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ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ СОБАК 

 
На сьогоднішній день чи не в кожному домі є собака. Але не всі 

господарі є відповідальними і дотримуються спеціально встановлених 
норм законодавства щодо тримання цих тварин, що може призвести до 
небажаних наслідків. І відповідно, з метою забезпечення відшкодування 
шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб було 
закріплено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників собак. 

Власником собаки вважається юридична чи фізична особа, яка 
здійснює догляд за собакою, що належить їй на праві власності або на 
інших підставах, які не суперечать законодавству (договір оренди, 
доручення тощо). 

Окрім власників собак як страхувальників, суб’єктами страхування 
є страховики і треті особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода 
внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії тварини. 

Таке страхування є обов’язковим не для всіх власників собак, а 
лише таких порід, які визначені Переліком Кабінету Міністрів України 
(наприклад, вівчарка атласька, собака айнський, хоккайдо, акбаш, акіта-
іну тощо. 

Об'єктом даного виду страхування є майнові інтереси, що не 
суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням 
страхувальником шкоди. 

Страховими ризиками, внаслідок яких настає цивільно-правова 
відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата 
працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров'я у дитини, а 
також пошкодження (знищення) майна третьої особи. 

Страхова сума встановлюється так: 
1) у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла 

внаслідок страхового випадку, – 11000 гривень;  
2) у разі призначення потерпілій фізичній особі I, II або III групи 

інвалідності – відповідно 8250, 5500, 2750 гривень;  
3) за кожний день непрацездатності потерпілої фізичної особи, 

розладу здоров'я у дитини – 20 гривень, але не більш як 2500 гривень;  
4) у разі пошкодження (знищення) майна третьої особи – у розмірі 

його балансової вартості, але не більш як 30000 гривень. 
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Страховий тариф установлюється у розмірі одного 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік 
незалежно від породи собаки для фізичних осіб та два 
неоподатковуваних мінімуми доходів громадян терміном на один рік для 
юридичних осіб. 

Щодо безпосередньо самого договору, то він, зазвичай, 
укладається на термін від одного до трьох років. Також допускається 
укладення договорів страхування юридичними особами на користь 
штатних та позаштатних працівників, якщо вони для виконання 
службових обов'язків використовують власних собак.  

Такий договір набирає чинності з дати, зазначеної у страховому 
полісі, але не раніше внесення страхувальником страхового платежу на 
користь страховика, що засвідчується відповідними документами. 

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у 
триденний термін повідомити про це страховика, а той у свою чергу 
відшкодувати шкоду протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту 
прийняття рішення про виплату страхового відшкодування. 

Враховуючи наведене вище, можна зробити висновок, що 
обов'язкове страхування відповідальності власників собак є важливим, 
оскільки виступає гарантією для третіх осіб, що завдана шкода їх життю, 
здоров'ю та/або майну буде відшкодована. Але постає питання щодо 
надійності такої гарантії та достатності відшкодування, оскільки існує 
проблема відсутності належного державного регулювання даного виду 
страхування. Ця проблема полягає в тому, що: 

1) держава майже не контролює наявність у власників собак 
договірних відносин із страховою компанією щодо такого виду 
страхування. На сьогодні низький відсоток власників собак, які 
відповідально підходять до своїх обов’язків і дійсно страхують 
відповідальність; 

2) законодавство, що регулює дане страхування є застарілим. 
Постанова Кабінету Міністрів України, яка встановлює порядок і 
правила страхування відповідальності власників собак не відповідає 
сьогоденню. Постанову було прийнято 09.07.2002 року, та суспільство не 
стоїть на місці, його відносини постійно розвиваються, а тому потрібно з 
часом вносити відповідні зміни, які у дану Постанову вносились лише 
один раз, і то несуттєві. Як приклад, можна навести страхову суму, яка 
встановлена в законі. Вона, з огляду на нестабільний економічний стан 
країни, не є достатньою для відшкодування всіх витрат, понесених 
третьою особою у зв’язку з заподіянням їй шкоди. 

Тому вважаємо за необхідність посилити контроль влади за 
виконанням власниками собак їх обов’язків та внести зміни до 
законодавства, які б могли належним чином врегульовувати обов’язкове 
страхування відповідальності власників собак та захищати інтереси 
третіх осіб. 
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