № 614 (далі – Положення), визначено, що Міндовкілля є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує, 

зокрема, формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 

передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки. 

Згідно з підпунктом 92 пункту 4 Положення Міндовкілля відповідно до 

покладених на нього завдань реалізує державну політику у сфері захисту диких, 

домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження та координує інші 

органи виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, а 

також сприяє роботі громадських організацій з контролю у цій сфері. 

Мінреінтеграції згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376, є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих 

територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території 
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Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також прилеглих до них 

територій, інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень 

з управління цілісним майновим комплексом Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ»). 

Мінреінтеграції на виконання пункту 6 доручення Прем’єр-міністра 

України від 04.03.2022 № 7116/0/1-22 за участю Міжнародного комітету 

Червоного Хреста, військово-цивільних адміністрацій та ДСНС забезпечує 

роботу щодо евакуації населення з районів ведення бойових дій в Україні.  

Щодня керівництвом держави ведуться перемовини з питань організації 

евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. 

За результатами досягнутих домовленостей щоранку оголошуються 

гуманітарні коридори по визначених маршрутах та організовується евакуація 

населення.  

Мінреінтеграції спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, 

військово-цивільними адміністраціями та ДСНС вживаються усі можливі заходи 

з метою створення умов для безпечної евакуації цивільного населення з районів 

ведення бойових дій. 

Одночасно розділяємо вашу стурбованість долею тварин та підтримуємо 

прагнення до їх порятунку. 

Тому за можливості, з урахуванням визначених Конституцією України 

пріоритетів, під час подальших обговорень організації нових «зелених 

коридорів» буде розглянуто питання щодо сприяння у порятунку життя тварин. 

Додатково наголошуємо на необхідності отримання достовірної інформації 

щодо організації «зелених коридорів» лише з офіційних українських джерел. 

 З метою здійснення координації заходів з евакуації населення при 

Мінреінтеграції функціонує цілодобова «гаряча лінія» (1548 або 0800-750107). 

 

 

Заступник Міністра              Олексій БОРОДАЙ 
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