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Дякую всім, хто надихав 
і підтримував цю книгу 

 

 
Чи помічаєте ви безпритульних собак? Чи не занадто багато їх 

на наших вулицях? Звідки вони? Чи засмучуєтеся ви, коли стаєте 
свідком знущання над тваринами або чуєте про таке? Чи доводи-
лося вам заспокоювати дитину, яка зі сльозами на очах розповідає 
вам про те, що хтось отруїв дворового чотирилапого улюбленця? 

Тоді ця книга про вас. 

Що робити з безхатніми тваринами Україні? Що буде, якщо 
нічого не робити? А що можна зробити? 

Як зробити так, щоби вуличних собак стало менше або не 
було взагалі? Хто й що може зробити, щоби на вулицях наших 
міст не було небезпеки від собак? Щоб не було тортур і 
жорстокості щодо собак? Від кого це залежить? Чи може хтось 
на це дійсно вплинути? 

Щоб у результаті питання було розв’язано, спочатку треба 
це питання поставити. Без питань немає відповідей. У цій книзі 
зібрані не тільки питання, але й є деякі відповіді про те, як мо-
же бути організована робота щодо собак. 

Ця книга зовсім не про собак. Хоча й про собак також, у то-
му числі безпритульних. Ця книга – роздум про те, що ми, 
українці, можемо зробити для того, щоби наші міста були без-
печними для людей і тварин. Сподіваємося, що не тільки депу-
тати й чиновники, але й усі адекватні люди, які мають державне 
мислення й любов до тварин, знайдуть у цій книзі практичний 
матеріал, який допоможе не тільки вести лише роздуми на цю 
тему, але й підкаже реальні ходи для подальших дій. 

Автор пропонує свій суб’єктивний погляд на це дуже не-
просте питання щодо розв’язання проблеми вуличних тварин. У 
книзі зібрано різні погляди на рішення цієї проблеми, наведено 
приклади розв’язання цих питань в інших країнах світу, прове-
дено аналіз матеріалів, що стосуються цієї теми. 

Цю книгу адресовано тим, хто хоче бачити нашу країну 
цивілізованою. Країну, у якій є всі умови для безпеки й комфор-
ту. Безпеки людей та домашніх тварин. 
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Як є зараз 
 
 

Одна людина купила за сто монет віслюка в 
літнього чоловіка. 

Старий повинен був привести віслюка наступно-
го дня. Чоловік прийшов, як і було домовлено, але без 
тварини: 

- Вибачте, але віслюк здох! 
- Ну, тоді поверни мої 100 монет. 
- Не можу! Я їх уже витратив. 
- Гаразд, тоді просто залиш мені віслюка. 
- Але що ви будете із ним робити?! – здивувався 

старий. 
- Я розіграю його в лотерею. 
- Але ви не можете розіграти в лотерею мертвого 

віслюка! 
- Можу, повірте. Я просто нікому не скажу, що він 

здох. 
Через тиждень старий зустрів ту людину: 

- Що трапилося з дохлим віслюком? 
- Я розіграв його, як і казав. Я продав п’ятсот лоте-

рейних білетів по дві монети за штуку й у 
результаті отримав 998 монет прибутку. 

- І що, ніхто не протестував?? 
- Так, протестував. Це був хлопець, який виграв 

віслюка. Він був дуже обурений… поки я не виба-
чився й не повернув йому його дві монети… 

  
Нам часто продають дохлого віслюка в житті, і ми вважаємо 

це вигідною угодою. Як і те, що нас намагаються переконати, 
що питання безпритульних тварин неможливо вирішити, тому 
й ми платимо за мертвих собак. Нам намагаються нав’язати 
думку, що здебільшого проблеми неможливо розв’язати, і ми 
продовжуємо платити за мертвого віслюка. 
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Колись безпритульний собака на вулиці був нонсенсом. І всі 
розуміли, що десь щось трапилося, інакше людина не кинула б 
його напризволяще. Кожен мав слідкувати за своєю твариною. 
Але потім людей змусили залишати свої домівки – потрібні були 
індустріалізація, колективізація. Уперед, у дорогу! А собака? Та 
покинь його, не пропаде! Сусіди доглянуть. Із села почало їхати 
все більше й більше людей, залишалися тільки кинуті собаки. 
Будувалися робочі містечка. Собаки йшли за людиною з покину-
тих місць. Хтось привозив собак, щоби залишити, тому що від-
правляли на роботу дуже далеко. З’являлися багатоквартирні 
малогабаритні будинки, де місця для собаки немає взагалі. І со-
бак кидали на вулиці. 

Обґрунтовані спостереження й дослідження вказують на 
зв’язок насильства над тваринами із тяжким насильством над 
життям і здоров’ям людей. Той, хто може скалічити тварину, 
легко зробить це з людиною. Той, хто знущається над тварина-
ми, здатний знущатися й над людьми. Той, хто може залишити 
собаку без домівки, може вигнати з дому рідну матір, може по-
кинути дитину на смітнику. Безвідповідальне ставлення до со-
бак та котів відображає порожність душі. 

Ми дуже довго жили в суспільстві, у якому ніхто не казав 
про головні людські цінності, які є основою державності. Ніхто 
не казав про цінність життя взагалі. Людське життя нічого не 
коштувало. Здебільшого люди думали не про якість життя, а 
взагалі, щоб вижити. І совість поступово затиралася. Було не до 
шляхетності й відповідальності. Революція гідності лише на 
мить призупинила цей божевільний процес, а загарбницька 
агресія Росії відкрила для нас, як багато прогнило в нашому 
суспільстві. І ми знову стоїмо на руїнах, і нам потрібно створю-
вати здоровий фундамент нашого життя. І поряд із цими 
руїнами – безпритульні тварини. 

Наявне сьогодні безпричинне масове вбивство безпри-
тульних тварин в Україні, яке робиться під вивіскою «наведен-
ня порядку» комунальними підприємствами і приватними 
фірмами, привчає людей змолоду жити за принципом «хто нас 
не влаштовує – того треба вбити». 
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Країни Європи низкою законів та конвенцій, щоденною 
практикою закликають до поважного та доброзичливого став-
лення до інших та надають приклад цього. До будь-якого 
іншого – навіть до тварини. Стабільність сучасного європей-
ського добробуту, захищеність прав людини не в останню чергу 
завдячує своїм існуванням цій «дрібній» обставині – поважному 
та доброзичливому ставленню до оточуючих. Якщо нехтувати 
правами інших у будь-якій ділянці суспільного життя, не слід ди-
вуватися, коли й ти рано чи пізно потрапиш до лав зневажених. 

Про яке поважне та доброзичливе ставлення можна казати, 
коли тварини в Україні фактично прирівняні до сміття? Питан-
нями регулювання чисельності безпритульних тварин опіку-
ються житлово-комунальні підприємства. І дехто називає собак 
не інакше як «біологічне сміття». Ми сплачуємо податки, які в 
тому числі, використовуються на питання регулювання чисель-
ності безпритульних тварин за допомогою масової евтаназії. 
Тобто люди здебільшого навіть не підозрюють, що сплачують за 
вбивство тварин. 

Істоти, які є відданими людині від природи й покинуті лю-
диною, істоти, у природі яких закладено служити людині, зараз 
стали джерелом проблем для людей. 

 
Чоловік сів у машину, увімкнув фари, радіо. І поки 

він повільно виїжджав із двору, у салоні розходився 
легкий сморід чогось… «Дідько! – сморід йшов від 
взуття. І смерділо зовсім не квітами. – Розвели цих 
собацюр», – сердито пробуркотів він.  

«І килимок тепер мити треба, педалі, взуття… 
Як невчасно!» 

  
Знайомо, чи не так? Хоч раз, але кожен із нас вступав у… ну, 

ви зрозуміли… 

І добре, якщо підошва гладка. Але якщо є якийсь малюнок… 

Мало того, що це жахливо пахне, так воно ще й ніяк не хоче 

відчищатися... Собачі екскременти можна зустріти всюди. Май-
данчики біля будівель вщент «заміновані». Багато хто каже про 
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те, що власники собак мають прибирати за своїми улюбленця-

ми, але таких свідомих власників не так багато. А за безхатніми 
тваринами й зовсім нікому прибрати. 

 

Ви вже вимкнули телевізор, дочитали новини з 
Фейсбуку й починаєте засинати. Аж раптом за 
вікном роздається гучний гавкіт. Це місцеві дворові 
собаки чи то кота погнали, чи то перехожий їм не 
сподобався. А може це хтось вийшов пізно на прогу-
лянку зі своїм собакою, і пси вирішили показати, хто 

тут хазяїн. Із дитячої спальні звучить питання: «А 
чому собачки гавкають?» Ви встаєте і, прокручуючи 
багато лестощів на адресу тих собак, вкотре ідете  
вкладати дитину. 

 

Безпритульні собаки гадять, галасують, кусають. Собаки 
начебто являють собою загрозу, тому їх треба вбивати. Так ка-
жуть «зоореалісти». 

У Харкові, щоби зумовити вбивство десятків тисяч безпри-

тульних тварин комунальним підприємством, «зоореалісти» 
розповідають історії про те, як безпритульна тварина порвала 

дитину на дитячому майданчику. Собака народила цуценят 

десь неподалік від дитячого майданчика. Матуся привела дити-
ну й пес накинувся на неї. Укус собаки – це дуже погано. Це 
навіть не обговорюється. Але завжди хочеться запитати – а що 

ви робили за хвилину-дві перед укусом? Куди дивилася матуся? 

Якщо ти бачиш тварину зі своїм потомством, нащо ти 
наближаєшся? Як можна бути настільки необачною? Чому вин-

ний собака, який живе за інстинктами? І чи була ця історія 
взагалі? Чи не румунська це трагедія, про яку піде мова нижче? 

Безпритульні «у декількох поколіннях» собаки зазвичай 
бояться людей і намагаються уникнути зустрічі з ними. Щось 
дуже екстраординарне повинне змусити таку тварину зчинити 
напад на людину. Чи завжди собака винний у покусах? 
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Ті собаки, які живуть біля 
магазинів або під’їздів, дуже 
лояльні до людей. І вони часто 
стають об’єктом насильства і 
знущань, не завдавши людини 
ніякої шкоди. У Харкові такій 
собаці Еммі, що мешкала біля 
магазину, нелюди відтяли 
обидві передні лапи. За що? 
І це залишилося безкарним. 

Але є безпритульні тварини, які ще вчора були хатніми. Й 
ось у них уже є звичка захищати. Саме ці собаки можуть гавкну-
ти й не побоятися вступити в конфронтацію з людиною. У чому 
винні тварини, які стали не за своєю волею безхатніми? Чи тре-
ба вбити їх через людську підлість, яка обернулася проти них ? 

  
Рудий пес знову сидів навпроти під’їзду. Ще 3 місяці 

тому він двічі на день виходив із цього під’їзду зі своєю 
господаркою. А потім приїхали люди зі специфічним 
запахом і забрали хазяйку. Пес просидів дві доби вдома 
один, прислухаючись до кожного кроку за дверима. 
Хтось відчинив двері та увійшов у дім. Колись ця лю-
дина вже була тут. Пес неясно це пам’ятав. Тоді ха-
зяйка обіймала цю людину і пригощала чаєм на кухні. 
Людина відкрила двері й махнула собаці: «Виходь». 
«Але… Як же нашийник, поводок?» – промайнуло в 
собачій голові. Але так хотілося надвір… І пес вискочив 
за двері. Зробивши свої справи, він прибіг у під’їзд, свій 
під’їзд, але двері було зачинено. 

  
Кожної осені, коли закінчується дачний сезон, є такі авто, 

які під’їжджають до сміттєвих баків міста, з них викидають од-
ного-двох собак, і машина їде геть. «Ми же добрі, залишимо йо-
го в місті, десь знайде їжу, виживе». Така собі турбота… 

Безпритульні собаки шумлять, гадять, кусаються. Їх занад-
то багато. Але це наслідок. 
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Нема сенсу боротися із наслідками, не усунувши причини. 
Причина – безвідповідальне ставлення людини до собаки, 
безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків як господаря цієї 
собаки. 

І оскільки немає абстракції «держава», оскільки держава – 
це ті ж самі люди, то на ситуацію, яка склалася з великою 
кількістю безпритульних тварин (котів, собак) могли б суттєво 
вплинути депутати й чиновники, від яких залежить, як буде об-
лаштовано життя в нашому суспільстві. Щоб можна було дійсно 
усунути причину проблеми, а не витрачати сили і гроші на 
наслідки. 

Чи знаєте ви, куди звертатися, якщо сталася ситуація, 
пов’язана із собакою? Хоч із безхатньою, хоч із хатньою. У 
поліцію? Поліція знає, що треба робити? Чи поліція вміє пово-
дитися із постраждалою собакою або із собакою в стані стресу? 
У поліції є спеціальні приладдя, навички? Ви бачили круглі очі 
слідчого, якому треба працювати над злочином, пов’язаним із 
собаками? У нас є несуперечливі правові норми? Усі формулю-
вання чіткі й однозначні? Хто буде представляти постраждало-
го безпритульного собаку? Куди його подіти? А куди подіти со-
баку, який постраждав від рук хазяїна-садиста? Хто буде спла-
чувати лікування й утримання? Питання, питання, питання… 

Згідно з законодавством України, відповідальність за регу-
лювання чисельності безпритульних тварин несуть місцеві ор-
гани влади. Вони повинні розробити і прийняти відповідні 
місцеві програми й передбачити механізми втілення реалізації 
цих програм, а також відповідне фінансування. 

Ви можете ознайомитися з деякими прикладами таких 
програм на сайті http://mik.kh.ua/ у розділі Публикации, 
підрозділ «Гроші та собаки»  http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki.   

Як буде облаштоване місто, як у ньому все буде працювати, 
вирішують місцеві депутати. Наприклад, у Харкові це залежить 
від 85 депутатів, в Одесі – від 64, у Львові – також 64. Депутатів 
стільки, скільки має бути за законом «Про місцеві вибори». Про 
персональний склад депутатів можна дізнатися на сайті 
відповідної міської ради. Як буде втілюватися те, що придумали 

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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і прийняли місцеві депутати, залежить від місцевих чиновників. 
Їхній персональний склад також відомий у кожному місті. 

Місцева влада працює 
відповідно до законів, які 
приймають 450 депутатів 
Верховної Ради. Якщо вра-
хувати, що хтось із депутатів 
рідко з’являється на своєму 
робочому місці, то наші за-
кони залежать від рішень 
менш ніж 450 людей. 

А хто впливає на депу-

татів, окрім їхньої совісті? За 
думкою, повинні впливати 
ми, пересічні громадяни. Ті, 
хто цих депутатів обирає. Ми можемо впливати, якщо не будемо 
байдужими. І якщо будемо переконливими. Депутати й чинов-
ники – також люди. І також мають собак та котів. І також бачать 
безпритульних тварин на вулицях. І також, за задумом, знають 
усі проблеми. Й ось цих конкретних людей ми наділили повно-

важеннями встановлювати правила нашого суспільного укладу 

життя. І ці конкретні люди вирішують, як те чи інше місто буде 
чинити з безпритульними тваринами і з тими людьми, які роб-
лять своїх тварин безпритульними. Якими будуть правила ут-

римування тварин, хто і як у повсякденному житті буде це 

втілювати, хто і як буде це питання контролювати. І ми, 
небайдужі громадяни, можемо допомогти депутатам 
підготувати та розробити відповідні документи, щоби вони бу-

ли однозначними й у них дотримувалися принципів гуманності 

й милосердя. А чиновникам можемо допомогти ці правила ви-

конувати. Тому що ми і є ті самі члени громади, на сторожі 
інтересів якої стоять депутати з чиновниками. 

Міські програми розробляються у відповідності з діючим 
законодавством України, місцевими умовами та власним 
розумінням кожного питання. 
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Хтось вважає гуманність розкішшю для багатих країн. Але 
чи не стали ці країни міцними та заможними саме завдяки то-
му, що гуманність і милосердя були закладені у фундамент 
суспільства? 

Щоб вирішити питання із собаками, потрібно починати з 
людини. 
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Міжнародні основи 
та трохи історії 

 
 
Ще з часів Стародавнього Єгипту й Середньовічної Європи 

відомі судові суперечки за участю різних тварин як суб'єктів 
права. У XIII столітті арабський мислитель Ізз-Дін ібн Абд-Салам 
написав спеціальний трактат про права тварин.  

1820 року німецький філософ Краузе заявив, що всі істоти, 
які мають душу, у тому числі і тварини, повинні мати права. 

Перший закон у Європі про покарання мучителів тварин 
було прийнято в Англії 1822 року. Одразу ж після цього анало-
гічний закон прийняло й Царство Польське. 

1894 року німецький суддя Брегенцер написав книгу про 
юридичні права тварин. Найґрунтовніше права тварин розгля-
далися в книзі англійця Сольта «Права тварин», виданій 1893 
року. 

1898 року голова Ковенського відділення Російського то-
вариства захисту тварин А. Дарон писав, що тварини «з вищої 
справедливості» мають право на «невинне існування».  

1899 року петербурзький доктор-медик С. Фішер у своїй 
книзі «Людина і тварини. Етико-юридичний нарис» заявив: 
«Держава повинна охороняти інтереси тварин. Ця охорона по-
винна висловитися в правових нормах. Найкращим засобом для 
цього є визнання правової особистості тварин, тобто наділення 
тварин відомою часткою правоздатності». 

1900 року труд про права тварин видав французький ди-
пломат Енгельгард. 

1959 року було створено Міжнародне товариство захисту 
тварин.  

1965 року письменниця Бриджит Брофі опублікувала своє 
есе «Права тварин», яке загострило інтерес до прав тварин. 
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Впродовж 1970–1980 років у США, Великій Британії, 
Австралії та інших країнах стала виходити безліч книг і статей, 
присвячених розробці теорії прав тварин.  

Значний внесок у розвиток і популяризацію ідеї прав тва-
рин внесли екофілософи, екологи та юристи.  

1982 року була прийнята Всесвітня хартія природи, де 
вперше на світовому рівні закріплено факт, що всім живим 
істотам повинна бути надана можливість безпечного існування.  

З 1984 року в США діє організація «Юристи за права тва-
рин».  

Німеччина 2002 року закріпила захист тварин на 
конституційному рівні – німецька держава відповідальна перед 
майбутніми поколіннями та зобов'язана захищати природні ос-
нови життя і тварин у рамках конституційного порядку за до-
помогою законодавства, виконавчої й судової влади.  

Конституція сусідньої Швейцарської Конфедерації прони-
зана духом поваги до навколишнього середовища загалом та 
захисту тварин зокрема, встановлюючи виняткове право зако-
нодавчого регулювання охорони тварин і способи поводження з 
ними. 

Найбільша кількість собак у світі налічується в Америці. 
Там дуже чітко регулюються питання з тваринами – є 
відповідні структури, служби, які швидко реагують на будь-яку 
ситуацію. 

На сьогодні дуже багато міжнародних стандартів, які так чи 
інакше регламентують питання тварин (посилання на джерела 
та документи можна знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі 
Публикации, підрозділ “Гроші та собаки”  http://mik.kh.ua/groshi-i-
sobaki.) 

Міжнародні акти турбуються як про гарантування права 
людини на безпечне довкілля, так і про захист біорізноманіття 
та захист тварини як об'єкта власності людини. 

Щодо питання безпритульних тварин, важливим є питання 
захисту тварин від жорстокого поводження як законний інтерес 
людини до морального здоров'я суспільства. 

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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Рада Європи – організація, усі дії якої спрямовано на захист 
прав людини. І саме Рада Європи приділила увагу правовому 
регулюванню питань захисту домашніх тварин, впровадженню 
й захисту концепції «Благополуччя тварин» та її ефективному 
застосуванню. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин – ре-
тельно вивірений документ, у якому прямо говориться про 
цінність життя та благополуччя кожної тварини, та який 
розглядає гарантії добробуту тварин-компаньйонів – собак та 
котів. Домашнє насильство та знущання над цими тваринами 
найчастіше залишаються прихованими від очей і непокарани-
ми. На це звертає увагу конвенція. 

Україна стала 23-ю державою, що підписала й ратифікувала 
цю конвенцію. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин 
складається з преамбули, основних положень (ст.ст. 1–14) та 
оперативних положень (ст.ст. 15–23).  

У преамбулі вказано цілі й мотиви укладання конвенції, які 
можна поділити на 3 групи: 

•   моральні зобов'язання людини; 

• інтереси людини, які ставляться під загрозу через 
збільшення популяції домашніх тварин і відсутність норм 
їхнього утримання; 

•   забезпечення благополуччя власне тварин. 

Під домашньою твариною в конвенції розуміється «будь-
яка тварина, яку утримує або збирається утримувати людина, 
зокрема, у домашньому господарстві, для власного задоволення 
та дружнього спілкування».  

Основні принципи утримання тварин наведені в ст. 3: ніхто 
не має права завдавати тварині болю, страждання або шкоди й 
ніхто не може кинути тварину.  

Правила утримання тварин покладають на кожного, хто 
постійно або тимчасово доглядає за твариною, – обов'язок за-
безпечувати її водою, їжею, фізичним навантаженням, вживати 
заходів щодо запобігання втечі.  

Селекціонери зобов'язані піклуватися про фізичне та 
психічне здоров'я потомства й батьків, а також не допускати 
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передачі негативних поведінкових моделей (агресивність) або 
спадкових дефектів (наприклад, прогресивна атрофія сітківки, 
що призводить до сліпоти). 

Спираючись на численні дослідження причин появи без-
притульних тварин і їхньої загибелі, до конвенції внесено по-
ложення про заборону придбання домашніх тварин дітьми 
віком до 16 років без згоди батьків або осіб, які виконують 
батьківські обов'язки, тому що це може призвести до відмови 
від тварини. 

Конвенція також говорить про методи дресирування, які не 
повинні завдавати тварині страждання або спричинювати 
каліцтва. 

Забороняється застовування допінгу тварин для збіль-
шення або зменшення їхньої активності. 

У разі використання тварин у рекламі, на виставках, на зма-
ганнях потрібно дотримуватися умов, які забезпечують благо-
получчя тварин.  

Забороненими є всі хірургічні операції (купірування хвоста, 
вух, оглушення, видалення нігтів і зубів та ін.), за винятком тих, 
що перешкоджають розмноженню або проводяться за 
рекомендацією ветеринара чи в інтересах самої тварини. Та-
туювання не визнається хірургічною процедурою. Татуювання 
застосовується для ідентифікації тварини. 

Відповідно до принципу конвенції про запобігання страж-
дань тварини, її умертвіння повинно проводитися лікарем або 
ветеринаром, які мають спеціальні знання та навички. Виняток 
робиться для надзвичайних обставин, за яких внутрішнім зако-
нодавством дозволено вбивство однієї тварини іншою, а також, 
якщо вбивство тварини покликане припинити її страждання. У 
цьому документі перелічені методи умертвіння, які повинні бу-
ти заборонені (удушення, електричний струм). Ці нормативні 
приписи не поширюються на програми надзвичайної допомоги, 
ухвалені урядами для боротьби з такими зоонозними захворю-
ваннями, як сказ. 

Заходам захисту бездомних тварин присвячена глава III. У 
ній зазначено, що якщо влада вважає за необхідне скоротити 
популяцію бездомних тварин, вона повинна вжити законодав-
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чих або адміністративних заходів для її скорочення з дотриман-
ням принципу гуманності. Вбивство тварин не є обов'язком дер-
жави, але її правом за умови дотримання основних принципів. У 
цій самій главі вказується на обов'язок держави заохочувати 
тих, хто бере безпритульних собак і котів та вживає заходів що-
до забезпечення їхнього утримання, влаштування до відпові-
дальних власників. 

1 серпня 2014 року положення Європейської конвенції про 
захист домашніх тварин набрали чинності в Україні. Однак 
національне законодавство, зокрема закон України «Про жор-
стоке поводження з тваринами», досі не містить будь-яких 
суттєвих змін стандартів придбання та належного утримання 
домашніх улюбленців. Чи свідчить це про небажання відпо-
відних органів державної влади приєднуватися до міжнарод-
ного руху щодо унеможливлення жорстокого поводження з 
тваринами?  

Серед поодиноких спроб втілення в Україні міжнародних 
вимог чільне місце посідає електронна ідентифікація тварин у 
декількох сотнях ветеринарних клінік Києва, Дніпра, Львова, 
Миколаєва, Одеси, Хмельницького, Білої Церкви, Маріуполя, Хар-
кова.  

Поки для нас цінності – чесність, людяність, милосердя – не 
стануть щоденною практикою, підкріпленою нашими законами, 
а не лише красивими словами, ми не зможемо збудувати 
повноцінне суспільство, не зможемо бути заможною країною. 

 

Всесвітній день прав тварин – міжнародне екологічне 
свято, що відзначається щороку 10 грудня і спрямоване на виз-
нання й захист прав тварин. 10 грудня об'єднує всіх, хто 
виступає на захист тварин і проти вбивства тварин заради 
м'яса, хутра, дослідів і розваг. Всесвітня декларація прав тварин 
базується на Всесвітній декларації прав людини, яка була ухва-
лена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, і має на 
меті припинення експлуатації та вбивства тварин. 

 

Всесвітній день тварин – міжнародний день, спрямований 
на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього доб-
робуту, що святкується кожного року 4 жовтня. Історія цього 
дня починається з Міжнародного конгресу прихильників руху 



 

18 

захисту прав тварин, який проходив у Флоренції (Італія) в 1931 
році. Дата проведення Всесвітнього дня тварин була вибрана не 
випадково. 4 жовтня – день пам'яті Франциска Ассізького, од-
ного з найшанованіших у католицькій церкві святих. Франциск 
Ассізький вважається в католиків за покровителя тварин, тому 
учасники конгресу й зупинилися саме на цьому дні. Крім того, 
Всесвітній день тварин – це привід нагадати людям про їхню 
відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей 
стали дійсно незамінними членами родини. 

Міжнародний день безпритульних тварин проходить 
щорічно в другій декаді серпня. День встановлений за 
пропозицією Міжнародного товариства прав тварин (ISAR) 
США. Відзначається в понад 50 країнах на 6 континентах. Ме-
тою започаткування цього дня є привернення уваги до проблем 
безпритульних тварин – переважно собак та котів, які часто 
опиняються на вулиці через жорстокість та безвідповідальність 
людей. 

На відміну від Всесвітнього дня тварин, що відзначається 4 
жовтня і стосується здебільшого проблем захисту всіх тварин, 
особливо зникаючих видів, День бездомних тварин стосується 
проблем, що виникають у домашніх улюбленців, які опинилися 
на вулиці, тобто в невластивому для них середовищі. 

Домашні тварини, які опинилися на вулиці, страждають від 
голоду, холоду та хвороб, гинуть. Для привернення уваги до цих 
проблем у цей день проводяться благочинні та просвітницькі 
заходи. 
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Про собак у Європі 
 

 
1995 року Україна вступила до Ради Європи, взявши 

зобов'язання послідовно реалізовувати в законодавстві та на 
практиці загальновизнані міжнародні норми, зокрема поло-
ження щодо забезпечення гуманного поводження з тваринами 
та їхнього захисту від жорстокого й неналежного поводження. У 
липні 2011 року Україна підписала Європейську конвенцію про 
захист домашніх тварин. З 2014 року Україна вже має Угоду про 
асоціацію з ЄС. Але потреба в гармонізації внутрішнього зако-
нодавства з нормами Євросоюзу є нагальною.  

Давайте розглянемо огляд законодавства про тварин країн 
Центральної та Східної Європи станом на 2013 рік.  

Стаття «Практика та результати зоозахисного руху в країнах 
ЦСЄ» Тетяни Метельової, кандидата філософських наук, доцента, 
провідної наукової співробітниці відділу теорії й методології все-
світньої історії Інстітуту всесвітньої історіі Національної Акаде-
мії наук України, яка була оприлюднена в журналі «Віче» №20 за 
жовтень 2013 року та стаття для «Укринформ» групи авторів 
«Коти й собаки без господаря. Як їм живеться в цивілізованих 
країнах?» від 8 липня 2017 року (посилання на статті можна 
знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі Публикации, підрозділ 
«Гроші та собаки»  http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki). 

Стан законодавства в будь-якій країні тісно пов'язаний із 
мірою розвитку громадянського суспільства. Безпосередньо це 
стосується й законодавства про тварин. Чим більш стурбоване 
суспільство, чим більш обговорене конкретне питання в 
суспільстві, тим краще законодавство. Закон відображує 
настрій громадян. Вірно і зворотне – чим кращий закон, тим 
більший відгук та зацікавленість він знаходить серед громадян. 

Законодавство відображує прийняті в суспільстві правила і 
традиції. Наприклад, в Угорщині вкрай рідко застосовується 

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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евтаназія (умертвління) до собак, до котів – ніколи. Цікаво було 
б дізнатися про місцеві традиції з цього питання. Чому угорці 
саме так ставляться до котів? Чи про котів вони ще не турбува-
лися? 

У країнах, що мають багаторічну історію громадського об-
говорення, питання відповідального й гуманного ставлення до 
тварин, законодавство чіткіше й конкретніше. Там, де закон 
переробляється під необхідністю відповідати нормам ЄС, закон 
загальний і обтічний. Тому що громадяни мало думали й гово-
рили на цю тему.  

І є країни, які прийняли відповідні закони вже з високим 
рівнем відповідності європейським стандартам і документам. В 
усіх країнах останньої групи (крім Хорватії), чисельність без-
притульних тварин скорочують за методом відлов – 
стерилізація – повернення (далі – ВСП). Насправді до ВСП вхо-
дять таки дії: відлов, щеплення від сказу, каструван-
ня/стерилізація, чипування/тату-ідентифікація, можлива об-
робка від паразитів та глистів, повернення до місць існування. 
Евтаназія через неможливість знайти для тварини нового 
власника законодавчо не дозволена. В усіх цих країнах, окрім 
Албанії та Македонії, встановлено значну кримінальну 
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 

У найпрогресивніших у цьому питанні країнах, таких, як 
Чехія, Угорщина, Польща, де відповідне законодавство з'яви-
лося ще на початку 1990-х років і де передбачено адміністра-
тивне (у вигляді великого за розміром штрафу) та кримінальне 
(зі значним терміном позбавлення волі) покарання за його по-
рушення, а також фінансування відповідної діяльності, громад-
ські організації, що діють у цій сфері (а таких у Чехії орієнтовно 
100, в Угорщині – 23 організації національного рівня і 140 – ре-
гіонального, в Польщі – понад 150), зайняті не тільки практич-
ною допомогою тваринам, але й більшою мірою зосереджені на 
меті досягнення загальних змін у ціннісних орієнтаціях громад-
ськості та формуванні такого ставлення до живого світу, коли 
життя кожної живої істоти є цінністю. 
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Закон Чеської Республіки про захист тварин від жорстоко-
го поводження в редакції 2012 року (вперше ухвалений у травні 
1992 року) є надзвичайно деталізованим документом, яким ре-
гламентовано певні нюанси та спеціальні вимоги щодо пово-
дження з різними групами тварин, відокремлених не лише за 
видами їхнього використання людиною (сільськогосподарські, 
дикі, домашні, експериментальні тощо), але й за їхніми особли-
востями – тварини-інваліди (окремо – дикі, окремо – домашні), 
тварини з особливими потребами нагляду, домашні, які перебу-
вають під постійним контролем людини і які не перебувають 
під ним тощо.  

Докладно виписано вимоги до фізичних та юридичних осіб, 
котрі здійснюють ту чи іншу діяльність, яка стосується тварин, 
та вимоги до кваліфікації фахівців (у тому числі до осіб, що за-
ймаються сільськогосподарською діяльністю та мисливством). 
Не меншою мірою деталізовано умови, за яких є можливим 
умертвіння тварини й за яких воно перетворюється на злочин 
(у тому числі під час полювання). Такою загальною умовою є 
заподіяння болю, однак закон перелічує всі можливі ситуації 
такого заподіяння. 

У чеському законі є заборона будь-якого оприлюднення 
(публікації з описом, візуальної чи аудіодемонстрації) вбивства 
тварини та його пропаганди. У країні створено широку мережу 
рятувальних станцій для істот (у тому числі спеціалізованих за 
видами тварин), які потрапили в складні умови, хворих і таких, 
що потребують допомоги.  

Не менш розвиненою є мережа притулків, станцій допомо-
ги безпритульним і покинутим тваринам та інших місць, при-
значених для захисту й надання допомоги тваринам. Таких у 
країні нараховується майже 350, значна їхня кількість також є 
спеціалізованою для приймання та утримання певного виду 
тварин. 

Законом передбачено фінансову або іншу підтримку осіб, 
які доглядають за безпритульними та покинутими тваринами. 
Для поступової ліквідації явища безпритульності на законодав-
чому рівні запроваджено підтримку діяльності фахівців та на-
селення зі стерилізації собак і котів та їхньої обов’язкової 
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ідентифікації (зокрема й коштом муніципального бюджету для 
покинутих тварин у сільській місцевості). 

Нагляд за дотриманням законодавства та координацію 
діяльності у цій сфері покладено на Центральну комісію з за-
хисту тварин, державну ветеринарну адміністрацію та 
міністерство сільського господарства. 

Евтаназія тварин заборонена, крім випадків уникнення 
страждань важко хворих тварин, що чітко зумовлено законом. 

Втрачена господарем собака в Чехії – справжня катастрофа. 
Є навіть професія собачого детектива – за 125 доларів буде про-
ведено розслідування зникнення собаки, а для його пошуку 
навіть може бути задіяний пошуковий літак. Пошуком зниклого 
собаки також буде займатися муніципальна поліція. 

Притулки, куди потрапляють відловлені на вулицях собаки, 
утримуються коштом місцевих бюджетів та благодійних по-
жертвувань громадян. Відловом собак, які опинилися на вулиці 
без господаря, займається поліція. Перевіряється наявність чіпу 
або тату з номером і на інтернет-сторінках міської поліції 
розміщуються фотографії відловлених тварин для пошуку гос-
подаря. Старого або нового. Собака дуже рідко залишається в 
притулку. Час її перебування в притулку необмежений, хоч усе 
життя. Але, імовірніше, знайдеться людина, яка її забере. 

Чехи платять податок на собак – від $50 до $600 на рік. 
Обов'язкове чіпування – $30. Якщо хазяїн вирішить позбутися 
тварини, на нього чекає штраф – від $100 до $25 000. 

Коли собаку беруть із притулку – безоплатне чіпування та 
звільнення від сплати податку на 2 роки. 

 

В Угорщині закон про захист та добробут тварин ухвалено 
1998 року. Жорстоким поводженням із твариною визнається 
будь-яка дія, що завдає їй невиправданого й надмірного болю, 
та втручання в її життєдіяльність, яке може призвести до сталої 
шкоди її благополуччю, спадкових хвороб або страждань.  

Також заборонено обмежувати свободу руху тварин. З 1 
січня 2016 року діє заборона на утримання собак на ланцюзі. 
Штраф за ланцюг на шиї собаки складає 500 доларів. Також є 



 

23 

штраф у 350 доларів, якщо собака втече від хазяїна. Щоби пес не 
збігав, його можна тримати в закритому вольєрі. 

Окрім заборони на тортури, заподіяння страждання або вбив-
ства у випадках і способом, не дозволеним законом, угорський за-
кон забороняє позбавлення тварини догляду (викидання), приму-
сове годування, крім випадків, коли це необхідно за станом здо-
ров’я.  

Заборонено позбавляти тварину життя без розумних при-
чин, якими визнано: отримання з неї продуктів харчування, не-
виліковна хвороба чи травма, боротьба з епідеміями та виник-
нення загрози здоров’ю населення, наукові дослідження, само-
оборона під час нападу.  

Заборонено виготовлення та ввезення до країни чи виве-
зення з неї хутра собак і котів та виробів із них іншої продукції, 
пов’язаної із завданням їм смерті. Умови утримання та забою 
«економічних» тварин, призначених для отримання продукції 
(корів, свиней, курей, кролів тощо), докладно регламентовано 
окремими для кожного виду нормативними актами.  

Мета такої регламентації – мінімізація болю та страждань, 
убезпечення від фізичного та психологічного травмування.  

Проте жорстко й чітко визначено й умови утримання 
домашніх тварин, зокрема собак небезпечних порід. Власник 
такого собаки зобов’язаний його стерилізувати та отримати 
відповідний дозвіл (сертифікат) на його утримання. За пору-
шення власником вимог передбачено не лише накладання 
адміністративного стягнення, а й конфіскація тварин.  

Законом визначено існування загальнодержавної бази да-
них собак, що мають власників, та розмір податку за їхнє утри-
мання. Правила утримання тварин ухвалено на рівні держави, а 
місцеву владу зобов’язано фінансувати притулки. Також окре-
мим законом регулюється створення та функціонування 
притулків, визначається термін, протягом якого евтаназія 
відловленої тварини є неможливою. 

У країні діють понад 100 притулків, що фінансуються 
організаціями та муніципальною владою. Типовою є ситуація, 
коли в населеному пункті діють кілька притулків. Розвинена 
мережа притулків дала країні змогу не практикувати метод ВСП 
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(відлов – стерилізація – повернення на місце попереднього пе-
ребування). Законом передбачено таке: «якщо протягом 15 днів 
із моменту відлову безпритульної тварини власник не буде ви-
явлений, вона переходить у власність держави. Організація з 
захисту тварин піклується про передачу прав власності на тва-
рину іншому власнику… та про остаточне розміщення тварини. 
У разі невдачі в розміщенні в термін, визначений окремим за-
коном, можливе позбавлення життя тварини дозволеним спо-
собом». Однак на практиці евтаназія неприлаштованих тварин 
є винятком. Знайдена або здана в притулок тварина може ут-
римуватися там тривалий термін (до 12 місяців), якщо хтось 
оплачує видатки на її утримання. І в жодному разі евтаназію не 
застосовують до котів. 

Угорці охоче беруть собак із притулків. Дворняжка – 
найпоширеніша порода. Парки, сквери, набережні відкриті для 
прогулянок із собаками. Старі замки, яких багато в Угорщині та 
які є історичними пам'ятками, теж відкриті для відвідування із 
собаками. Практично на кожному кроці стоять контейнери з 
безплатними пакетиками для прибирання за собакою. 

Для нагляду за дотриманням закону в Угорщині створено 
спеціальну державну Агенцію із захисту тварин, яку, окрім 
іншого, наділено повноваженнями подавати судові позови про-
ти порушників закону. 

Ґрунтовна нормативна база у сфері захисту тварин та ши-
рока мережа притулків дали змогу зоозахисникам Угорщини 
зосередитися на стратегічних завданнях формування в насе-
лення настанов відповідального ставлення до життя, а прак-
тичну роботу з захисту поставити на солідні фінансові рейки.  

Серед потужних загальноугорських асоціацій і фондів варто 
назвати Білий Хрест, Асоціацію із захисту прав тварин, асоціа-
цію «Фауна», Національний фонд захисту тварин, щомісячний 
членський внесок до якого становить $500. Ці кошти спрямовано 
на допомогу тваринам і передусім таким, що постраждали від лю-
дей, та безпритульним. Фонд співпрацює з Національною 
поліцією, угорською дільницею Міжнародної поліцейської 
асоціації, Національною цивільною федерацією, Білим Хрестом 
(угоду про співпрацю підписано 2011 року) та державними струк-
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турами у справі нагляду за дотриманням законодавства про за-
хист тварин та створенням реабілітаційних центрів для них.  

Нині в громадських колах активно обговорюється пробле-
ма створення спеціальної поліції із захисту тварин. 

 

Польща ухвалила закон «Про захист тварин» 1997 року.  

Польський закон чіткий та встановлює жорсткі правила 
створення належних умов утримання тварин та стимулює фор-
мування відповідального ставлення до них. А також захищає 
тварин від жорстокості. Метою закону є зниження чисельності 
домашніх тварин та, як слідство, зниження чисельності безпри-
тульних тварин.  

Закон забороняє позбавляти тварин життя, у тому числі й 
безпритульних. Присипляти можна тільки сліпих цуценят, але 
ветеринарні лікарі здебільшого намагаються й цього не робити. 
Евтаназія може бути застосована до дуже агресивних собак, що 
представляють загрозу для людини, якщо кінологам не вдалося 
змінити характер тварини. 

Польща обрала шлях утримання бездомних собак у при-
тулках із подальшим пошуком нових господарів. Одночасно, 
якщо собака не агресивний та в притулку немає місця, заборо-
нено вилучати таких собак із вулиці. Собака повинен бути 
стерилізований, чіпований та відпущений на вулицю.  

Найбільший у Європі притулок для бездомних собак «На 
Палюху», побудований в 2004 році, міститься у Варшаві, – на 
3000 міст. Із центру Варшави до притулку можна дістатися за 
20 хвилин на будь-якому міському транспорті. Притулок пов-
ністю фінансується з бюджету міста. У штаті є 40 співробітни-
ків. Ще 120 волонтерів допомагають доглядати за тваринами й 
територією в 4 га. Іноді для відпрацювання в притулок направ-
ляються правопорушники, затримані поліцією на 15 діб. Це 
стосується тих правопорушників, які люблять тварин.  

У притулок бездомних тварин привозить екологічний пат-
руль. Якщо собака або кішка з чіпом, то притулок не має права 
прийняти цю тварину на перетримку. Тварину повертають 
господареві або відвозять у приватний притулок. 
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У притулку велика прохідність, тому що майже для 80% со-
бак підшукується новий хазяїн. Тварин передають новим влас-
никам безкоштовно. У старих і хворих тварин найменше шансів 
знайти новий будинок. Для них є відділення собак-ветеранів. 
Такі собаки отримують теплі місця на диванах. Вони можуть 
слухати радіо. Директор притулку каже: «Старим хворим тва-
ринам ми хочемо створити умови, які хоч трохи нагадують бу-
динок, з якого їх викинули». 

Усі, кому довелося побувати в цьому притулку, вказують на 
тишу – собаки не гавкають як попадя. Директор притулку каже: 
«У тварин теж свій розпорядок життя. Чого їм дарма гавкати». 

До котів у Польщі застосовується метод ВСП – 
муніципальна влада зобов’язана забезпечити їжею котів, що 
живуть вільно. Годування в обмін на полювання на мишей та 
щурів. Старі коти й коти-інваліди утримуються в притулках. 

Усі коти й собаки стерилізуються та мають ідентифіка-
ційний чіп.  

Офіційно в Польщі діють 200 притулків. Один притулок на 
декілька (до 15) адміністративних одиниць (громад). Громада 
сплачує притулку за утримання тварин, яких зловили на їхній 
території. Один притулок може отримувати декілька мільйонів 
злотих – декілька тисяч злотих за одного собаку. 

Як говорять представники 
варшавської фундації з захисту 
тварин, утримання безприту-
льних собак стало прибутко-
вим бізнесом – власники при-
тулків зацікавлені в збільшен-
ні кількості утриманців. Але 
рівень обслуговування й ут-
римання собак у деяких при-
тулках часто є дуже низьким, а 
відповідні органи не завжди 
хочуть це помічати. 

Обов'язок піклуватися про те, щоб на вулицях міст та сіл не 
було бездомних собак і котів, покладається на органи місцевого 
самоврядування. Вони самостійно вирішують, кому доручити 
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відлов бездомних тварин: муніципальній поліції, ветеринарним 
органам чи просто фізичним особам.  

У Варшаві, наприклад, цю функцію виконує так званий еко-
патруль у складі муніципальної поліції, до якого входять 46 
осіб, які мають у своєму розпорядженні 11 спеціальних транс-
портних засобів для перевезення тварин. Власне, варшавський 
екопатруль констатує: 2016 року позначка відлову бездомних 
тварин уперше перевищила 10 тисяч, що на 15% більш ніж 2015 
року. 

У Польщі заборонено продаж тварин на ринках, ярмарках, 
або через підприємства торгівлі. Власник собаки повинен за-
безпечити наявність чіпа та поводка. Заборонено тримати тва-
рин на прив'язі, коротшій за 3 метри та понад 12 годин. 

За знущання над тваринами передбачена відповідальність 
у вигляді позбавлення волі до 3 років або штраф у 40 тис. дола-
рів. 

У квітні 2017 року польський уряд прийняв проект змін до 
закону «Про захист тварин», а також Кримінального кодексу. 
Проектом передбачено позбавлення волі на строк до 5 роківі за 
знущання над тваринами й обов’язкові фінансові стягнення за 
злочини проти тварин. Проект передбачає зміцнення неурядо-
вих організацій, що займаються охороною тварин, оскільки 
штрафи надходитимуть на їхні рахунки. 

Ґрунтовна законодавча база забезпечила широкий розви-
ток зоозахисного й екологічного руху. Однак, на відміну від 
Чехії та Угорщини, товариства з захисту тварин у Польщі пере-
важно не є спеціалізованими (за винятком кількох 
орієнтованих на допомогу певним видам тварин – птахам, 
їжакам, коням, решта явно чи неявно тяжіє до допомоги 
домашнім безпритульним тваринам – котам і собакам). Основ-
ний напрямок діяльності – практичний захист тварин від 
жорстокості. 

 

До групи країн, де законодавство у сфері поводження з тва-
ринами сформоване значно пізніше (в середині 2000-х років) і 
містить лише загальні принципи поводження з тваринами без 
докладної регламентації їхнього застосування на практиці або 
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не сформоване взагалі, належать Болгарія, Словаччина, 
Румунія і Словенія (хоча відповідний закон ухвалено тут 1999 
року). За більшістю показників до цієї групи слід віднести й 
Україну, де закон «Про захист тварин від жорстокого повод-
ження» ухвалено 2006 року. 

 

У Болгарії закон про захист тварин ухвалено 2008 року . 
Ст. 6 закону визнає нелюдським поводженням із тваринами 
заподіяння їм болю або страждання чи сильного страху. До дій, 
які законом визнано жорстоким поводженням (ст. 7), у цій 
країні потрапили й відмова від тварин, позбавлення їх 
відпочинку, ампутація вух, хвостів, нігтів, зубів, девокалізація 
без медичних показників для цього, сексуальне насильство над 
тваринами, використання тварин (у тому числі птахів і 
рептилій) для реклами в розважальних закладах, ресторанах, 
магазинах, заподіяння стресу, пропаганда насильства над тва-
ринами та підбурювання до таких дій. 

Закон також зобов’язує громадян у разі виявлення хворої 
або травмованої тварини негайно звернутися по допомогу до 
місцевих органів влади, притулків для тварин чи в поліцію. За-
коном закладено можливості розв’язання проблеми безпри-
тульних тварин методом ВСП: ст. 30 передбачено, що після 
обов’язкового утримання знайденої безпритульної тварини в 
притулку протягом 14 днів її можна передати до зоопарку, ря-
тувального центру або організації з захисту тварин. Евтаназії 
незатребуваної тварини не передбачено. Однак не допускається 
повернення безпритульних тварин на територію дитячих 
садків та майданчиків, шкіл, лікарень, доріг та аеропортів. 

Особливістю болгарського закону є підвищені вимоги до 
власників тварин. Особа, яка претендує на те, щоби бути власни-
ком тварини, має пройти курс захисту та добробуту тварин (ст. 
30), а ст. 34 встановлено нормативи житлової площі для утриман-
ня тварин (для собаки дрібної породи або кішки – 6 кв. м у 
квартирі, середньої – 8, великої – 10). Власники нестерилізованих 
тварин сплачують плату за них до муніципалітету, стерилізовані 
тварини сплатою не обкладаються (п. 5 ст. 35, ст. 36). 

Муніципальна влада зобов’язана будувати й утримувати 
притулки для тварин, за що, згідно з законом, несе персональну 
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відповідальність мер міста. Окремо прописано обов’язковість 
громадського контролю над притулками й вільний доступ до 
них. Однак через те, що законодавче регулювання проблеми 
триває лише 5 років, кількість облаштованих сьогодні 
притулків незначна: у країні їх функціонує лише 20, із них 11 – 
муніципальні, 2 – у спільному управлінні міської влади та гро-
мадських організацій, 7 – за участю іноземних організацій. 
Відтак чисельність безпритульних тварин контролюють за 
програмою ВПС, до того ж законом визначено, що повернення 
на місце перебування тварини можливе лише після лікування, 
дегельмінтизації та щеплень і під опіку територіальної громади 
або громадських організацій (ст. 47). Евтаназію дозволено за-
стосовувати лише щодо невиліковно хворих та агресивних тва-
рин, чия поведінка загрожує безпеці людини, під час боротьби з 
епідеміями та щодо експериментальних тварин після 
закінчення експерименту (ч. 3 ст. 179 закону «Про ветеринарну 
медицину»). За подальші вчасні процедури громадським твари-
нам відповідають організації з їхнього захисту. 

Нетривалий термін законодавчого регулювання цієї сфери 
позначається й на розвитку громадського руху в ній: у країні діє 
лише 25 організацій із захисту тварин, що працюють тільки над 
проблемою безпритульних тварин та її практичним розв’я-
занням. Екологічний рух також у зародковому стані. Не рід-
кістю є випадки корупціі, відмивання бюджетних коштів через 
завищення цін на кастрацію, дезінфекцію, чіпування та утри-
мання притулків. 

 

Складною є ситуація й у Словаччині, де діють орієнтовно 
60 екологічних та 10 зоозахисних організацій. Найбільша з них 
– «Свобода тварин» із центром у Братиславі та 17 філіями в 
інших містах. Нерозвиненість громадського руху в цій сфері 
спричинена, зокрема, відсутністю належного законодавчого за-
безпечення захисту тварин. Цікаво, що спеціальний закон, хоч і 
надто загального характеру і з численними недоліками, був ух-
валений ще 1995 року, однак у зв’язку зі вступом Словаччини до 
ЄС і потребою гармонізації внутрішнього законодавства з нор-
мами Євросоюзу був скасований та замінений на закон «Про ве-
теринарну допомогу», який надто фрагментарно торкається 



 

30 

сфери захисту тварин. Відсутність законодавчої бази негативно 
позначається й на ситуації з безпритульними тваринами, і на 
діяльності громадських організацій, які змушені обмежувати 
свої дії лише фізичним рятуванням безпритульних тварин. 

 

В Румунії також гостра проблема захисту тварин.  

Законом про захист тварин від 2004 року заборонено виг-
нання та залишення без догляду тварин, «існування яких зале-
жить від допомоги людини». Згідно з законом убивство твари-
ни є можливим у разі потреби припинити страждання й лише за 
рішенням ветеринарного органу (такі дії внормовано розпо-
рядженням президента Національної ветеринарної санітарії – 
центрального органу влади, до сфери компетенції якого нале-
жать питання поводження з тваринами).  

Відповідно до ч. 2 ст. 1 закону поводження з безпритульни-
ми собаками має регулюватися окремим законом, однак донині 
регулюється Надзвичайною постановою уряду №155/2001 
«Про затвердження програми управління безпритульними со-
баками» від 21 листопада 2001 року зі змінами, в тому числі ре-
комендованими Конституційним судом у січні 2013 року. По-
становою передбачено відлов безпритульних собак та ( після 
ветеринарного огляду) евтаназію для невиліковно і хронічно 
хворих. Здорові собаки після 7-денного перебування в муніци-
пальних притулках та обов’язкової стерилізації, щеплення та 
ідентифікації з допомогою іменних нашийників і татуювання 
можуть бути передані фізичній особі або до приватного при-
тулку. У разі відсутності бажаючих узяти собаку впродовж 14 
днів він може бути підданий евтаназії або повернений на 
територію, де був відловлений. Собаки небезпечних і бійців-
ських порід, що виявили агресію, можуть піддаватися евтаназії 
після трьох днів від часу відлову. Згідно зі ст. 11 постанови 
відлов, стерилізація та вакцинація тварин здійснюються лише в 
присутності представників товариств захисту тварин і з 
обов’язковою мотивацією та описом процедур у документах за 
спеціальною формою. 

Донедавна постанова в Румунії виконувалася переважно в 
частині дозволеної евтаназії собак, однак на практиці було до-
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ведено неефективність такого способу регулювання чисель-
ності безпритульних тварин, і з 2011 року країна почала засто-
совувати ВСП. 

12 березня 2013 року після численних громадських слухань 
та референдумів щодо долі безпритульних собак у країні Сенат 
Румунії ухвалив проект закону «Про безпритульних собак», вне-
сений на розгляд ще 2007 року і 2011-го прийнятий, однак за 
вже згаданим рішенням Конституційного суду повернений до 
Сенату через розбіжності в текстах, ухвалених двома палатами 
парламенту. Згідно з законопроектом, евтаназія, рішення про 
яку приймає ветеринар, може бути застосована лише до тих 
безпритульних собак, котрі мають тяжку хворобу, що не 
піддається лікуванню. Заборонено застосовувати евтаназію до 
собак із причини їхньої агресивності. Решта безпритульних со-
бак (як, утім, і собаки, що мають власників, окрім власників – 
членів кінологічних спілок) мають піддаватися обов’язковій 
стерилізації. Власники, що відмовляються від стерилізації, 
сплачуватимуть податок за кожен приплід. Згідно з законопро-
ектом органи місцевого самоврядування повинні забезпечити 
безплатні стерилізацію, вакцинацію від сказу та чіпування тва-
рин упродовж року з дня набуття законом чинності.  

Однак такі плани парламентаріїв були порушені подіями у 
вересні 2013 року. Після загибелі дитини в Бухаресті, причини 
якої пов’язують із нападом безпритульних собак, президент 
Румунії Траян Бесеску звернувся до уряду з вимогою ухвалити 
надзвичайну постанову й повернутися до старого засобу 
розв’язання проблеми: масової евтаназії в найкоротші терміни. 
Заява президента викликала бурхливу реакцію не лише зооза-
хисних організацій країни та міжнародної громадськості, які 
багато років борються за гуманізацію практики регулювання 
чисельності безпритульних тварин і законодавства у сфері по-
водження з тваринами загалом. Питання було передано на роз-
гляд парламентаріїв, а мер Бухареста оголосив про намір про-
вести референдум. Парламентарії обговорювали також зміни до 
законодавства, якими буде передбачено обов'язкову стери-
лізацію собак, які мають власників, окрім тих, що в розплідни-
ках. 
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Громадська думка Румунії розділилася на дві категорії: 
любителів собак і собаконенависників. У грудні 2013 року як 
одне з рішень виходу з кризи після трагічної смерті дитини від 
укусів безпритульних собак у Румунії почалася кампанія The 
Good Dog Catcher. Було запропоновано інноваційне рішення для 
деяких із бездомних собак: перевиховання в собак-поводирів 
для людей з обмеженими можливостями. Донедавна подібне 
навчання проводилося лише з певними породами собак. 

Ось історія безхатньої собачки Карми – 4 місяці Карма 
очікувала на нового власника в румунському приватному при-
тулку із сотнями інших бездомних собак. 

У січні 2014 року тренерка собак Кетеліна Корня вибрала в 
притулку дворняжку Карму, щоб та стала першою румунською 
безпритульною собакою, що допомагає людям з обмеженими 
можливостями опорно-рухового апарату. Й ось у Карми 
з'явився новий власник із Бухаресту, людина, чиє життя карди-
нально змінилося після автомобільної аварії 4 роки тому. Він і 
Карма вчилися розуміти один одного, і собака засвоїла низку 
команд: наприклад, як відкрити ящик, дістати речі з нього, 
відкрити й закрити двері, сидіти поруч із кріслом, вмикати 
світло та ін. 

У травні 2014 року Міжнародна організація з захисту тва-
рин FOUR PAWS і румунське рекламне агентство GMP предста-
вили країні Карму – першу румунську безпритульну собаку, на-
вчену допомагати людям. 

 

Мірча Кампяну задоволений: «Ми полюбили один 
одного з першого погляду. Зараз Карма відчуває себе, 
як вдома. Вона просто не захотіла йти. Після аварії я 
хотів завести собаку, але це було важко зробити, 
тому що мені потрібно було піклуватися і про неї. Той 
факт, що Карма спеціально навчена й ми зможемо 
разом працювати, змусив мене поміняти думку. Вона 
дуже хороша собака, я й не знав, що бездомні собаки 
такі талановиті. Я безмежно радий, що Карму вря-
тували». 
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Нерозв’язаність правового забезпечення проблеми й тут 
виявляє свій зв’язок із рівнем розвитку відповідного сегмента 
громадянського суспільства, який є вельми низьким: у країні 
діють дві загальнорумунські федерації з захисту тварин та бли-
зько півсотні дрібних регіональних організацій (здебільшого 
незареєстрованих) та стільки ж організацій екологічного на-
пряму. Останні орієнтовані переважно на розвиток екотуризму 
або здійснення програм за наданими грантами. Зоозахисні ж 
вимушено заклопотані винятково «польовою роботою» – прак-
тичним рятуванням тварин.  

 

Хоча Словенія здійснила регулювання сфери поводження з 
тваринами 1999 року, однак до сьогодні в країні створено лише 
13 притулків для тварин. Водночас ст. 31 закону дозволено 
евтаназію тварин, для яких не знайшли нового власника впро-
довж 30 днів. Відсутність кримінального покарання за пору-
шення законодавства у сфері поводження з тваринами й не-
значний, порівнюючи з іншими країнами, розмір штрафу (при-
близно $600) спричинюють поширення жорстокості. Відтак 
здебільшого зоозахисні організації, яких у країні налічується 
понад 60, спрямовують свою діяльність на боротьбу з 
жорстокістю та на допомогу постраждалим від неї тваринам. 

 

Третю групу становлять країни колишньої Югославії, де за-
кони про захист тварин ухвалено в той самий період, що і в дру-
гій групі, або значно пізніше (в Албанії – 2005 року, Хорватії – 
2006 року, Македонії – 2007 року, Чорногорії, Боснії й Герце-
говині та Сербії – 2008 року), однак саме ці нормативні акти 
мають високий ступінь узгодженості з європейськими стандар-
тами й документами. В усіх країнах цієї групи, окрім Хорватії, 
чисельність безпритульних тварин скорочують за методом ВСП. 
Евтаназію через неможливість знайти для тварини нового 
власника законодавчо не дозволено. В усіх країнах, окрім Алба-
нії та Македонії, встановлено значну кримінальну відповідаль-
ність за жорстоке поводження з тваринами.  
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Особливістю албанського закону про захист тварин є за-
провадження обов’язкової стерилізації як методу зменшення 
чисельності безпритульних істот, заборони продажу тварин на 
ринках. Способи умертвіння тварин та умови, за яких воно 
можливе, визначені спеціальним нормативним актом цен-
трального органу виконавчої влади в цій сфері, яким є міністер-
ство сільського господарства. Цим нормативним актом умож-
ливлено застосування методу ВСП. 

 

У Сербії законом про захист і добробут тварин заборонено 
відмову від тварин та залишення їх без нагляду, примусове 
надмірне годування або годування тварин іншими тваринами 
(крім випадків, коли без цього не можна обійтися з огляду на 
видові потреби дикої тварини), публічну демонстрацію в ЗМІ 
вбивства тварин. Заборонено застосовувати отруту та інші 
хімічні речовини для позбавлення тварин життя, полювання на 
безпритульних тварин, утримання в умовах, що не задовольня-
ють їхні основні потреби в їжі, воді, зручному житлі, 
ветеринарній допомозі або не відповідають гігієнічним вимо-
гам, використовувати для роботи тварин хворих, поранених, 
слабких і вагітних в останній третині вагітності. Евтаназію доз-
волено лише щодо тварин невиліковно хворих, позбавлених 
основних функцій через вік, та агресивних, якщо вони не мо-
жуть звикнути до умов утримання в неволі, а як засіб скорочен-
ня чисельності – лише до диких тварин. 

Закон зобов’язує місцеву владу створювати та утримувати 
притулки. Нагляд за дотриманням законодавства здійснюють 
спеціальні ветеринарні інспектори, які мають право вилучати 
тварин у власника в разі порушення ним вимог законодавства. 
Окремими документами, виданими органами місцевої влади, 
врегульовано питання зменшення чисельності безпритульних 
тварин (методом ВСП або шляхом створення достатньої 
кількості притулків) та нормативи утримання домашніх тва-
рин. 

 

Подібними є закони Хорватії, де передбачено заборону 
відмови від утримуваної тварини. За порушення – штраф від 
30 000 до 50 000 кун ($6–10 тис.). Однак евтаназію дозволено 



 

35 

застосовувати після 60 днів утримання безпритульної тварини. 
У Македонії є припустимою евтаназія для собак, що розміщені 
в притулках, коли всі можливі засоби для знаходження 
власників вичерпано, а собака почувається в притулку погано. 
Утримання притулків та проведення ВСП здійснюються коштом 
місцевої влади. У Боснії та Герцеговині евтаназію дозволено 
лише щодо хворих та агресивних тварин, а з 2009 року 
здійснюють масову стерилізацію та застосовують метод ВСП. 

«Молоде» законодавство, як і всюди, спричиняє й певну 
нерозвиненість громадського руху проти жорстокості. Так, у 
Сербії діють 18 товариств захисту тварин. У Хорватії – 7 
екологічних і 9 зоозахисних, неспеціалізованих за формами ро-
боти та видами опікуваних тварин; діяльність цих товариств 
пов’язана переважно з утриманням притулків. 

Жорстоке поводження з тваринами, завдання тварині 
страждань або смерті тягне за собою в усіх країнах ЦСЄ адмініс-
тративну у вигляді штрафу і кримінальну (крім Албанії та Сло-
венії) відповідальність.  

Рівень штрафу становить $130–6500 (Албанія), $280–2850 
(Румунія), $650–2000 (Болгарія, Угорщина, Словенія), $1100–11 
000 (Сербія), $10 000 (Хорватія), до $16 500 (Македонія), до $25 
000 (Чехія), $150–33 000 (Польща). 

Кримінальне покарання в разі жорстокого поводження з 
тваринами передбачає позбавлення волі, термін якого колива-
ється в межах від 6 місяців (Румунія), 1 року (Болгарія, Сербія), 
2 років (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина) до 2–5 років. 

Кримінальне покарання здебільшого в цих країнах має і 
свою специфіку. Так, у Чехії передбачено позбавлення волі для 
особи в разі повторного здійснення нею злочину у сфері повод-
ження з тваринами до 3 років, а якщо жорстоке поводження 
пов’язане з катуванням та заподіянням смерті понад одній 
тварині – до 5 років; в Угорщині порушника буде покарано 
ув’язненням до 3 років за полювання забороненими способами. 
У Польщі дворічний термін ув’язнення може отримати особа, 
яка поводиться з тваринами в спосіб, визнаний неналежним. За 
такі само дії, вчинені з особливою жорстокістю, передбачено 
позбавлення волі до 3–5 років, як, утім, і в Сербії. Передбачена й 
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заборона на тримання тварин на певний термін – до 10 років. У 
Болгарії термін позбавлення волі збільшується до 3 років у разі 
повторного вчинення злочину або в особливо болісний спосіб 
чи в громадських місцях. У Словаччині за такі само дії передба-
чено від 3 до 5 років. Також покарають позбавленням волі до 2 
років і за заподіяння смерті або хвороби тваринам їхнім влас-
ником через необережність. 

 

У Швеції закон про захист тварин і положення про захист 
тварин діють з 1988 року й там практично немає бездомних со-
бак. Зате дуже багато кішок, яких чомусь багато країн теж 
ігнорують. І все те ж саме, що було застосовано до собак – 
відлов, стерилізація, вакцинація, чіпування та повернення на 
вулиці, – тепер збираються застосовувати до котів, які, як і со-
баки раніше, є розносчиками усілякої зарази. Якщо на вулиці 
будь-якого міста Швеції собака виявився без господаря, його 
забирають до поліцейської дільниці, де він перебуває впродовж 
доби. Господар визначається за чіпом – усі собаки чіповані. Як-
що господар у цей час не встиг забрати свого улюбленця, собака 
відправляється до притулку, а з господарем починають розби-
ратися поліцейські. 

З 2011 року шведський парламент розглядає проект (1200 
сторінок) внесення змін до закону про захист тварин. Основна 
теза пропонованих змін закону – «тварин не можна позбавляти 
можливості жити природним життям, наскільки це можливо». 
Дебати йдуть навколо формулювання «наскільки це можливо» – 
що це означає? «Свині повинні мати можливість ритися в бруді, 
барани бодатися, а гуси пастися на лузі» – як забезпечити на 
сучасних фермах? 

Важливим нововведенням є заборона на продаж тварин 
особам до 16 років, оскільки відповідальність за тварин реаль-
но буде лежати на їхньому власнику. І цей віковий ценз прий-
нятий у багатьох європейських країнах. Але виникає питання: а 
чи має право дитина купити рибку для акваріума або подарува-
ти кошеня родині свого друга? А якщо дитина захоче підібрати 
безпритульне кошеня або нагодувати його? Діти чутливіше 
сприймають живу природу. І тут уже йдеться про педагогічні і 
виховні питання. 
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Законопроект активно обговорюється в країні. У тому 
числій у новій газеті Djurskydde («Захист тварин»). Питання про 
жорстоке поводження з тваринами мало кого залишає байду-
жим. Цирки, зоопарки, браконьєрство, контрабандні переве-
зення живих істот в неприйнятних умовах, просто садизм – усе 
це існує. Шведи стверджують: «Живих істот потрібно поважати. 
Наша людська відповідальність і людська гідність у тому, щоби 
виявляти повагу до тварин». 

 

У Німеччині зараз теж йдуть парламентські дебати щодо 
котів. І теж немає безпритульних собак. Це завдяки тому, що з 
90-х років у Німеччині дуже активно працює Партія зелених. 
Девіз Партії зелених – «Прямо зараз. Заради завтрашнього дня». 

Впродовж 1998–2005 років партія разом із соціал-
демократами формувала коаліційний уряд Німеччини. Було 
прийнято багато законодавчих актів із питаннь екології, при-
роди, поводження з тваринами. І, як ви знаєте, закони там пра-
цюють. 

У німецької юриспруденції існує відокремлена галузь права 
– «права тварин». Багато юристів працюють за цією спеціалі-
зацією. 

У Німеччині всі собаки повинні мати чіп. Це спрощує повер-
нення загубленої тварини власнику. За недбальство власник 
отримає штраф. За те, що тварину викинуть на вулицю, штраф 
може бути до 25 тис. евро. 

Загальний добробут у країні дозволяє тримати розвинену 
мережу притулків. Якщо хтось раптом не може більше утриму-
вати собаку, може здати його в притулок. У Німеччині собака 

швидко знаходить нового господаря. Німці залюбки купують 

собак із притулків. До притулків Німеччини завозять собак із 

Болгарії, Румунії та інших країн, де немає можливості утриму-
вати собак. Собаки з України теж є в Німеччині.  

Зростання популяції собак стримують стерилізацією. У 
притулках собак обов'язково стерилізують. Якщо пса беруть із 
розплідника, то господаря, найімовірніше, вмовлять простери-
лізувати собаку. 
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Про життя городян та тварин у Німеччині розповіла Юлія Ко-

гут – уривок зі статті «Зверский» налог, или Что мне нравится в 

Германии», для 112.ua, мовою оригінала, 18 серпня 2014 року (усі 
посилання можна знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі Пуб-
ликации, підрозділ «Гроші та собаки»  http://mik.kh.ua/groshi-i-
sobaki.): 

 

«Отношение к животным. Я езжу туда с 97-го года. Я ни разу 
не видела бездомной собаки. Может, мне так везло, не знаю, но 
общение с людьми, которые в Украине занимаются приютами 
для животных и имеют контакты с коллегами в Германии, это 

подтверждает: они все говорят, что бездомное животное в Гер-
мании – это какая-то дикая невероятная редкость.  

Потому что как только животное оказывается без хозяи-
на, теряется, выбрасывается, убегает, оно попадает в поле зре-
ния неравнодушных граждан, а те звонят каким-нибудь приро-
долюбам, которые приезжают и берут зверька под свою опеку.  

Я никогда не была в собачьих приютах в Германии, я не знаю, 
как долго там держат животных, прежде чем найдут нового или 
старого хозяина, и усыпляют ли тех, кто хозяина не нашел. В этом 

сомневаюсь, немцы патологически гуманны к братьям нашим 
меньшим. Я только знаю, как содержатся домашние собаки. 

Итак, псов разделяют на безопасные и потенциально опасные 
породы. В разных федеральных землях список опасных может 
варьироваться, но, в принципе, Таня, твой Буря [примечание авто-
ра статьи: Буря – бультерьер] там бы дорого обходился. 

От группы, к которой принадлежит пес, зависит ставка 
налога. На бойцовых собак эта 
ставка в 4–6 раз выше, чем на 
обычных, потенциально не-
опасных пород. Ну, как бы, ко-
роткий список опасных при-
близительно такой: американ-
ский стаффорширдский терь-
ер, бульмастифф, бультерьер, 
бордосский дог, мастифф, мас-

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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тино наполетано, американский питбультерьер, стаффор-
ширдский бультерьер, тоса ину. Моя такса к списку не от-
носится, а вот метиса Тусю, у которой есть родственники с 
крупными морщинистыми лбами, скорее всего, пришлось бы как-
то «оценивать» у ветеринара или еще какого-то специалиста, 
чтобы отнести ее к той или иной группе. Метисы бойцовских 
собак оцениваются, как бойцовские.  

Далее, ставки налогов. Они в разных федеральных землях и 
даже в разных населенных пунктах в одной земле разные. Став-
ки налогов устанавливают местные власти. Есть сайты, на 
которых можно узнать ставку налога на собаку в своем насе-
ленном пункте перед тем, как заводить животное. Каждое сле-
дующее животное стоит дополнительных денег. Хочешь иметь 
много собак – запасись баблом.  

Например, в городе, где живет моя мама, в Ганновере, одна 
собака небойцовской породы стоит 132 евро в год, вторая – 240 
евро в год.  

То есть если у меня две таксы, я бы в Ганновере за них пла-
тила 372 евро в год. Буря в Ганновере обошелся бы в 600 евро. 
Каждый следующий Буря тоже стоил бы без повышения ставки, 
по 600 евро за каждого Бурю в год.  

Ставки налогов зависят, я так понимаю, от экономических 
показателей земли и местности. Немецкие земли, которые до 
1990 года были территорией ГДР, имеют самые низкие ставки 
налогов на собак. В Баварии и земле Баден-Вюртемберг ставки 
очень высокие.  

Например, в городке Людвигсбург в нескольких десятках км 
от Штуттгарта первая собака стоит 108 евро в год, вторая – 
216; первая бойцовская – 700, вторая – 1400 евро в год (ну, то 
есть в Людвигсбурге два Бури – это 2100 в год. Нехило). Очень 
низкая собачья ставка в Берлине – 26 евро в год на первую соба-
ку, 52 евро на вторую. В Гамбурге каждая собака обычной поро-
ды стоит 90 евро в год, а каждая бойцовская, независимо от ко-
личества в семье, – по 600 евро. В Висбадене бойцовские стоят 
столько же, сколько обычные: 75,60 евро в год первая и 151,20 
евро в год – вторая. Ну, приблизительно такая ситуация. 
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Кроме того, собака должна быть застрахована. Точнее, 
страхуются риски, связанные с владением собакой. Страховка 
включает компенсацию стоимости поврежденных вещей, ущерб, 
нанесенный людям, а также ущерб, связанный с ситуациями, в 
которых собака чему-то помешала (например, из-за собаки опо-
здал на важную встречу). Понятия не имею, как они оценивают 
последнее, не знаю, у всех ли владельцев есть такие страховки. 
Подозреваю, что некоторые, полагаясь на удачу, ее не платят. 
По степени обязательности – понятия не имею. Но по стоимо-
сти вот такое: страховка от всех этих рисков стоит макси-
мально 140 евро в год на собаку обычной породы и до 190 евро на 
собаку бойцовской породы. На бойцовских мало компаний дела-
ют страховки, на обычных собак предложений полно от разных 
страховых компаний. 

Что совершенно очевидно, когда попадаешь в Германию, – у 
очень многих людей есть собаки, и их везде, куда только можно, 
берут с собой. С собакой можно в общественный транспорт и в 
поезд, в магазин с одеждой и техникой, во многие кафе, в неко-
торые рестораны. На открытых площадках в ресторанах и ка-
фе везде можно сидеть с собакой. Нельзя брать собаку в про-
дуктовый магазин, почему-то собак не пускают в ИКЕА. Под 
ИКЕА есть «собачьи парковки» – такая штука, к которой можно 
привязать поводок, под штукой большой коврик типа «искусст-
венная трава» и большие миски с водой. Я припаркованных собак 
не видела, свою мы как-то оставили просто в машине, но было 
не жарко, так что пес отлично спал на заднем сиденье. 

Бросается в глаза то, что очень многие собаки – метисы, 
беспородные «барабанозвери», как мы их в семье называем. Ка-
кие-то помеси чего-то с чем-то. Как правило, на поводках. В 
людных местах всегда на поводках. В намордниках видела редко. 
В парках, в общественных местах часто можно увидеть преду-
преждение: собаку держать на поводке. 

Не знаю, существует ли какое-то наказание за неубранный 
собачий помет. Видимо, нет, потому что вступить в собачьи 
отходы в общем-то можно. Хотя в парках, если туда разрешен 
вход собакам (в редких случаях нельзя, если какой-то супер-
пупер-обалденный-барский-парк), то висят коробочки с перча-
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точками и/или лопаточками. 
Кстати, выходцы из совка редко 
заводят собак. Не знаю, почему. 
Наверное, хотят породистых, но 
покупать дорого, а беспородное из 
приюта – не тот коленкор. Хотя 
это – моя догадка. 

Собаки в Германии счастливы. 
Если ты пришел с собакой в кафе 
поесть мороженое, ты можешь 
заказать и порцию для собаки. 
Официант с умиленным лицом принесет твоему чудовищу 
одноразовую миску с мороженым и поставит перед ним на ас-
фальт. Попросишь для собаки воды – принесет воду. Многие вла-
дельцы небольших частных контор (магазинов, кафе) приходят 
на работу с собаками. Я ни разу не видела, чтобы посетители 
взбунтовались.  

Один раз зашла в магазин с платьицами, а навстречу выхо-
дит жесткошерстный такс, хвостом виляет, потягивается.  

В окно цветочного магазина видела, как под столом возле 
витрины на уютной подушечке устроился хозяйский бигль.  

То есть это не исключение, а скорее норма.  

В Берлине этим летом обедали в открытом ресторане, за 
соседним столом сидел мужчина с крупным черным дворнягой. 
Думали, его. Когда он ушел, оказалось, что это собака одной из 
официанток. Она каждые пару минут подходила его погладить 
и почухать.  

Из-за того, что с собаками можно везде, звери, в основном, 
очень социализированные, в обществе ведут себя прилично. 

Кстати, в Ганновере можно с собакой даже в зоопарк! Это 
редкое явление, обычно нельзя. Собачий билет стоит, кажется, 
9 евро. Строго на поводке, конечно. Везде по территории зоопар-
ка стоят миски с водой, написано Hundebar – ну, типа, собачий 
бар. И довольно много посетителей с собаками». 

 

Як визнають міжнародні зоозахисні організації, у Бельгії 
немає безпритульних собак і кішок. Разом із господарями вони 
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можуть перебувати в громадських місцях, включаючи транс-
порт, кафе й магазини. Бельгійці ретельно стежать за правами й 
добробутом собак, котів та інших тварин.  

У Бельгії ефективне і жорстке законодавство щодо повод-
ження з тваринами. Господарі зобов'язані забезпечувати високі 
стандарти життя чотирилапих. За цим ретельно стежить дер-
жава і громадськість.  

У країні висока культура поводження з тваринами та 
численні регламенти щодо дій у разі, якщо щось відбувається з 
твариною. Органи місцевого самоврядування організовують 
облік і чіпують кожну тварину. Якщо раптом тварина губиться, 
про це одразу повідомляють правоохоронців, і ті вживають 
заходів, щоб знайти тварину. Якщо тварина перебуває на вулиці 
без господаря, небайдужі громадяни одразу викликають 
правоохоронців, ті доставляють тварину в найближчий приту-
лок і розшукують господаря. 

За кожну домашню тварину бельгійці платять податок 
приблизно 10 евро на рік. Ці гроші йдуть на підтримку системи, 
яка гарантує кожної тварині господаря.  

 

Нідерланди – країна, у якій громадськість об'єдналася для 
захисту тварин ще 1864 року. У невеликих Нідерландах 
налічується близько 100 притулків для тварин. В Гаазі досі 
працює притулок, який був відкритий в 1877 році. Через при-
тулки щорічно проходить кілька десятків тисяч собак і котів.  

З 2013 року в Нідерландах введено обов'язкове чіпування 
та реєстрація собак. Котів господарі можуть чіпувати за своїм 
бажанням. Наявність чіпа підвищує ймовірність повернення 
загубленого пса чи кота.  

Обов'язок займатися безпритульними тваринами лежить 
на муніципалітетах. Муніципалітети тісно співпрацюють із гро-
мадськими організаціями, які опікуються тваринами.  

Чітко налагоджена система щодо тварин – загублена або 
викинута тварина в найкоротший час буде доставлена до найб-
лижчого притулку. Буде вжито заходів, щоби повернути твари-
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ну господареві або встановити, хто її викинув. Викинути твари-
ну на вулицю – це жорстоке поводження, і за це штрафують. 

Якщо через будь-які обставини людина не може більше ут-
римувати тварину, ця тварина буде прийнята до притулку. За 
кішку треба буде заплатити 100–120 євро, за собаку – 120–180 
євро. У притулку тварина буде обов'язково кастрована та щеп-
лена. 

Жителі Нідерландів охоче беруть бездомних собак і котів із 
притулку. І платять 100–180 євро за свого нового друга. У 
Нідерландах висока культура ставлення до тварин і існує не-
гласний соціальний договір, завдяки якому бездомних тварин 
дуже мало і тварини швидко знаходять новий будинок. 

У Нідерландах є місцевий 
податок на собак. Розмір подат-
ку встановлюється кожним 
муніципалітетом окремо. Так, у 
Гаазі щорічний платіж за 1 со-
баку становить 114 євро, за 
другу і третю – ще по 178 євро. 

 

Фінляндія теж не має без-
притульних собак. Є невелика 
кількість безпритульних кішок.  

У Фінляндії заборонено вигулювати собак без поводка. Є 
багато притулків тимчасового утримання, де зазвичай трима-
ють знайдених собак, які загубилися.  

Фіни залюбки заводять безпородних собак. З притулку не 
віддають собаку абикому. До Фінляндії завозять безпритульних 
собак з Естонії, Латвії, Літви, Росії. За невелику плату їх охоче 
беруть додому. 

Той, хто хоче взяти собаку, проходить співбеседу. Метою 
співбеседи є відсіювання тих, хто може виявитися поганим гос-
подарем. Майбутній господар повинен довести, що він дійсно 
зможе гарно дбати про собаку та має на це гроші. Тих, хто хоче 
завести собаку – більше, ніж собак.  
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У Фінляндії користуються великою популярністю «котячі» 
кафе, куди можуть зайти господарі зі своїми улюбленцями. До 
таких кафе у якості нагороди приводять дітей, де вони можуть 
гратися з кішками.  
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Про собак у США, 
Канаді та Австралії 

 
 
У США в 70-х роках минулого століття громадськість дуже 

активно розробляла різноманітні програми та проекти щодо 
домашніх тварин. Сплеск громадської думки ліг в основу 
муніципальних правил. У якихось містах правила дуже схожі, у 
якихось мають низку відмінностей. Але в основі лежить дотри-
мання цінностей, гуманність і повне охоплення питань, які сто-
суються домашніх тварин.  

Це: 

● створення в місті служб, які займаються питанням тва-
рин; 

● виховна та просвітницька робота; 

● затримання тварин, біля яких немає господаря;  

● створення притулків як тимчасового, так і тривалого 
утримання;  

● надання ветеринарної допомоги тваринам; 

● контроль над розмноженням і продажем тварин; 

● реєстрація тварин; 

● нагляд за належним утриманням; 

● покарання господаря за неналежне або жорстоке повод-
ження з твариною; 

● заохочення брати тварин із притулків. 

Муніципальні правила охоплюють всі питання з моменту 
народження тварини аж до його смерті й говорять про те, як 
людина повинна поводитися на всіх етапах життя тварини. 

Змінюються покоління, правила залишаються. Але все-все в 
житті передбачити не можна. Прикладом є ситуація з Детрой-
том. Економічна криза, закриття великих підприємств призвело 
до того, що мешканці покинули місто. І 50 тисяч кішок і собак 
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були викинуті на вулицю. Але завдяки вибудуваній системі й 
правилам ситуацію швидко взяли під контроль.  

Станом на 2017 рік у США зареєстровано 78 млн собак та 
85,5 млн котів. Безпритульні тварини – рідкість, але вони трап-
ляються. І відповідні служби знають, що в цьому випадку 
потрібно робити. 

За інформацією американського товариства «Проти жорс-
токого поводження з тваринами» (ASPCA), до притулків різної 
форми власності щорічно як загублені або віддані надходять 
майже 6,5 млн домашніх тварин. Із них 710 тис. повертаються 
додому. Майже 3,2 млн знаходять нових господарів. Орієнтовно 
1,5 млн тварин щороку отримують смертельні уколи. Це над-
звичайний крок. У деяких штатах не застосовується етаназія до 
тварин. Є організації, які на благодійних засадах утримують 
притулки «без убивства». 

 

1957 року в Канаді була заснована Канадська федерація 
гуманітарних організацій (CFHS), що представляє гуманістичні 
товариства та організації порятунку тварин. CFHS 
консолідувала зусиілля небайдужих до тварин людей та поста-
вила за мету припинити жорстоке поводження з тваринами та 
знайти кожній тварині господаря або притулок. У Канаді феде-
ративний устрій – 10 провінцій та 3 території. CFHS як 
благодійна організація постійно й наполегливо лобіювала пи-
тання тварин у кожній провінції та території, зверталася до 
уряду та приватних фірм, проводила інформаційні заходи щодо 
своєї мети.  

Гуманне регулювання проблеми безпритульних тварин у 
Канаді відбувалося шляхом масової стерилізації тварин та 
створення мережі притулків. У зв'язку з переповненням 
притулків застосовувалася евтаназія. Зараз евтаназію звели до 
мінімуму. Це стало можливим через фінансове заохочення насе-
лення забирати тварин із притулків. Цуценя або доросла тва-
рина з притулку коштує в 3 рази менше, ніж із розплідника. 

Контроль за питанням тварин покладено на місцеву владу. 
Зважаючи на місцеві умови та особливості кожного регіону та 
міста, створюються різні служби й успішно вирішується питан-
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ня фінансування цих служб. Робота ведеться добре, адже жор-
стоке поводження з тваринами є рідкістю, як і безпритульні 
тварини. Трапляються загублені тварини, але відповідна служ-
ба знає, що в такому випадку треба робити. 

У всій країні була запроваджена програма обліку домашніх 
тварин – це номер на нашийнику або чіп.  

Іноді до притулків Канади привозять безпритульних тва-
рин з інших країн. Брати тварину з притулку в Канаді дуже по-
пулярно. Але 2016 року до 3 тис. собак та 15 тис. котів була за-
стосована евтаназія. Здебільшого ці тварини були хворими. Але 
були й такі, яким не поталанило вчасно знайти господаря. 

 

В Австралії до 50-х років минулого століття безпритульні 
тварини біля житла були нормою для аборигенів. Крім того, під 
час освоєння земель створювалася величезна кількість тимча-
сових поселень. Люди виїжджали, а непотрібні собаки залиша-
лися. Відсутність холодів взимку та наявність дрібних тварин 
сприяли безконтрольному розмноженню собак. 

Загалом зараз проблема бродячих собак в Австралії виріше-
на. Трапляються тільки загублені. Питанням тварин опікуються 
відповідні державні та муніципальні служби, а також громад-
ські організації. В Австралії існує суворий контроль за правила-
ми утримання тварин, облік кожної тварини, використовуються 
стимули для контролю розмноження та продажу тварин, засто-
совуються запобіжні заходи бродяжництва тварин.  

В Австралії існує порядок: якщо людина збирає й утримує в 
помешканні велику кількість тварин, цих тварин спрямовують 
до притулку, а людину скеровують на психіатричну експертизу. 

Прикладом ставлення в країні до питань тварин є випадок, 
який трапився з Джонні Деппом 2015 року.  

У квітні 2015 року двох йоркширських тер'єрів, що нале-
жать американському актору Джонні Деппу, було відправлено з 
Австралії назад у США. Їхня доля стала предметом серйозного 
скандалу – собаки не пройшли санітарний контроль під час 
в'їзду до Австралії, і їм загрожувало приспання. 
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Джонні Депп ввіз собак на приватному літаку, і собаки не 
пройшли обов'язковий ветеринарний контроль на кордоні. 

Міністр сільського господарства Австралії дізнався про не-
легально ввезених до країни тварин із соціальних мереж – са-
лон краси для тварин, персонал якого був дуже задоволений 
зробленим на його користь вибором кінозірки, розмістив на 
своїй сторінці в Facebook повідомлення про те, що їхніми 
клієнтами стали собаки Джонні Деппа. 

Міністр, ознайомившись із цим повідомленням, з'ясував, що 
тварини були ввезені на територію Австралії без відповідних 
дозволів і не проходили необхідний карантин. 

«Якщо ми дозволимо кінозірці, 
будь він хоч двічі найсексуальні-
шим чоловіком на планеті, приїж-
джати до нас із тваринами – то 
чому б нам не дозволити порушу-
вати закон і всім іншим», – заявив 
австралійський міністр сільського 
господарства. І дав акторові 50 
годин на депортацію собак із 
країни. Або на тварин-нелегалів 
чекатиме приспання. 

«Це закон, друже, ось як це працює», – відповів австра-
лійський міністр Барнабі Джойс на звинувачення ведучого Kiis 
FМ, що публічно загрожуючи життю чиїхось улюбленців, мі-
ністр поводиться, як досконалий клоун, а через це австралійці 
виглядають, як купка сільських невдах. 
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Закони України 
 
 
Прийняття закону «Про захист тварин від жорстокого по-

водження» у 2006 році пов’язано з необхідністю приведення 
законодавства у відповідність до європейського, а не у зв'язку з 
відображенням настроїв і думок українського суспільства. З ог-
ляду на радянську спадщину, коли не тільки тварини, а й люди 
були безправними й піддавалися жорстокому насильству, цей 
закон про захист тварин є дуже прогресивним. 

Але він зовсім не розв’язує проблеми безпритульності тва-
рин. Деякі формулювання розмити та узагальнені.  

Що означає, наприклад, вислів «у разі неможливості їхнього 
застосування» – «регулювання чисельності… здійснюється ме-
тодами біостерилізації або біологічно обґрунтованими метода-
ми, а в разі неможливості їхнього застосування – методами ев-
таназії» (ст. 16)?  

Невміння? Небажання? Що? Такий метод контролю чисель-
ності тварин, як евтаназія, є не тільки негуманним, бюджето-
затратним, але й неефективним, про що свідчить європейский 
досвід. Гострих проблем безпритульних тварин у більш-менш 
розвинених країнах немає. Системне застосування методу 
стерилізації разом зі стерилізацією домашніх улюбленців та 
розвинута мережа притулків із часом звели поголів‘я безпри-
тульних тварин до легкого контролю.  

У законі недостатньо чітко регулюється питання орга-
нізації притулків для тварин. Закон не зобов’язує, а каже, що 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть 
створювати притулки для тварин або передбачати в бюджеті 
кошти на створення притулків та відшкодування витрат при-
тулкам.  

Немає норм про відповідальність власників тварин. Від-
повідальність, передбачена ст. 154 «порушення правил три-
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мання собак і котів» КУпАП, не лякає безвідповідальних 
власників тварин. 

Закон не містить чіткої регламентації норм контролю та 
визначення інстанцій, відповідальних за такий контроль. 

Ст. 22 вимагає «забезпечити наявність на домашній тварині 
нашийника з ідентифікуючими позначками» – а якщо це ма-
ленька тваринка, на яку одягається не нашийник, а шлейка, до 
якої чіпляється поводок? Або не маленька тваринка, але тимча-
сово нашийник у зв'язку з якоюсь проблемою, наприклад, екзе-
мою або раною на шиї, замінюється тією ж шлеєю? Дехто каже: 
«Ну, зрозуміло, що ті ж поліцейські не будуть до цього 
чіплятися! Собака ж однаково на повідку, і де буде прикріплена 
та позначка, не має значення». Але ж навіщо так писати в законі, 
щоби ті, хто буде його застосовувати, могли на власний розсуд 
вирішувати, що відповідає закону, а що ні? Ідентифікуюча по-
значка – яка вона повинна бути? З якою інформацією? Хто цю 
позначку повинен зробити – власник тварини або вона 
видається під час реєстрації? Однакова для всіх тварин? 

А якщо вона буде громіздка для певного кола тварин? У 
США 95% власників собак носять на прогулянці таку позначку в 
кишені, хоча закон вимагає надягати її саме на  тварину.  

Є ще багато питань до цього закону. Закон має виключно 
декларативний характер. Взагалі, це перший крок. І дуже добре, 
що він зроблений.  

З'являлися повідомлення, що у ВР є проекти законів про 
внесення змін до закону «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» та проект закону «Про утримання домашніх тварин 
у населених пунктах України». 

Мало хто звертає увагу, що й законом «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» (ст. 24), і Цивільним кодексом (ст. 
341) передбачено, що в разі затримання бездоглядної тварини 
її потрібно утримувати до 2 місяців, а якщо не знайдеться влас-
ник, то ця тварина переходить у власність територіальної гро-
мади, на території якої її було виявлено. 

Крім того, ст. 340 Цивільного кодексу передбачає, що 
місцева влада повинна вживати заходів щодо розшуку власника 
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загубленої тварини. Логічно, що поки влада шукає власника, 
тварина повинна десь тимчасово утримуватися. Тобто притул-
ки тимчасового утримання повинні бути в кожному місті чи 
один на кілька міст. 

Той, хто затримує бездоглядну тварину, повинен або пове-
рнути її власнику, або зобов'язаний протягом трьох днів заяви-
ти про це поліції або органу місцевого самоврядування, який 
вживає заходів щодо розшуку власника. Це ст. 340 ЦК. 

Держава покликана служити інтересам людей. Але лише в 
деяких містах місцева влада пам'ятає про необхідність забезпе-
чити городянам право вільно й гідно висловлювати любов до 
домашніх тварин. Іноді складається враження, що чиновники в 
очі не бачили ст. 340 і ст. 341 Цивільного кодексу. 

Було б дуже добре, якби юристи, фахівці з норм праву та ті, 
хто працює з цими нормами майже щоденно – правоохоронці, 
правозахисники, адвокати, – організували та провели обгово-
рення всіх норм щодо захисту прав тварин в Україні та механіз-
мів їхнього застосування, виключивши неоднозначність тлума-
чення тих чи інших норм. Щоби результати цієї громадської 
юридичної думки були закріплені депутатами у відповідних за-
конах і нормативних актах.  

Українському суспільству притаманні відповідальність, 
гуманність та милосердя. Хтось безвідповідально ставиться до 
тварини, створюючи з неї проблему для оточуючих, і люди по-
чинають гнобити цю нещасну тварину, а той, хто це почав, 
уникає будь-якої відповідальності. Цього бути не повинно. І 
той, хто з тварини робить проблему, і той, хто знущається з 
тварини, повинні нести суттєву відповідальність.  

22 червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон № 5119-1 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (що-
до впровадження гуманного ставлення до тварин)». Законом 
змінено та доповнено Кримінальний кодекс (ст. 299 «жорстоке 
поводження з тваринами») та Кодекс про адміністративні пра-
вопорушення (ст. 89 «жорстоке поводження з тваринами»).  

Побої, знущання над тваринами, у тому числі безпритуль-
ними, тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн із 
конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза. Раніше штраф 
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за такі дії складав від 153 до 357 гривень. У разі колективних 
знущань, повторного випадку знущання штраф збільшується – 
5100–8500 грн або адмінарешт до 15 діб із конфіскацією твари-
ни в разі потреби. За задоволення статевої пристрасті з твари-
ною – штраф від 3400 до 8500 грн. Тварину конфіскують. І теж 
питання – хто, як та куди конфіскує тварину? Хто її утримує та 
хто за це сплачує? 

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною 
за статтею Кримінального кодексу, винуватцю залежно від 
наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення 
волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в 
присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3–5 
років. Передбачено також покарання до 8 років позбавлення 
волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (по-
вторно, колективні знущання, щодо двох і більше тварин). 

 

Досі дуже рідко вдається порушити кримінальну справу за 
жорстоке поводження з тваринами. А ті, що порушуються, не 
доходять до суду під різними приводами, бо в чинній системі 
такі злочини вважалися легкими, і органи правопорядку не бу-
ли зацікавлені проводити якісь слідчі дії, витрачати свій час. 
Наразі тільки одна особа, чи не за всю історію незалежної 
України, була засуджена на термін 4 роки – це київський дог-
хантер. І все тому, що до нього було застосовано дві статті – 
окрім жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 ККУ), ще і 
ст. 300 ККУ – пропаганда жорстокості. Тому й термін ув'язнення 
дали довший. 
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Тепер такі злочини переводяться у розряд важких, як це є в 
Америці та здебільшого у країнах ЄС. Це дає надію, що усі ці 
зміни змушуватимуть правоохоронців серйозно займатися 
подібними справами й доводити їх до суду, де ці справи отри-
муватимуть належний всебічний розгляд. 

2009 року Верховною Радою було скасовано ліцензування 
деяких видів діяльності. Зазвичай усі, хто веде бізнес, зраділи, 
що ще одним бюрократичним пунктом стало менше. Але, на-
жаль, також було скасовано ліцензування діяльності з 
розпліднення племінних собак і котів.  

Здебільшого у країнах Європи, а також у США, Канаді, 
Японії вже давно не існує «пташиних ринків». Тому що 
діяльність із розведення собак і котів перебуває під пильним 
контролем держави. Наприклад, у Німеччині фіскальна служба 
слідкує за продажем тварин, у тому числі через інтернет. У разі, 
якщо в продавця не буде ліцензії на розведення тварин, йому 
випишуть штраф 800 євро за тварину. А якщо тварина в такого 
продавця буде неідентифікованою, на нього чекає ще й тюрем-
не покарання. 

Якщо ми говоримо про наведення порядку в питанні з тва-
ринами в країні, то ліцензування діяльності з розпліднення 
тварин потрібно.  

Вводячи таке ліцензування, треба передбачити механізм 
його втілення та контролю, щоби це не стало ще одним декла-
руванням, бажанням доброго, або порожньою формальністю. 
Хтось буде повинен періодично перевіряти, як утримуються 
тварини в таких розплідниках, чи є ветеринарне обслуговуван-
ня, щеплення, реєстрація кожної тварини, її ідентифікація, на-
приклад, чіп, та яким є ставлення до тварин. Щоби не було та-
кого: собаку породи чихуахуа, яку за 4 роки жодного разу не ви-
гулювали на вулиці, привезли до ветклініки на евтаназію. Соба-
ка постійно сиділа в клітці й утримувалася заради цуценят. У 
собаки були деформовані колінні суглоби, виснажений орга-
нізм. 

Є ще справа, яка підкреслює, що в нас у країні немає ані 
структури, ані людини, котра би бачила питання тварин від А 
до Я, котра би була зацікавлена в усуненні будь-яких перешкод 
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у розв’язанні проблем із тваринами і проблем тварин, включно 
з безпритульними. 

2011 року дешевий та гарно працюючий препарат «Кета-
мін», що входить до складу препаратів для проведення 
загальної анестезії, які широко застосовуються у ветеринарній 
практиці, постановою Кабінету Міністрів України №4 від 5 січня 
2011 року, віднесено до групи препаратів списку «Психотроп-
них речовин, обіг яких обмежено». Зроблено це на вимогу 
Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. Як і 
належить, ця постанова пройшла всі обов’язкові погодження з 
усіма заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади, зокрема з МОЗ, МВС, СБУ, а також правову експертизу в 
Міністерстві юстиції України. Так, з наркоманією треба бороти-
ся. Але ж ветлікарі залишилися без повноцінної зареєстрованої 
в Україні альтернативи цьому препарату.  

Хто подумав про те, щоб у ветлікарів було чим знеболювати 
та вводити в наркоз тварин? Кетамін не заборонили, але ті умо-
ви, яких треба дотриматися, щоби використовувати його, дуже 
складні – потрібно мати приміщення із стінами завтовшки 50 
см, двері 3-го ступеня захисту, сейф 3-го ступеня захисту, 
відповідну сигналізацію, «тривожну» кнопку та інше. І оформ-
лювати все це не менше 6 місяців. Здебільшого для ветклінік це 
просто нереально. Водночас, усією країною пройшли акції про-
тесту ветлікарів. Але... 

Найближча напівлегальна альтернатива «Кетаміну» 
коштує в десятки разів вище. І щоби домогтися потрібного 
ефекту, потрібно застосовувати вже комбінації препаратів. То-
му вартість операцій тварин піднялася в рази. Операцій у тому 
числі й безпритульних тварин. 100% законний інгаляційний 
(газовий) наркоз зробить вартість операцій захмарною. Таке 
обладнання можуть собі дозволити не більш ніж 1% ветклінік. 

У цей час з'являється все більше мобільних ветеринарних 
пунктів на колесах. Найчастіше в них проводять операції з 
кастрації/стерилізації собак і котів, у тому числі безпритульних. 
Мобільним ветпунктам дешева анестезія «Кетаміном» взагалі 
не світить. 
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Невже в органах, які ліцензують та сертифікують, зовсім 
нема людей, які розуміють та дбають про права тварин? 

Дуже повільно у відповідних органах проходять процедури 
реєстрації ветеринарних препаратів, які повинні застосовува-
тися для тимчасового знерухомлення тварин під час відлову. 
Також немає сертифікованого/ліцензованого однозначно ви-
значеного препарату для евтаназії. 

 

 

ВАЖЛИВО: 

 

14.08.2018 р. Чугуївський міський суд прийняв Рішення 
(по справі № 636/1653/18 2/636/1204/18) що Договір чугу-
ївського КП «Чугуївський комунальний комплекс» на без-
поворотний вилов собак з харківським КП «Центр пово-
дження з тваринами» є недійсним і зобов'язав харківське 
КП повернути 38 552 грн. в Чугуїв. 

В ході судового розгляду з'ясувалося, що харківське КП 
порушує ряд законодавчих норм, коли відловлює тварин та 
присипляє їх на 7-й день. 

Перш за все харківське КП порушує майнові права влас-
ників собак і позбавляє їх можливості знайти свого собаку. 
Цивільний кодекс та ст. 24 Закону «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» зобов'язує 2 місяці утримувати 
знайдену на вулиці собаку, а харківське КП вбиває собак 
вже на 7-й день після вилову. І через 2 місяці після вилову 
тварин не можна вбивати. Бездоглядні тварини, якщо про-
тягом 2-х місяців після вилову не знайдуть господаря, ста-
ють власністю громади, на території якої вони були вилов-
лені. 

З позовною заявою і рішенням суду можна ознайомити-
ся на сайті http://mik.kh.ua/ в розділі «Публікації» підрозділ 

(http://mik.kh.ua/bez-rubriki/groshi-i-sobaki/). 

 

 

«Гроші та собаки» 
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Про притулки 
 
 
20 жовтня 2017 року був зареєстрований законопроект 

№7220 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо запровадження обліку домашніх та безпритуль-
них тварин)». 

Законопроектом передбачається виключення деяких по-
ложень із закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження», а саме: регулювання чисельності тварин із засто-
суванням метода евтаназії, умертвіння новонародженого прип-
лоду тварин тощо, та пропонується статтю 16 викласти в такій 
редакції: 

 

«Стаття 16. Регулювання чисельності домашніх, безприту-
льних і диких тварин. 

Регулювання чисельності диких тварин здійснюється ме-
тодами біостерилізації або біологічно обґрунтованими метода-
ми.  

Регулювання чисельності безпритульних тварин здійсню-
ється методом біостерилізації та шляхом їхнього відлову та роз-
міщення в притулки для тварин. 

Регулювання чисельності домашніх тварин здійснюється 
методом біостерилізації. Обов’язковій біостерилізації підля-
гають усі домашні тварини, що не мають породної цінності. 

Розведення домашніх тварин здійснюється виключно в 
племінних розплідниках, кінологічних, фелінологічних клубах, 
що мають ліцензію на проведення такої діяльності». 

 

Дуже добре, що евтаназія виключена як метод регулювання 
чисельності безпритульних тварин, але те, що пропонується 
(абзац 2) – після стерилізації розміщати тварин у притулках – 
суперечить європейській практиці та погіршує сьогоднішню 
ситуацію з безпритульними тваринами в Україні.  
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Розвинена мережа притулків для тварин дуже потрібна. 
Метод ВСП також передбачає наявність притулків.  

 

Але є такі питання: 

1. У країні наразі немає такої кількості притулків, щоби 
можна було розмістити там усіх безпритульних тварин. Тобто 
такі притулки повинні будуть будуватися. Що робити з безпри-
тульними та невакцинованими від сказу тваринами зараз, доки 
притулки будуються? Скільки на це потрібно часу? 

2. За що тварини повинні будуть усе життя провести у 
в’язниці? Чи зможуть усі притулки забезпечити тваринам право 
на рухи та природню активність, гідні умови життя, як 
передбачає ст. 7 закону «Про захист тварин від жорстокого по-
водження»? Чи не стане міський притулок ще однією статтею 
корупції? 

3. На які кошти будуть утримуватися ці нещасні тварини? 
Поки не буде дійсно (не декларативно) вирішено питання з ка-
налами поповнення безпритульних тварин, пропозиція утри-
мувати довічно тварин у притулках буде розбещувати 
безвідповідальних власників тварин, які кидають тварин та ви-
кидають цуценят на вулиці. Переповнені притулки будуть до-
датковим навантаженням на бюджет будь-якого міста, а 
безпритульні тварини будуть знов і знов з'являтися на вулицях. 
Даний законопроект передбачає обов'язкову стерилізацію тва-
рин, які мають власника. Але пройде час, поки все це станеться. 
Утримання тварин у притулках із нормальним годуванням про-
довжить життя тварин і вимагатиме додаткових витрат із 
місцевих бюджетів. 

4. Чи не буде наступним кроком пропозиція звільняти 
приюти шляхом евтаназії? 

5. Уже деякий час як волонтери, так і місцева влада в дея-
ких регіонах докладають зусиль і проводять стерилізацію, 
чіпування та вакцинацію бездомних собак і повертають їх на 
вулиці. Згідно з даними європейських зоозахисних організацій, 
вік безпритульних тварин складає 2–3–4 роки. Суворі умови 
життя, мізерне харчування, відсутність ветеринарної допомоги 
не сприяють довголіттю безпритульних тварин. Пропозиція 
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розміщувати усіх безпритульних тварин в притулках поставить 
дуже ефективний, гуманний та економічний метод ВСП поза 
правовим полем. 

6. Кастровані/стерилізовані тварини стають менш агре-
сивними та не збираються в зграї, пов'язані із «собачим 
весіллям». Є низка наукових робіт, у яких йдеться про те, що в 
скотарстві кастрація/стерилізація використовується для кращо-
го керування тваринами, тварини стають менш агресивними. 
Статистичні дані говорять про те, що до 70% укусів отримується 
від собак, які мають власника. Потрібно підвищувати культуру 
поводження з тваринами та відповідальність їхніх власників у 
нашій країні та наповнювати інформаційний простір відпо-
відною інформацією. Відсоток безпритульних собак, яких треба 
ізолювати від людей, дуже малий. 

7. Притулки для тварин дуже потрібні. У кожному місті по-
винен бути притулок тимчасового утримання тварин, де 
повинні будуть розміщуватися тварини в разі покуса – для спо-
стереження за твариною ветлікарем протягом 10 днів, а також у 
випадках жорстокого поводження з тваринами, коли тварина 
конфіскується або потребує ветеринарної допомоги, або коли 
тварина загубилася. Потрібно ретельно прорахувати, скільки 
притулків необхідно, щоби не витрачати даремно бюджетні 
кошти. 

 

Пропозиція розміщувати всіх безпритульних тварин після 
стерилизації та вакцінації в притулках не є на користь нашій 
країні. Необхідно враховувати географічні розміри нашої 
країни, наявність вірусу сказу, економічну ситуацію й культуру 
поводження з тваринами. 

У деяких європейських країнах, які сьогодні утримують 
своїх безпритульних тварин у притулках, був час для наведення 
порядку в цьому питанні, а також не було проблеми з вірусом 
сказу, що все ще є актуальним для України. 
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Чому люди 
заводять собак 

 
 
Не беруся відповідати на це питання. У кожного для себе є 

своя відповідь. За тисячоліття, які людина провела в тісному 
житті із собакою, з'явилося незліченне число варіантів 
відповідей на це питання. 

Складно уявити без собаки приватний будинок. І дуже 
звично бачити дитячий візочок і поруч на повідку собаку. Ми 
знаємо багато прикладів, як собаки рятували й дорослих, і 
дітей. У числі рятувальників багато безпритульних псів. Вони 
зігрівали кинутих або дітей, що заблукали, витягали зі 
сміттєвих баків немовлят. 

Подібно тому, як дитина віддзеркалює відносини та куль-
туру спілкування в сім'ї, собака теж є відображенням свого гос-
подаря або тих людей, поруч із якими вона перебуває. Добре 
вихована собака не завдає клопоту. Як хазяїн ставиться до себе 
й до суспільства, так себе веде і його собака. 

 

Коли Джину принесли додому, усі хотіли із нею 
гратися. Було багато радощів, їжі. 

Де Джину наздоганяла втома від ігор – там вона й 
засинала: у кріслі, на ліжку, у вітальні, на кухні – всюди. 
Калюжі й купи також з’являлися всюди. Джина знала, 
що треба бігти до кожного, кидатися в руку і гратися. 
А потім треба тихенько зникнути, коли господарі та 
їхні діти втомлювалися від забавок із нею. Джина гриз-
ла все, на що дивилися очі, – журнали, книги, взуття, па-
кети, ручки, телефони. Стягувала з ліжка подушки, 
ковдри під сміх господарів. За калюжі, залишені на 
підлозі, її сварили, але Джина не розуміла, а як же без 
цього? Через п’ять місяців Джина з цуценя перетвори-
лася на собаку-підлітка. «Фу, яка ти стала!» – казала 
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хазяйка. Джину частіше відганяли, відмахувалися ру-
кою. А одного разу посадили в машину й десь висадили 
саму… 

 

Пам'ятаєте біблійну притчу про Вавилонську вежу, коли 
люди об'єдналися й в гордині своїй вирішили побудувати вежу 
вищу за небеса? Але Бог зробив так, що люди перестали 
розуміти один одного і їхня спільна робота припинилася. Чи 
звертали ви увагу, що в Біблії йдеться про одну людську мову? 
«Один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їхньої 
праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони за-
мишляли чинити. Тож зійдімо, і змішаймо там їхні мови, щоб не 
розуміли вони мови один одного» (Буття 11:6,7). 

У людей одна мова. У собак інша. Але собаки прекрасно 
розуміють нашу мову. Професійними перекладачами є кінологи 
– вони пояснюють собаці, чого від нього хоче людина й за яки-
ми правилами треба жити в людському суспільстві. Хороший 
кінолог із високою ймовірністю може визначити, чого слід 
очікувати від конкретного пса і як саме з ним треба працювати, 
щоб отримати бажаний результат.  

Мені пощастило спостерігати за роботою мега-Майстра 
кінології Алекса Вяткіна – за 10–20 хвилин, попередньо 
поспостерігавши за собакою, Алекс робив коригування поведінки 
собаки. Наступного дня робилася перевірка – як собака засвоїла но-
ву поведінку. 100% успіх. Тобто некерована поведінка собаки, його 
погані звички – це завжди помилки господаря, його недоробка. 

Багато років Алекс працював у США. Коли господарі приво-
дили до ветеринара собаку на усипляння у зв'язку з її агресивною 
поведінкою, з останньою надією ветеринари направляли їх до 
Алекса. 90% собак залишалися жити, тому що Алексу вдавалося по-
яснити їм, як потрібно поводитися в 
суспільстві людей, і пояснити госпо-
дарям, як потрібно поводитися із со-
бакою. 10% собак не піддавалися пе-
ревихованню, і до них застосовувала-
ся евтаназія, оскільки безпека людей 
вища за все. 
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Нажаль, не всі, хто заводить собак, усвідомлюють власну 
відповідальність і перед собакою, і перед своєю родиною, і пе-
ред людьми на вулиці. Хтось бачить у собаці лише живу 
іграшку, забуваючи, що в неї є інстинкти і якийсь інтелект. Со-
баки, як і діти, потребують любові й виховання. Як і діти, вони 
можуть бути джерелом радості чи неприємностей. І хтось 
позбавляється від собаки, якій не зміг дати ні любові, ні уваги, 
викидаючи її на вулицю або вбиваючи.  

Собака добре знає, хто його копнув ногою, а хто про нього 
випадково перечепився. 

 

Андрій Макаревич: «Давайте згадаємо, що немає в 
природі такої тварини – бездомного собаки. І дикого 
собаки в природі немає – крім собаки дінго в Австралії. 
Тому що собаки виведені людиною. І протягом тисячі 
років вони були його головними помічниками, голов-
ними супутниками. І те, що зараз собаки виявилися на 
вулиці, – це провина виключно людей. Частково через 
неймовірну байдужість деяких наших громадян, ча-
стково через те, що ми не мали закону, який це б міг 
регулювати». 
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Про страшне 
 
 

У лікарні помирав підліток. Його життєві сис-
теми відмовляли одна за одною. Лікарі ставили то 
один діагноз, то інший і не розуміли, у чому справа. 
Потім тато згадав, що 10 місяців тому вони 
підібрали кошеня, яке хапнуло хлопчика за палець. Не-
забаром кошеня померло. І всі про це забули. Але 
смертельний вірус уже потрапив до організму. Хлоп-
чика врятувати не вдалося. 

 

Поки тебе щось не торкнеться, здається, що цього немає. 
Але сказ – хвороба, актуальна для України. Сказ є однією зі 
стародавніх тропічних хвороб та присутній на всіх континентах, 
за винятком Антарктиди. Немає його в острівних державах – 
Великобританія, Японія, Кіпр, Австралія та ін. Серйозні 
профілактичні заходи, постійна пероральна вакцинація диких 
звірів дають можливість багатьом країнам Європи говорити 
про те, що на їхній території немає поширення вірусу сказу.  

Але в Україні, нажаль, у різних місцях оголошуються каран-
тини зі сказу. За даними державної ветеринарної служби ос-
новним джерелом сказу є червона лисиця. Хворіють і 
підтримують цю хворобу бобри, вовки, куниці, миші, їжаки та 
ін. – усього 28 видів диких тварин.  

Сказ – це інфекційна хвороба, що виникає після укусу зара-
женої тварини та передається зі слиною через ушкоджену шкі-
ру. Хвороба з абсолютною летальністю – без необхідної ме-
дичної допомоги в перші години людина неминуче загине. 
Вірус поширюється нервовими стовбурами в напрямку до 
центральної нервової системи, вражаючи нервові центри й кору 
головного мозку. Після того, як виникають паралічі верхніх і 
нижніх кінцівок, від паралічу серця хворий гине. Відомо лише 
про 3 випадки у світі зцілення від сказу, пояснити які самі ме-
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дики не в змозі. Щорічно від цього вірусу гине майже 55 тис. 
осіб в 150 країнах світу. 

Лікарі нечасто діагностують сказ. Перші прояви хвороби 
маскуються під різноманітні енцефалопатічні прояви. Важливо 
пам'ятати про всі зіткнення з тваринами, коли ушкоджувалася 
шкіра. Щоби можна було простежити за тією твариною – якщо 
за 10 діб тварина не загине, загрози сказу немає. За цей час уже 
будуть і результати аналізів крові. Найбільшу загрозу станов-
лять укуси в голову й кисті рук. Треба негайно звертатися до 
медичних установ по допомогу. Достовірний діагноз, нажаль, 
встановлюється вже патологоанатомом. 

 

У своєму інформаційному бюлетені за березень 2017 року 
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наводить про 
сказ такі факти: 

1. Сказ – запобіжна за допомогою вакцин вірусна хвороба, 
яка трапляється в понад 150 країнах і територіях.  

2. Здебільшого у випадках смерті людей від сказу джере-
лом інфекції виступають собаки, на яких припадає до 99% всіх 
випадків передачі сказу людям. 

3. Ліквідації сказу можна досягти шляхом вакцинації собак 
(а не їхнього знищення) і профілактики укусів.  

4. Від цієї інфекції щорічно вмирають десятки тисяч лю-
дей, переважно в Азії та Африці.  

5. 40% людей, які зазнали укусів тварин із підозрою на 
сказ, складають діти у віці до 15 років.  

6. Негайне, ретельне промивання рани водою з милом 
після контакту з імовірно скаженою твариною грає вирішальну 
роль і може врятувати життя. 

 

Вакцину від сказу створив великий француз Луї Пастер. 
Уперше вакцина була успішно застосована 6 липня 1885 року. 
Тоді, завдяки вакцинації, був врятований хлопчик, покусаний 
скаженим собакою. 

На цей час у країні існує дефіцит вакцин проти сказу та 
антирабічного імуноглобуліну. Це пов'язане з тим, що державні 
закупівлі ліків здійснюються хаотично або за окремими 
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позиціями не здійснюються взагалі. Якщо вам, бережи боже, 
доведеться шукати вакцину або антирабічний імуноглобулін у 
зв'язку з укусом тварини, ви зіткнетеся з масою проблем. І 
гроші – не найголовніша. Найімовірніше, вам десь таки вдасться 
знайти нелегально завезену вакцину, яка, скоріш за все, 
несертифікована в Україні. Але вибору немає. 

10 серпня 2017 року в інтерв'ю агентству РІА «Новини 
України» професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб 
Національного медичного університету імені Богомольця Ольга 
Голубовська сказала: «У нас за паперами все скрізь є, а насправді 
– ніде нічого немає. Як так виходить і чому, я не маю ніякого по-
няття. Наприкінці 2015 року в нас дійсно були перебої з вакци-
ною проти сказу – ситуація була взагалі катастрофічна. Потім 
вакцина з'явилася. А імуноглобуліну в нас так і немає. Є 3 
категорії укусів, відповідно до класифікації ВООЗ, і третя 
категорія, як найнебезпечніша, вимагає введення імуноглобуліну. 
Звісно ж, потрібна і вакцинація. На жаль, за перші п'ять місяців 
цього року в країні зафіксовано 5 або 6 випадків смертей від ска-
зу. Це дуже багато. Ми ж все-таки в центрі Європи перебуваємо. 
Взагалі кожна смерть від сказу повинна бути розслідувана, ко-
жен випадок, щоби з'ясувати, чому це сталося, – чи люди не 
зверталися по медичну допомогу, або ж, дійсно, не змогли знай-
ти вакцину. Я пам'ятаю позаминулого року, коли від сказу вми-
рала жінка, їй просто відмовили у вакцинації. Сказали, що роби-
ти нічого не потрібно, хоча до неї в будинок заскочила з вулиці 
кішка і її покусала. І я так розумію, напевно, хотіли заощадити 
дози». 

Пані Голубовська доповнює: «Щороку ситуація зі сказом в 
Україні все більш напружена. Спочатку кусали тільки дикі тва-
рини, бездомні собаки, коти. Потім почастішали випадки серед 
домашніх тварин. Далеко не у всіх регіонах вакцинують диких 
тварин. І якщо не буде локалізації епізоотії (широке поширення 
інфекційної хвороби серед одного або багатьох видів тварин), то 
сказ буде поширюватися на домашніх тварин, а люди навіть не 
будуть про це знати. Крім того, слід вакцинувати домашніх 
тварин. У нас минулого року від сказу померла жінка, яку покусав 
домашній собака, що сидів на прив'язі в приватному будинку. І, 
природно, жінка не звернула на укуси уваги». 
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Рабіологи (rabies – лат. сказ), лікарі, що займаються сказом, 
у різних містах кажуть про однакові проблеми – вакцину важко 
дістати. Іноді є та, яку закупила держава. Зараз це індійський 
препарат. До цього був інший препарат, в інструкції до якого 
було вказано, що в разі з’ясування, що тварина, яка укусила лю-
дину, не є хворою на сказ, вакцинацію можна припинити (пере-
дбачено декілька уколів з інтервалом у часі). В інструкції до 
індійського препарату припинення уколів не передбачено. 
Згідно за протоколом, лікар повинен провести весь курс уколів, 
що є зайвим навантаженням на організм людини.   

Цю хворобу не можна вилікувати, але її можна попередити. 
Щорічні щеплення від сказу домашніх тварин (як власних, так і 
безпритульних) повністю усувають 
загрозу зараження для людини.  

Національна академія аграрних 
наук України займає однозначну по-
зицію щодо безпритульних тварин – 
їх не треба знищувати, потрібно, щоб 
було якомога більше вакцинованих 
тварин.  

Вакцинація в поєднанні з гуманним регулюванням чисель-
ності собак є єдиною ефективною мірою боротьби зі сказом 
(лист №188 від 12.06.17 Інститута ветеринарної медицини На-
ціональної академії аграрних наук України можна прочитати на 
сайті http://zoocontrol.info/2017/06/18/list-pro-vakcinaciu/). 

З листа: «Гуманне регулювання чисельності безпритульних 
тварин передбачає відлов, стерилізацію та кліпсування, анти-
рабічну вакцинацію й повернення до місць мешкання». 

І велика кількість безпритульних собак, і поширення сказу 
є сьогодні проблемою для нашої держави. Неможливо одним 
махом вирішити ці проблеми. Вбивати тотально бездомних со-
бак – і не гуманно, і протизаконно, і нерозумно – розумна 
кількість вакцинованих безпритульних собак, які складають 
екосистему будь-якого міста, має бути. 

Це важливо для захисту людей від диких тварин, що несуть 
загрозу вірусу сказу. Навіть слина зараженої дикої тварини мо-

http://zoocontrol.info/2017/06/18/list-pro-vakcinaciu/
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же стати джерелом проблеми – якщо була подряпина та торк-
нутися місця, де є слина тварини. Безпритульні вакциновані пси 
(і коти) відганяють диких лисиць та інших звірів від наших 
дворів у той час, коли хазяйські песики сидять у квартирах під 
замком. Навіть якщо хвора дика тварина вкусить вакциновано-
го собаку, цей собака буде, як імунний щит, – і хвороба далі не 
піде, і пес не захворіє. 

Заходами попередження сказу серед тварин є регулювання 
щільності диких тварин, щорічна вакцинація безпритульних та 
хатніх собак і кішок.  

Нажаль, собаки кусалися та, мабуть, будуть кусатися. Це 
дуже погано. Але є принципова різниця між укусом прищепле-
ного від сказу собаки та неприщепленого. Життєвизначальна 
різниця. 
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Неприємне, 
але не смертельне 

 
 

Вона вийшла зі своїм дворічним сином гуляти. 
Учора він весь день грав у пісочниці й сьогодні також 
відразу побіг туди. Але підходячи ближче, вона 
помітила коричневу купку в кутку. Це обов’язково би 
привернуло увагу малого. Вона підхопила сина зі сло-
вами: «Підемо грати в іншому дворі!», розвернулася й 
пішла. Але ось ця пісочниця! До неї лишалося лише 
декілька дитячих кроків! Малий почав щосили про-
тестувати і кричати від такої несправедливості. 

 

Говорячи про проблему безпритульних собак, неможливо 
не говорити про собак взагалі.  

Собаки розносять паразитів і інфекції. Це дійсно так. Соба-
ки кусаються. Можна навести ще багато чого. Але собаки – живі 
істоти. Які вимагають нашої уваги. Усе, що нас оточує, вимагає 
нашої уваги. В іншому випадку нас чекає купа неприємностей і 
клопоту.  

Але є те, що визнають усі нормальні люди – це цінність 
життя. Ми досить тривалий час не звертали уваги на все, що 
стосується собак взагалі. У нас немає загальноприйнятих норм 
утримання собак і поводження з ними. Є міські безпритульні 
собаки, але немає міських програм та дій щодо очищення 
територій від продуктів їхньої життєдіяльності та 
профілактики захворювань, пов'язаних із ними. Кожен вирішує 
ці питання в міру свого розуміння і своїх можливостей. Це 
породжує й чиюсь безвідповідальність, і чиюсь жорстокість. 

Чи може місто бути чистим і безпечним навіть за наявності 
безпритульних собак? Так, може. Для цього є всі засоби й 
інструменти. Бракує тільки вольового рішення тих, хто повинен 
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стежити за цим. А зараз ми навіть і не знаємо, хто ж із боку 
міських служб повинен усім цим займатися. Багато років на все 
це не зверталося уваги. Багато років у нас, наприклад, не ве-
деться профілактична боротьба з кліщами. Але цілком можливо 
вирішити питання й чистоти ґрунту, і поведінки собак. Просто 
цим хтось повинен займатися день у день.  

 

Чоловік вивів свого добермана на прогулянку й 
пішов на майданчик для вигулу. Доберман жадібно ха-
пав носом свіже повітря й побіжно обшарював на шля-
ху всі кущики й дерева. Збираючись відстебнути 
карабін і відпустити добермана, чоловік помітив у да-
лекому кутку майданчика місцеву дворнягу. «Е ні! 
Пішли звідси, а то ця звірюка заразить тебе чимось», – 
сказав чоловік і повів добермана до найближчих дерев. 

 

Кожне місто має самостійно вирішити, якими, наприклад, 
будуть місця вигулу собак – чи будуть це відкриті майданчики 
або огороджені місця. Хто, коли і як буде проводити 
дезінфекцію цих місць, щоб можливі хвороби не поширювалися 
як серед хазяйських собак, так і серед безпритульних. Зібрати 
екскременти – це не дезінфекція, цього замало. За моєю дум-
кою, цим (дезінфекцією) повинні займатися міські служби. 

Люди тримали й будуть тримати собак. Значить, повинні бу-
ти місця, де собака може досхочу побігати й часом не перетнути-
ся з дитиною. Кожному місту потрібно вирішити й питання 
відповідальності за утримання собаки, і дати можливість цього 
собаку утримувати. Відповідальність 
повинна супроводжуватися невідво- 
ротністю покарання за порушення. 
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Донецький проект 
«Безпритульні тварини» 

 
 
У вересні 2011 року Донецька міська рада ухвалила Програму 

ефективної системи організації роботи з регулювання чисельності 
бродячих та безпритульних тварин у місті Донецьк (текст про-
грами можна знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі Публика-
ции, підрозділ «Гроші та собаки»  http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki).  

У жовтні 2012 року у відкритому листі президент Європей-
ської асоціації захисту тварин і природи ETN e.V. Дітер Ернст 
заявив, що спільна програма «Вуличний пес» благодійного фо-
нду «Розвиток України» та Донецької міської ради, яка спрямо-
вана на регулювання чисельності безпритульних тварин у До-
нецьку, визнана найефективнішою в Україні. 

Одним зі складників цієї програми була робота з дітьми. 
Протягом 2012–2013 років у 30 донецьких школах був 
здійснений великий проект для школярів Zооtime. Окрім від-
критих уроків про гуманне ставлення до тварин, школярі 1–12 
класів розробляли свої власні програми позакласних занять, 
спрямовані на навчання відповідальному й гуманному повод-
женню з тваринами. Було проведено декілька конкурсів – 
малюнків, віршів про тварин, учні з екскурсіями відвідували 
притулок для безпритульних тварин «Піф». 

Також була створена комісія за зверненнями громадян за 
фактом жорстокого поводження з бездомними та домашніми 
тваринами, і якщо щось траплялося за участю тварин, кожний 
знав, куди телефонувати та до кого звертатися. 

Муніципальна програма передбачала відлов безпритульних 
собак, їхню кастрацію, щеплення від сказу, чіпування та повер-
нення на вулиці міста. Також велася робота серед власників со-
бак про необхідність стерилізації тварин. За 3 роки було 
стерилізовано, щеплено й чіповано орієнтовно 5 тис. безпри-
тульних і власницьких тварин. 

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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У грудні 2012 року в Донецьку відбулася науково-практична 
конференція з проблем вирішення питання безпритульних тва-
рин, де були представлені деякі результати досліджень щодо 
безпритульних тварин. Були надані результати опитування 
жителів Києва, Харкова, Донецька та Львова, які підтверджують, 
що жителі негативно ставляться до знищення безпритульних 
собак і підтримують програми стерилізації собак.  

Незважаючи на гостроту проблеми і відчуття потенційної 
загрози, яка походить від бездомних собак, здебільшого жителі 
4 міст не підтримують знищення тварин у якості вирішення 
проблеми. Найкращим методом розв’язання проблеми 85% 
опитаних вважають поміщення бродячих собак до притулків 
без усипляння. Іншими словами, ізоляцію собак від суспільства 
без їхнього знищення. Меншою підтримкою населення (майже 
65%) має метод відлов – стерилізація – вакцинація – повернен-
ня в середовище проживання (ВСП), проте цей метод однаково 
в 2 рази популярніший, ніж відлов і усипляння (менше 22%), і 
ще більш популярний, ніж ліквідація собак на місці існування 
(менше 18%). 

 

Головний висновок конференції: щоб гуманно та дійсно 
зменшити чисельність безпритульних собак, потрібно вирішити 
основне питання – поповнення собак на вулиці через тих, кого 
кидають господарі, та приплоду від хатніх тварин. Також 
необхідний комплекс невідкладних дій законодавчого та прак-
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тичного характеру щодо посилення контролю за утриманням і 
розмноженням домашніх тварин шляхом їхньої реєстрації та 
стерилізації.  

Моделювання ситуації в Донецьку з безпритульними соба-
ками показало, що одночасно щорічне проведення стерилізації 
70% популяції безпритульних тварин за 4–5 років призведе до 
зменшення бездомних собак наполовину за умови, що не буде 
тих собак, яких кидають господарі. 

Основні рекомендації – посилення контролю над утриман-
ням і розмноженням домашніх тварин шляхом їхньої реєстрації 
та стерилізації: 

● необхідно проводити інформаційну та лобістську кам-
панії, спрямовані на зміщення фокусу дискусій про проблему 
бродячих тварин, – з розв’язання проблеми тварин на вулицях 
до більш загальної проблеми контролю за розмноженням до-
машніх тварин і умов їхнього утримання; 

● внутрішній конфлікт між неприйнятністю для населен-
ня розв’язання проблеми шляхом знищення тварин і бажанням 
бачити місто очищеним від бездомних тварин може й повинен 
використовуватися під час інформаційної кампанії, яка пояснює 
населенню вагомість їхньої ролі в зростанні популяції безпри-
тульних тварин, а також важливість стерилізації та відпові-
дального ставлення до домашніх тварин. 

У листопаді 2013 року в Донецьку був відкритий один із 
кращих в Україні і СНД притулків для безпритульних собак у 
рамках проекту «Вуличний пес». Бюджет на будівництво та 
реконструкцію склав 9,3 млн грн. Будівництво фінансувалося 
благодійним фондом «Розвиток України». Приют на 1 тис. тва-
рин із повністю обладнаними вольєрами (опалення, сливи, 
можливість виходу собак на вулицю) і майданчиком для актив-
ного вигулу зі спеціальними тренажерами. Також були створені 
й наповнені необхідним обладнанням операційні і стаціонари 
для тварин. На базі притулку «Піф» була створена мобільна ве-
теринарна допомога для безпритульних тварин.  

А потім внаслідок російської агресії почалася війна. До-
нецьк захопили так звані ополченці. Жителі міста залишали 
свої будинки. Не кожен зміг забрати своїх чотирилапих друзів. І 
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їх випускали на вулиці. І замість очікуваного зменшення без-
домних собак Донецьк отримав їхню величезну кількість. 

Широкомасштабний, добре продуманий проект «Вуличний 
пес», який добре втілювався і який міг би стати для всієї 
України практичним прикладом гуманного и реального 
розв’язання проблеми безпритульних собак, був перекреслений 
війною. 

Про те, що було потім, каже ось таке повідомлення з днеп-
ровського форуму товариства захисту тварин (мова і стилістика 
оригіналу збережені): 

«К Вам обращаются волонтеры г. Донецка (ДНР) с криком о 
помощи, потому что тут нас никто не слышит, мы просим по-
мощи о создании резонанса в нашей проблеме. Дело в том, что 
на территории, подконтрольной ДНР в Донецкой области, сей-
час проходят жестокие отстрелы боевым оружием бездомных 
собак. На данный момент в г. Донецке работает коммунальное 
предприятие, которое занимается отловом и стерилизацией 
бездомных, брошенных животных, собак отлавливают, стери-
лизуют и отпускают в привычную среду обитания, но власти 
нашей области посчитали, что этого недостаточно, и начали 
жестокое кровожадное сафари на всех бездомных собак облас-
ти. На данный момент идет отстрел животных в г. Шахтерске 
Донецкой области и г. Горловке Донецкой области, по неофици-
альным данным, это ожидает и г. Донецк. Помимо этого, от-
стреливают и домашних собак, которые живут в частном сек-
торе, если собака нечаянно вышла за пределы двора. По мнению 
властей, отстрелу подлежат все бездомные животные, даже 
если они чипированы. На сегодняшний день в городе остро под-
нялся вопрос по запрету отстрела животных, т.к. на их лече-
ние, содержание, стерилизацию государство не выделяет ника-
ких средств, это все делается за личные средства меценатов, 
волонтеров или опекунов, но власть, СЭС и главврач города 
слышать не хотят и прекращать свои беззаконные отстрелы 
не собираются. Аргументируют свою деятельность тем, что в 
городе много собак, больных бешенством, но вакцинацию прово-
дить не собираются, а отстрел всех подряд – и опекунских, и 
стерилизованных, и просто здоровых собак – пожалуйста! Гиб-
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нут животные, ни в чем не повинные животные. Уважаемые 
сограждане, помогите, пожалуйста, нам спасти наших живот-
ных, ведь чужих животных, как и детей, не бывает!»  
http://vernost.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=55126   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vernost.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=55126
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Як це було в Москві 
 
 

Ті, хто зараз у Харкові обстоює жорстокий спосіб регулю-
вання чисельності бездомних собак шляхом відлову й умерт-
віння, постійно посилаються на московський досвід нібито про-
валу методу відлову, стерилізації та повернення (ВСП). 

У відкритому доступі багато інформації щодо цієї програми. 
Загалом усе зводиться до того, що реально до нормального 
втілення справа не дійшла. Програма стерилізації бездомних 
тварин у Москві проводилася коштом міського бюджету з 1998-
го по 2008 рік. Ініціатором була зоозахисна громадськість. В 
офіційних звітах фігурують дуті цифри й надумані факти, про 
що говорять і громадськість, і фахівці. 

Андрій Макаревич газеті «Комсомольська правда» (бере-
зень 2011 року): «Дійсно, ще за Лужкова була запущена програ-
ма стерилізації бездомних тварин, яких розплодилося дуже ба-
гато. І придумана вона була досить грамотно. Нажаль, розпо-
чавшись, вона швидко захлинулася. Тому що великі гроші, на неї 
виділені, м'яко скажемо, кудись поділися». 

Старший науковий співробітник Інституту проблем 
екології та еволюції тварин ім. Северцева РАН Андрій Поярков 
вивчає московських бродячих собак майже 30 років. Він, як і 
інші спеціалісти, визнає, що програма стерилізації в Москві 
провалилася через масу допущених помилок. Наприклад, за 
стерилізованих видавалися собаки, яким просто розкривали й 
зашивали животи, собак випускали не в ту групу, з якої брали. 

Андрій Поярков: «У першій половині 2006 року ми провели 
моніторинг численності собак у Москві. З понад 1000 перегляну-
тих псів на жодному не було спеціального нашийника. Проте, 
стерилізована собака або ні, можна було дізнатися тільки з 
інтерв'ю з опікуном, що показало, що стерилізуються лише при-
близно 25% усіх сук. І тактика стерилізації застосовується в 
Москві неправильно. Замість того, щоби займатися відловом сук 
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по одній у масштабах усього міста, слід було зосередитися в од-
ному районі і стерилізувати там 70–80% тварин, а потім пе-
рейти на нове місце – і вже там завдати масованого удару. До 
того ж собаку, якщо він не агресивний, обов'язково потрібно по-
вернути в колишнє середовище існування. Інакше її місце займа-
ють інші бродяги – з Підмосков'я, які до того ж можуть занести 
сказ. Якщо б у рік реально, а не на папері, стерилізували по 9 тис. 
тварин, то в столиці не залишилося б уже жодного здатного 
розмножуватися собаки».  

В інтерв'ю газеті «Известия» від 
03.02.2006 Андрій Поярков каже: 
«Для початку треба проаналізувати, 
чому немає ефекту. За нашими да-
ними, за 3 роки в Москві оброблено 
приблизно 15% сук, а для контролю 
над популяцією необхідно разом, 
протягом року, стерилізувати як мі-
німум 80%. Ідею відстрілу лобіюють 
ловці, яким відлов принесе хороші 
гроші. Але з погляду екології це без-
глуздо. Знищення окремих особин викличе неминучу агресію з бо-
ку тих собак, що вижили, – відчувши в людині загрозу, вони поч-
нуть масово нападати на москвичів. Але найнебезпечніше, що, 
опинившись на межі винищення, пси почнуть посилено розмно-
жуватися – за кілька років їхня популяція здатна вирости в 
кілька разів. У Європі давно зрозуміли, що відстріл не вихід. 
Навіть якщо владі вдається позбавити місто від собак, то на 
їхнє місце приходять інші тварини. Наприклад, у Лондон замість 
бродячих псів, яких винищили, прийшли лисиці. Головний біль 
нью-йоркської влади – дрібні гризуни. Берлінської – єнот-полос-
кун. У Москві найбільш вірогідний різкий сплеск популяції щурів і 
лисиць. Головний плюс стерилізації – можливість контролю за 
популяцією, який захистить місто від появи нових видів тва-
рин». 

Париж також позбувся безпритульних собак та котів – і це 
оцінили щури. Щоразу, коли людина втручається в непізнані 
закони природи, виникають проблеми. Природа дбає про 
рівновагу. Прибравши природних хижаків, європейські міста 
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відкрили простір гризунам. Щурів у Парижі на сьогодні у 2 рази 
більше ніж городян. Безпритульних собак немає. Та собака або 
кішка, яка живе у квартирі – вуличним щурам не перешкода. 

Наявність кормової бази (сміття) і відсутність природних 
ворогів призвело до неконтрольованого розмноження гризунів. 

«Ми вже звикли до щурів. Насправді вони не гірше голубів, 
але коли ти бачиш їх у великій кількості, це нервує», – говорить 
парижанин журналісту New York Times. 

Автор Guardian Кім Уіллшер: «Парижани жили зі щурами з 
моменту заснування міста. Увечері їх можна побачити навіть у 
найвідоміших місцях, наприклад, на Єлисейських полях. Навіть у 
метро вони носяться уздовж платформи в пошуках їжі, 
залишеної пасажирами або бомжами. А останнім часом (січень 
2017-го) їх стало виходити на поверхню все більше». 

Собаки й кішки складають екосистему будь-якого міста. 
Якщо бездомних собак і кішок відловити, вакцинувати від ска-
зу, стерилізувати і випустити назад на вулиці, вони будуть за-
хистом городян. Відбудеться природний спад зайвої кількості 
тварин, встановиться безпечна рівновага. Кількість бездомних 
собак і кішок визначається наявністю корму, який вони можуть 
знайти. 

Знищення міських собак веде й до спалахів сказу, і до розм-
ноження гризунів. 

Щури є розносчиками смертельно небезпечних захворю-
вань,в тому числі: бубонна чума, сказ, сальмонела, содокоз, або 
лихоманка укусу щурів, лептоспіроз, стрічкові черв'яки роду 
Hymenolepis, мишачий висипний тиф, збудник лімфоцитарного 
венесуельського енцефаломієліту, хантавірусна інфекція, туля-
ремія. 

Водночас від певних громадян можна почути вимоги по-
вернутися до відлову і вбивства бродячих тварин. Біолог Пояр-
ков впевнений, що таке рішення не принесе бажаних 
результатів, навпаки, може спричинити появу більшої небезпе-
ки: «Хоча метою таких «зачисток» вважається боротьба з по-
ширенням сказу, глистів, токсоплазмозу та інших інфекцій, на 
ділі відбудеться наступне: потенційно заражені собаки та інші 
тварини прийдуть до Москви з-за меж міста, тому що біоло-
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гічний бар'єр, підтримуваний популяцією міських безпритульних 
собак, виявиться перевернутим. Навколишні обставини стають 
хаотичними й непередбачуваними, епідеміологічна ситуація 
погіршується». 

Провівши вивчення московських безпритульних собак і 
проаналізувавши їхні інстинкти, біолог не поспішає побачити 
вулиці міста без собак: «Я далеко не впевнений, що Москва по-
винна залишитися без собак. Безперечним є те, що вони очи-
щають місто; не дають розплодитися щурам. Чому місто має ви-
глядати, як кам'яна пустеля? Навіщо жити без вуличних собак, 
які завжди були з нами поруч?» 
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Щось у Харкові 
пішло не так 

 
 

2007 року Харківською міською радою було прийнято Про-
граму поводження з домашніми тваринами та регулювання їх-
ньої чисельності у м. Харкові на 2007–2012 роки (посилання мо-
жна знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі Публикации, під-
розділ «Гроші та собаки»  http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki, яка на-
повнена здоровим глуздом, законна, науково обґрунтована і 
спирається на успішний світовий досвід у цьому питанні. 

Програма починається з наступних слів: «Аналіз ситуації у 
сфері поводження з домашніми та іншими тваринами дає мож-
ливість зробити висновок, що наявна  у даний час у м. Харкові 
система регулювання чисельності безпритульних тварин шля-
хом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово 
витратна й неефективна. 

У результаті вивчення практичного досвіду європейських 
країн і інших міст України в даній сфері слід зробити висновок, 
що найефективнішим і науково підтвердженим методом змен-
шення чисельності безпритульних тварин є метод їхньої стери-
лізації хірургічним шляхом. З цією метою необхідно організувати 
роботу з проведення масової стерилізації всіх безпритульних 
тварин у місті та проводити широку агітацію серед власників 
тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців. 

Масова стерилізація 4–5 тис. безпритульних тварин протя-
гом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження 
їхньої чисельності на території міста. Продовження цієї роботи 
протягом наступних 4–5 років у тому ж обсязі дозволить дове-
сти чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного 
для міського середовища». 

(Примітка: під «домашніми тваринами» розуміються собаки 
й коти, тобто тварини не сільськогосподарського призначення. 
«Домашня тварина» – та, яка може мешкати в будинку людини) 

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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Однак далі щось пішло не так. Хтось жадібний зрозумів, що 
стерилізація безпритульних тварин призведе до того, що з 
бюджету можна буде красти менше коштів – через 4–5 років на 
цю статтю не треба буде витрачати грошей.  

Відлов і стерилізація тварин коштує трохи дорожче (на-
приклад, на 1 тварину 1400 –1800 грн на сьогодні), ніж відлов і 
умертвіння (600–800 грн), але це одноразові витрати. А більш 
«дешеве» вбивство буде постійним. Буде постійний приплід 
тварин, будуть постійні витрати – наука і світовий досвід це 
підтверджують. 

І з 2010 року в Харкові знову відновили злочинну й негу-
манну практику вбивства безпритульних тварин – постійна ви-
даткова стаття міського бюджету. Витрати, що не призводять до 
розв’язання проблеми, а тільки збагачують учасників процесу. 

2012 року Харківською міськрадою приймається «Програма 
поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чи-
сельності у м. Харкові на 2013–2017 pp.», (посилання можна 
знайти на сайті http://mik.kh.ua/  у розділі Публикации, підроз-
діл «Гроші та собаки» http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki.), що пе-
редбачає масову евтаназію. Головним аргументом проти 
стерилізації слугує те, що собаки кусаються! 

І понеслася… 

І якщо 2007 року міська рада розуміла (програма на 2007–
2012 роки), що стерилізація 4–5 тисяч безпритульних тварин у 
перший же рік дасть стійку тенденцію зменшення тварин, то 
потім це розуміння зникло. 

З відкритих джерел (щорічний тендер на відлов собак):  
 

2013 рік – 10 000 тварин відловлено, витрачено 3 270 000,00 грн; 

2014 рік – 10 000 тварин відловлено, витрачено 4 290 000,00 грн; 

2015 рік – 9 000 тварин відловлено, витрачено 4 574 400,00 грн; 

2016 рік – 8 100 тварин відловлено, витрачено 4 391 170,00 грн. 
 

Відловлено та вбито! А досить було простерилізувати 4–5 тис. 
в перший рік. І наступного року, і наступного. 

Нормативно-правовим обґрунтуванням цієї програми вико-
ристовується наказ державного комітету ветеринарної меди-

http://mik.kh.ua/
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
http://mik.kh.ua/groshi-i-sobaki
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цини України «Про затвердження методичних рекомендацій 
щодо проведення евтаназії тварин» від 07.09.2010 № 365. 

Нікого не збентежило, що цей документ не зареєстровано 
Мін'юстом. І це єдиний документ, що «розв'язує руки» масовій 
евтаназії тварин, яка практикується в Харкові. 

Цей документ і не міг бути зареєстрований Мін'юстом, тому 
що розширює дію закону України «Про гуманне поводження з 
тваринами», що є протизаконним. 

Міська програма 2013–2017 років спирається на «норма-
тивний документ», який є протизаконним. 

Ст. 16 закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» передбачає, що регулювання чисельності диких 
тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають 
в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю лю-
дини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно об-
ґрунтованими методами, а в разі неможливості їхнього застосу-
вання – методами евтаназії. 

Чи дійсно Харків за наявності гарно обладнаного новітнім 
сучасним ветеринарним обладнанням комунального підприєм-
ства, яке має власну ветеринарну клініку, не може здійснювати 
хірургічну біостерилізацію безпритульних тварин? Це 
підприємство не має можливості? Або в місті немає інших вете-
ринарних клінік? Гроші на вбивство собак є, на утримання ко-
мунального підприємства є, а на гуманність грошей немає? 

Якщо 2007 року дійсно не було матеріально-технічних умов 
та передбачалося, що біостерилізація буде проводитися на базі 
Харківської зооветеринарної академії, яка не була готова до 
цього, то зараз Харків має всі умови. Як і в Москві, програма 
2007–2012 років зі стерилізації безпритульних тварин Харкова 
не була втілена. Як і в Москві, у Харкові чималі бюджетні кошти 
йдуть на вбивство тварин. 

Це підприємство створене коштом місцевого бюджету, 
коштом громади. Які цінності відображає байдуже ставлення до 
масового вбивства тварин? Чи дійсно таке місто може бути 
містом із європейськими цінностями? Чи дійсно це місто дер-
жави, яка підписала міжнародні документи про гуманне став-
лення до тварин? 
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Приклад Вінниці 
 
 
Місцеві депутати вирішують дуже різнопланові завдання. І 

не можуть бути експертами абсолютно у всіх питаннях. Саме то-
му вони залучають фахівців і в багатьох питаннях спираються на 
активну громадськість. А ось рішення приймають депутати. 

Нижче наведені витяги з двох протоколів сесій Вінницької 
міської ради. 

Приклад того, як місто відмовилося від негуманного спосо-
бу поводження з тваринами.  

 

Протокол 5-ї сесії Вінницької міської ради VII скликан-
ня 26.02.2016р. 

«…Далі міським головою було надано слово для виступу 
Алексі О.Ю., депутату міської ради, який сказав наступне: «По 
суті питання по пункту 19 щодо тварин, я б хотів сказати на-
ступне. Наше місто впевнено стоїть на шляху європейського 
руху щодо стандартів життя людей у місті Вінниці, і хотілося, 
щоби ми не забували про стандарти життя тварин. Тому я би 
просив виключити слово «евтаназія», яке застосовується в 
пункті цієї програми, тому що легко давати високоморальні по-
ради. Є приклади міст, наприклад, Львова, Тернополя, Івано-
Франківська, Одеси, які виключили слово «евтаназія», у них немає 
норми 45 діб до евтаназії тварин. У нас є благодійний фонд 
«Планета», який має дев’ятирічний досвід роботи за даним пи-
танням. Можливо, департаменту комунального господарства 
та благоустрою потрібно включити цю одиницю та викори-
стовувати їхній досвід у вирішенні даної проблеми».  

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, 
Олеже Юрійовичу! Значить, дивіться, я частково можу, готовий 
підтримати… Ганно Віталіївно! Я ваше звернення читав. Я ду-
маю, повторюватися не потрібно. Дозвольте, я скажу по суті.  
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Якщо говорити про цей проект рішення, то він не стосується 
самої програми, це просто список програм. Якщо в колег-
депутатів є певні пропозиції щодо внесення змін до тієї програ-
ми, яку ми прийняли ще 2012 року, то я повністю вас підтримую. 
Будь ласка, Олеже Юрійовичу, пропоную вам у рамках роботи 
постійної комісії, разом із Ганною Віталіївною Давиденко, вне-
сти відповідні пропозиції, зміни до програми, ми їх розглянемо на 
комісії й затвердимо ці зміни на сесії. Немає заперечень? Дякую». 

Міським головою було надано слово для виступу Давиден-
ко Г.В., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Сергію 
Анатолійовичу! Ви дуже гарно розповідали про відповідальність. 
Я думаю, що ми всі зобов’язані нести відповідальність не лише за 
наших виборців, але й за наших братів менших, це наші тварини. 
Ви знаєте, несправедливість десь в одному місці, вона породжує 
несправедливість скрізь. Програма, яка була прийнята у 2013 
році, була прийнята без аналізу, на хибних показниках фактично, 
тобто не було встановлено реальну кількість тварин бездом-
них у місті Вінниці й завдяки тому, що вона була прийнята всу-
переч вимогам міжнародним, всупереч порушень законів України, 
я конкретно назву які це закони, це закон України «Про захист 
тварин», це Кримінальний кодекс України, статті 299 і 300, це 
офіційна позиція керівництва держави та простий здоровий 
глузд насправді. Що нам заважає й чому ми запропонували вик-
лючити просто із переліку програм цю програму? Насправді, є 
багато міжнародних організацій, які готові сьогодні провести 
безкоштовно роботи зі стерилізації та ідентифікації тварин, і 
саме завдяки тому, що в цій програмі є цей пункт, вони не мо-
жуть цього зробити. А на сьогодні ситуація виглядає так: за-
кладено до бюджету 3,5 млн грн, 168 тис. грн водночас – на 
благодійний фонд «Планета», а решта грошей – на будівництво 
притулку, причому досі невідомо, чим цей притулок буде займа-
тися, тому що по ньому немає жодних ані положення, ані ста-
туту, нічого. Тобто є пункт про евтаназію в програмі всупереч 
нашим міжнародним партнерам і, до речі, всупереч тим мемо-
рандумам, які підписала Вінницька міська рада. Тому, колеги, я 
вас закликаю просто виключити цю програму доти, поки її не 
буде змінено. Дякую!» 
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Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую, 
Ганно Віталіївно! Тобто, я так зрозумів, що ви пропонуєте 
взагалі відмовитися від будівництва притулку для собак, так? 
Тобто собаками не потрібно займатися і тваринами ніякими, 
так? Давайте, ми тоді будемо говорити по суті, шановні колеги. 
Ми говоримо про те, що є перелік програм, і після виступу Олега 
Юрійовича я сказав, що я повністю підтримую слушну пропо-
зицію щодо внесення змін саме до програми, ми не розглядаємо 
програму. Але по суті всі погоджуються з тим, що безпритуль-
ними тваринами сьогодні потрібно займатися, сьогодні реалі-
зовувати відповідну програму, яка прийнята з тими змінами, які 
внесуть депутати. Скоро будуть проводитися громадські слу-
хання, на цих громадських слуханнях можна обговорити всі пи-
тання, тому що, якщо говорити за статистикою на сьогодні, як 
кажуть, є дві сторони однієї медалі, є ті, хто вболівають за 
тварин, а є ті, кого ці тварини кусають. Медики можуть про це 
сказати, які є тут у залі, ваші колеги-депутати, – скільки дітей 
вони спасають від цього, дорослих людей, тому всі рішення тре-
ба приймати виважено. 

Тому пропоную вам, шановні колеги, прийняти активну 
участь у громадському обговоренні, долучитися до цього процесу 
і внести відповідні зміни європейського рівня, стандарту й так 
далі. Але цим питанням, на моє глибоке переконання, у місті 
Вінниці необхідно займатися. Дякую за увагу!» 

 

Протокол 9-ї сесії Вінницької міської ради VII скликан-
ня 24.06.2016р. 

«...Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Ганно 
Віталіївно! Я хочу Вас похвалити, можна? Я вам хочу сказати, 
що дуже активну участь в обговоренні безпосередньо цього про-
екту рішення й самої програми приймала низка депутатів, 
різних волонтерських організацій, громадських організацій. Й от 
чому я звернув увагу на Ганну Віталіївну, тому що вона прийма-
ла в цьому найбільш активну участь. 16 травня було проведено 
громадські слухання із залученням громадськості, волонтерів і 
громадських організацій по захисту тварин.  
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Які сюди додаються зауваження й пропозиції від депутатів і 
громадських організацій? До речі, забув ще сказати за активну 
участь Алекси Олега Юрійовича в цьому питанні. Ми забираємо 
норму щодо евтаназії через 45 днів. Чітко визначаємо випадки 
проведення евтаназії, тому що можуть бути агресивні, хворі 
тварини, тому тут однозначно для безпеки людей це треба ро-
бити, і це світова практика. Розроблено порядок реєстрації й 
паспортизації домашніх тварин. Передбачено існування кому-
нального притулку для тварин із координаційним, наголошую, 
центром із залученням волонтерів та представників 
громадськості. Також введено, згідно з цим проектом рішення, 
інститут опікунства: собака з вулиці реєструється, 
стерилізується і випускається на вулицю під відповідальність 
опікунів. Без відповідальних осіб собаку не відпускають, якщо 
такого опікуна не знаходять, тварина залишається в притулку 
й активно залучається громадськість для пошуку майбутніх 
хазяїв або опікунів. Фактично програма розроблена за аналогією 
європейських країн, і тут дуже важливо, що це спільна 

відповідальність територіальної грома-
ди і влади, суспільства, громадських ак-
тивних організацій і так далі. Тому, я 
думаю, що якщо ми будемо рухатися в 
реалізації цієї програми, ми цю проблему, 
яка на сьогодні в нашому місті є, посту-
пово будемо вирішувати. Дякую всім за 
увагу в даному питанні!» 

Міським головою було надано слово для виступу Давиден-
ко Г.В., депутату міської ради, яка сказала наступне: «Дуже дя-
кую, Сергію Анатолійовичу! Я хочу, дійсно, подякувати за конст-
руктивну роботу, фактично це була така робота трьохсторон-
ня, – це й міська влада, й активісти, і депутатський корпус, і 
нам, фактично, вдалося спільно врегулювати такий гострий 
конфлікт, який був, так би мовити, серед спільноти міста 
Вінниці щодо цієї старої програми, де був пункт про евтаназію 
через 45 днів. Я вважаю, що ми зробили дуже гарну роботу. 
Дійсно, я вас прошу підтримати цей проект рішення, він є дуже 
важливим для нашого міста і, дійсно, дозволить вирішити цю 
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важливу проблему для нашого міста, так би мовити, не точеч-
но, а дійсно, програмно й концептуально. Але це лише перший 
крок, попереду величезна робота, ми вже провели підрахунок 
безпритульних тварин, далі, дійсно, реалізація цієї програми і, я 
думаю, що спільними зусиллями, правильно Сергій Анатолійович 
сказав, що не без участі громади, безпосередньо, я думаю, що не-
забаром цю проблему буде вирішено в місті Вінниці. Дякую всім 
за увагу!» 

Поступила пропозиція запропонований проект рішення 
прийняти в цілому. 
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Тбілісі – про собак 
із перших рук 

 
 

Про собак Тбілісі розповіла Сара Ганна Модзманашвілі-
Кемексеї, яка безпосередньо займається програмою стери-
лізації собак у Тбілісі: 

– Як будь-яка велика справа, стерилізація міських собак у 
Тбілісі почалася з зусиль ентузіастів. Протягом кількох років 
стерилізацію собак із вулиць робили тільки в приватних при-
тулках. Міська влада продовжувала радянські традиції – просто 
вбивала безпритульних собак. Ветеринари були зосереджені на 
своїй приватній практиці. Поки один із них не зацікавився пе-
редовими методами проведення кастрації/стерилізації собак, 
які застосовувалися європейськими організаціями під час гу-
манного регулювання чисельності безпритульних тварин. 

Зусилля небайдужих городян привернули увагу міжнарод-
ної організації Mayhew International. Під активним впливом 
громадськості й деяких міжнародних організацій місцева влада 
Тбілісі змінила свою позицію щодо безпритульних собак.  

Муніципалітет створив Агентство з моніторингу тварин і 
здійснює нагляд за чисельністю собак на вулицях Тбілісі, фінан-
суючи стерилізацію, вакцинацію та маркування тварин, що 
проводиться муніципальним притулком. У цьому ж беруть 
участь і громадські організації завдяки залученим коштам. Со-
баки повертаються на вулиці Тбілісі з різнокольоровими 
кліпсами. Колір кліпси говорить про те, хто саме провів обробку 
цієї конкретної собаки. 

 

– Які були використані аргументи на користь застосування 
саме такого методу регулювання чисельності безпритульних 
собак? 

– Існувало кілька позитивних міжнародних прикладів, які 
використовувались, як у нашої сусідньої країни, Туреччини, а 
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також міст, де раніше працювала Mayhew International. Вони 
ініціювали та проводили ветеринарні тренінги в Грузії, що та-
кож дуже допомогло – вони навчали ветеринарів, давали пора-
ди муніципалітету щодо управління цим питанням та виступа-
ли за цей метод. 

 

– Чи були противники використання такого методу регу-
лювання чисельності безпритульних собак? Як їх переконали? 

– Не було противників, голос яких мав би силу. Здебільшого 
люди дійсно позитивно ставилися до цього. 

Але були негативні коментарі. Ситуація полягає в тому, що 
раніше муніципалітет використовував вбивства вуличних собак 
– у такий спосіб було легко й дуже помітно «вирішити» пробле-
му. Якщо в будь-якої спільноти було питання з вуличними со-
баками, вони викликали муніципалітет, який їхав туди, і собаки 
зникали. Тепер цього не відбувається – муніципалітет збирає 
собак, стерилізує, вакцинує, позначає їх, а потім повертає. 

Тому, звісно, тим людям, які скаржилися на собак, це не 
подобається. Собаки, на яких вони скаржилися, повертаються в 
цей район. У нас регулярно трапляється, що хтось дратує собак, 
продовжує повідомляти про них, а потім вони почувають себе 
невпевнено, що собаки не зникають. Але ми завжди намагає-
мося пояснити, що якщо ми вилучимо собак, то інші собаки, які 
не позначені, тому не вакциновані та небезпечні, перейдуть на 
територію, де ми вилучаємо собак. Отже, у багатьох випадках 
люди розуміють, що зберігання вакцинованих та стерилізо-
ваних, і тому безпечних собак у їхніх інтересах. 

 

– Хто (який орган) був призначений відповідальним за це 
питання? 

– Муніципалітет створив Агентство з моніторингу тварин і 
здійснює загальний нагляд за вулицями Тбілісі, включно зі сте-
рилізацією та вакцинацією, що проводяться муніципальним 
притулком. Для програми, яку ми запускаємо, це абсолютно 
наша відповідальність – ми документуємо та звітуємо 
муніципалітету так, що, якщо в них є якісь проблеми із собакою, 
яку ми позначили, ми можемо перевірити кожну деталь у даних. 
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Собаки, стерилізовані різними організаціями, також закріплені 
за допомогою різних кольорових міток (ми використовуємо 
білий тег, муніципалітет використовує інші кольори). 

 

– Яку участь у цьому питанні брала громадськість в особі 
зоозахисних організацій або кого-небудь ще? 

– Місцеві групи та організації знають про нас, що ми 
працюємо за цією програмою, і в багатьох випадках вони при-
носять нам собак, вони піклуються про них на період 
відновлення, але просять нас покрити витрати. У цьому сенсі 
ми маємо досить гарну співпрацю з групами захисту тварин та 
окремими особами. 

Mayhew International покриває нам вартість операції та вар-
тість вакцини. Перевезення, вушні мітки, тимчасове утримання 
собак, дегельмінтизація, транспортні засоби, витрати на персо-
нал – це коштом нашої організації. 

Муніципалітет працює за місцевим бюджетом. 
 

– Як люди сприймали те, що собаки повернуться на вулиці? 

– Є місця, де ми здивовані тим, наскільки відкрито й щасли-
во місцева спільнота сприймала новину про наявність цих ву-
личних собак, але є місця, де собаки розглядаються, як вороги.  

Програма створена в такий спосіб, що вона дуже залежить 
від місцевих опікунів. Цей термін «опікун» фактично офіційно 
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входить до правил муніципалітету. Людина може зареєстру-
ватися як власник собаки або як доглядач вуличних собак. У 
випадку з доглядачем це означає, що особа не володіє цими со-
баками. Ці собаки – вуличні собаки, однак людина повинна бути 
інформована, якщо щось трапиться із собаками. І ця особа несе 
відповідальність за собак на певному рівні. Не як власник, але 
він повинен мати документи про вакцинацію та інше.  

Тому, коли ми стерилізуємо собак, до нас здебільшого звер-
таються доглядачі – вони знають про нашу програму, прино-
сять нам собак і або доглядають собаку в період відновлення, 
або ми надаємо карантинний зал для цього в притулку, який ми 
утримуємо.  

Коли нам потрібно розповсюдити інформацію про нашу 
програму або роз'яснити місцевим жителям, як програма їх 
стосується, ми також залучаємо до цього опікунів – вони там 
живуть, тому вони краще пояснять іншим у цьому районі. У нас 
також є флаєри для поширення, ми організуємо заходи, де ми 
говоримо про програму та пояснюємо це. 

 

– Чи є випадки укусів стерилізованими собаками? Скільки? 

– Існувало лише кілька випадків повідомлень про укуси – 
до 10 за останні 3 роки. 

 

– Чи проводиться стерилізація собак в інших містах Грузії? 

– Існують деякі ініціативи місцевих муніципалітетів в ін-
ших містах. Але лише кілька невдалих спроб. В основному немає 
коштів і немає інтересу. Ми працюємо разом із деякими добро-
вольцями з цих місць, які приносять нам собак, але це не сис-
темна робота, як могло б бути. 
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Зустріч у Попасній 
 
 
«Не хвилюйтеся – років 30–40 тому в нас у Німеччині 

ситуація з бездомними собаками була така ж, як і у вас зараз», – 
сказав Франклин Тумєшайт, коли ми зустрілися в моєму офісі. 
Франклін має 30-річний стаж роботи в поліції Німеччини, тому 
добре знає, про що говорить. До того ж свій вільний час він 
присвячує фотографуванню тварин, яких дуже любить. 

З Франкліном ми вперше зустрілися влітку 2017 року в 
Попасній, де він працював у складі місії ОБСЄ. Тоді місто прово-
дило стерилізацію перших 100 безпритульних собак. Представ-
ники місії були вражені тим, що в місті, яке ще недавно було 
місцем бойових дій, місцева влада піклується про благополуччя 
людей і тварин. «Україна думає про мир!» – був їхній висновок. 

У той день разом із мером Попасної ми півтори години 
спілкувалися з представниками ОБСЄ. Усі, з ким у той день зво-
дила доля, відкривалися з найкращих сторін, показували свої 
справжні, красиві обличчя. 

Може це все тому, що приводом для нашої зустрічі стали... 
собаки. Бездомні собаки Попасної. Вірніше, ставлення до без-
домних собак. А ще вірніше – вибір гуманного способу регулю-
вання чисельності безпритульних тварин, який зробив мер 
Попасної. 

Як зізнався Юрій Онищенко, мер Попасної, спочатку він не 
розглядав питання безпритульних собак як щось, що заслуговує 
на увагу. Так, люди скаржилися, що безпритульних собак стає 
все більше й більше. Як тільки далеко гримлять вибухи, до 
міста надходить хвиля покинутих тварин. У зв'язку з бойовими 
діями кілька років не проводився відстріл диких лисиць, не ро-
билася пероральна вакцинація від сказу диких тварин. То там, 
то там мали місце спалахи сказу. У кількох містечках біля 
Попасної оголошувався карантин зі сказу. І мер побачив у 
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стерилізації безпритульних собак можливість захистити місто 
як від сказу, так і від стихійного розмноження тварин. 

І саме собаки розкрили наші душі. І перед нами вже були не 
представники ОБСЄ (з Польщі, Німеччини, Угорщини), а собач-
ники й кошатники. Кожен розповів про своїх домашніх 
улюбленців, як вони з'явилися в будинку, які правила утриман-
ня тварин у їхніх країнах, як у їхніх країнах ставляться до без-
домних тварин. Ніде собак не вбивають! Крім Харкова... 

А потім ми говорили про те, чому в нашій країні таке 
безвідповідальне ставлення не тільки до домашніх тварин, а й 
до того, як і в яких умовах ми живемо... Іноземцям далеко не все 
зрозуміло про нас... Наприклад, чому здебільшого в під'їздах ба-
гатоповерхових будинків так брудно... Навіщо люди мочаться у 
ліфті... Або чому такі обшарпані лавочки біля будинків... 

Ханна розповіла, як вона стала наводити елементарну чис-
тоту в під'їзді одного з будинків Сєвєродонецька, де вони жи-
вуть на зйомній квартирі. Як весь під'їзд тиждень дивився на 
неї з подивом, а потім поступово приєднався до наведення чис-
тоти і краси. І навіть лаву перед під'їздом пофарбували. 

І що треба робити ветеринарний паспорт для кошеняти, 
якого Ханна знайшла в під'їзді, тому що хоче відвезти його до 
себе додому. І як оплатила стерилізацію котів, які мешкають у 4 
бабусь у тому під'їзді. 

А ще ми говорили про спорт. І про 
дітей. І могли б говорити й говорити, 
але справи вже наступали на п'яти і 
вимагали негайно зайнятися іншими 
питаннями. 

Одне хочу сказати: справжня лю-
бов до братів наших менших здатна 
об'єднати нормальних людей і надих-
нути на рішення маси питань! Собаки 
й кішки заслуговують на гуманне 
ставлення й людську увагу.  

А головне – ставлення до тварин – це показник розвитку 
суспільства. Адже це тільки здається, що ми говорили про со-
бак... 
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Безумовно, першим питанням є питання рівня життя лю-
дей. Не окремих верств населення, а жителів країни взагалі. Ко-
ли люди будуть краще жити, тоді вони більш уважно будуть 
ставитися до тварин. Нам ще працювати і працювати над 
підвищенням рівня життя.  

Але може є сенс не відкладати проблему безпритульних 
тварин у довгий ящик? Тим більше, що в нас є приклад 
європейських країн щодо того, як вони вирішили це питання. 
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Що ж робити 
 
 

Передусім нам потрібно терпіння, пекуче бажання впорати-
ся із ситуацією і віра в успіх. Бажання повинно бути підкріплено 
здоровим міркуванням і конкретними діями. Ми з вами повинні 
домовитися, як ми розуміємо права тварин і людську 
відповідальність, що і в яких ситуаціях ми будемо робити, яким 
ми бачимо наше спільне життя із собаками – на рівні будинку, 
вулиці, міста, країни.   

Нам потрібно терпіння, щоби дійсно впоратися з тією ситу-
ацією, яка склалася в нашій країні з тваринами, тому що колись 
питання з собаками було під контролем, але потім усе розсипа-
лося – держава усунулася від цього питання, хтось, кому за чи-
ном було покладено, проявив безвідповідальність, малодуш-
ність і недалекоглядність. 

Колись нам говорили, що в кожній родині був хтось, хто 
воював на фронтах Другої світової війни. Ішли роки. І можна 
припустити, що в кожній родині був хтось, хто залишив собаку. 
Тому що змусили виїхати. Тому що відвезли насильно. Тому що 
захотілося виїхати. І не було рішення, як вчинити із собакою, 
крім як кинути його. Адже якщо покопатися в нашій історії, то 
це буде дійсно так – у кожній родині. Просто хто говорив про 
тих собак? Не прийнято було це пам'ятати. Не надавали цьому 
ніякого значення. Безпритульні собаки не раптом з'явилися. Це 
накопичувалося, накопичувалося... Чим винні собаки? Ми всі 
разом, декількома поколіннями, породили цю проблему. Нам 
усім разом її й вирішувати. Проблема давня. І на її рішення теж 
має піти час. Хоча б років 10. 10 років не просто очікування, а 
конкретних справ. І відлік треба вести не з моменту усвідом-
лення проблеми, а з моменту практичних дій.  

Потрібно чітко оцінити ситуацію – що ми сьогодні маємо, 
які в нас є можливості. Хто на рівні держави та окремого міста 



 

94 

опікується питанням людей із тваринами та самих тварин? Чи 
справді питання, пов'язані з правами тварин, з умовами їхнього 
утримання, регулювання чисельності, повинні бути у відомстві 
ЖКГ? Може, і так. Наскільки у своєму нинішньому вигляді 
поліція готова захищати права тварин? Наскільки поліція гото-
ва контролювати відповідальність власників тварин? Чи є в 
поліції відповідні фахівці? Чи є в них інструменти роботи? Чи є 
підтримка в суспільстві? Хто буде стежити, щоб усе добре і пра-
вильно працювало? 

Усуненню прогалин у законодавчому полі повинна переду-
вати велика підготовча й роз'яснювальна робота, яка охоплює 
всю країну. Тому що питання домашніх тварин, зокрема без-
притульних, зачіпає дуже й дуже велику частину нашого 
суспільства, суттєво впливає на мораль суспільства.  

Чому б депутатам, які приймають закони щодо тварин, не 
вкласти трохи власних грошей у наповнення інформаційного 
простору питаннями про відповідальне ставлення до тварин, 
про відповідальне ставлення до міського середовища, з наоч-
ними прикладами та відповідями на конкретні питання 
власників тварин щодо застосування норм, які придумали та 
прийняли депутати? Згідно з деклараціями, майже всі наші де-
путати ВР дуже заможні люди. А зв'язування того, що вони при-
думали в законі, з конкретним життям, допоможе їм самим 
зрозуміти, яких правових норм не вистачає й що потрібно, щоби 
закон був життєздатним. 

Здебільшого зоозахисники зайняті порятунком конкретних 
тварин. І низький їм уклін за це! Але щоб системно щось 
змінилося в цьому питанні, необхідна просвітницька робота. 
Мені не доводилося зустрічати зоозахисників, які б щось 
роз'яснювали або пропагували. Може, мені просто не пощастило. 

Прикладом системної роботи зоозахисників може служити 
ситуація в місті Уелдон у Північній Кароліні, США. 2014 року в 
місті було прийнято рішення про заборону тримати собак на 
ланцюзі. Активісти організації PETA двері у двері обійшли всіх 
власників собак, щоби пояснити нові правила утримання тва-
рин. Також вони роз'яснювали переваги стерилізації/кастрації 
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тварин. Пожежна служба міста також підключилася до повідом-
лення всіх, що з певного числа ланцюг більше не кріпиться до 
шиї собаки. 

Мало просто прийняти ту чи іншу правову норму. Треба до-
бре продумати і створити механізми, інструменти реалізації цієї 
норми. Пояснити всім городянам, як користуватися цими 
інструментами та пояснити необхідність деяких норм, схилити 

а 
стерилізувати всіх власних собак (крім породних для розведен-
ня) або вимога щорічного податку за тварину. Дехто має кате-
горично негативне ставлення до стерилізації власної тварини. 
Треба спочатку пояснити, чому це не завдає шкоди тварині, чо-
му ветлікарі наполегливо рекомендують стерилізацію як 
профілактику онкологічних захворювань, розвіяти можливі 
страхи власників тварин, а вже потім загрожувати штрафами. А 
дехто не бачить у своїх діях жорстокого поводження з тварина-
ми та надання жахливого прикладу дітям, коли замість 
стерилізації щорічно топить десятки кошенят та цуценят. Або 
просто викидає їх на вулицю. 

Щодо податка за тварину – хто буде отримувати ці гроші, 
на що вони будуть витрачатися, яка буде їхня прозорість?  

На одному з форумів було поставлено питання: «Як ви ста-
витеся до введення податку на собак і спрямовування цих 
коштів на створення служб, що займаються стерилізацією без-
притульних собак, а також їхнім утриманням?» 

Ось таки досить типові відповіді 
(мовою і стилістикою оригіналу): 

"Я одного не пойму, а почему содер-
жание бездомных собак нужно перекла-
дывать на собачников? Это общая про-
блема всего населения страны, значит, и 
налог должны платить все. Это раз. Во-
вторых, в нашей стране налоги идут на 
яхты и виллы за границей, но только не в 
реальный сектор, хотя, конечно, это не 
означает, что ничего делать не нужно. 
Нужно, и не забывать контролировать. 

громадську думку на підтримку. Наприклад, вимог
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А то у нас все, как в песок. В больницы вон тоже деньги с налогов 
направляются, а в список пациентам пишут все – вплоть до од-
норазовой маски, перчаток и шприцев. А по поводу фекалий – 
нужны специальные площадки для выгула, ну и культуру пора 
повышать. Собака твоя сделала, будь добр, убери в пакетик и в 
утиль. Не сделал – штраф. Заодно и нашей полиции работенка 
подвалит, надо ж им чем-то заниматься. В принципе, если орга-
низовать спец. площадки, можно там же компостные ямы де-
лать, суперэкологично и так по-европейски»; 

«А вы всерьёз считаете, что этот налог пойдет на созда-
ние и содержание служб, занимающихся стерилизацией бездом-
ных животных? Безнадежные романтики. Или вы считаете, 
что если их стерилизовать, даже всех, то с улиц пропадут «ка-
кашки»? По-моему, максимум, на что способна наша система – 
это отстрел. Финансировать нужно наших волонтёров, а они у 
нас в городе работают не покладая рук и сейчас. Если бы было 
так, мне не сложно убрать за собакой, но спуститесь на землю. 
На данном этапе есть вещи куда важнее. Люди умирают пачка-
ми, кто-то в АТО, кто-то в больнице от оказания нашей медпо-
мощи, кто-то с голода, кто-то замерзает, кого-то убивают за 
20 грн, а кого-то волнует больше всего кучка на снегу. Конечно, 
это неприятно и некрасиво. Чтобы все по-человечески сделать, 
нужно хорошо поработать, и тот, кто писульки пишет, как 
правило, о механизмах реализации думает очень поверхностно. 
Я не против, но механизма реализации и контроля нет, а зна-
чит, говорить не о чем. Ну можно, конечно, ребятам подарить 
еще денежку на Бентли». 

 

Питання не в тому, чи бігають собаки вулицею без господа-
ря. Бігали й будуть бігати. Питання в тому, чи знають люди, що 
з цим робити – кому телефонувати, як діяти. А ті, кому телефо-
нують, – чи знають, як діяти, чи мають все необхідне для кон-
кретних справ? 

Наприклад, у Мукачеві на всіх видних місцях висять теле-
фони, куди можна звернутися, якщо щось сталося із собакою. І 
тим, що загубилися, і бездомним собакам буде надана ветери-
нарна допомога коштом місцевого бюджету. Собака буде пере-
бувати в міському притулку тимчасового утримання. Коли 
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знайдеться господар загубленого пса, йому доведеться відшко-
дувати витрати. Це стимулює городян ретельніше стежити за 
своїми вихованцями. Безпритульні собаки стерилізуються, вак-
цинуються й повертаються на вулиці. Або їм підшукується но-
вий господар. 

У деяких містах є міські програми щодо тварин, у багатьох 
містах такі програми повинні з'явитися.  

Спочатку треба порахувати всіх собак. Як власницьких, так і 
безпритульних. Порахувати та оцінити стан наявних притулків. 
Як офіційних приватних, так і муніципальних. А також стихій-
них.  

Дуже жахливо, коли у квартирі деякі особи тримають 
стільки тварин, що це вже важко назвати квартирою. Бруд та 
сморід поширюється сусідніми квартирами. Відсутність гуман-
ного ставлення до тварин на рівні державі, відсутність у 
суспільстві культури гуманного поводження з тваринами 
спонукає деяких осіб збирати тварин у себе вдома. Діяльність у 
Харкові комунального підприємства, яке вбиває 90% відлов-
лених безнадзорних собак, змушує небайдужих харків'ян хова-
ти собак, улюбленців двору. 

Було б просто чарівно, якби знайшлися ті, хто допоміг би 
подібним квартирам надати божеський вигляд і дати тваринам 
можливість жити не в такій домівці. 

У кожному місті є ті, хто активно опікується тваринами. 
Плідна співпраця з ними може допомогти вирішити багато пи-
тань щодо безпритульних собак та домашніх тварин взагалі. 

Хоч правове поле щодо тварин у нас і не дуже розвинене, 
але воно є. Тому органи місцевої влади, цілком компетентні, ке-
руючись принципами гуманності та доцільності, створити умо-
ви, а також зробити конкретні дієві кроки для вирішення пи-
тання як із безпритульними тваринами, так і з тваринами 
взагалі. Щоби кожне місто та містечко були затишними, ком-
фортними та безпечними як для людей, так і для тварин. Не 
треба чогось чекати, склавши руки.  

Якщо комусь потрібна інформація для створення міської 
програми щодо міських тварин, звертайтеся – із задоволенням 
допоможемо. Приклади міських програм можна знайти на сайті. 
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З давніх-давен собаки жили поруч із людиною, ділили їжу 
й захищали житло від непрошених гостей. Зазирніть в очі со-
баки – там вірність і безмежна любов. І життя. Життя, яке 
дорогоцінне. Тільки від нас залежить, чи буде собака пробле-
мою або найціннішим подарунком у житті. Любов і вірність, 
які неможливо купити ні за які гроші. 
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