
На базі КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини» здійснюється реалізація

Київської міської цільової
програми контролю за утриманням 

домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами



Характеристика профільного 
підприємства

• 3 лікарні ветеринарної медицини (Дарниця, Троєщина, Подол)

• Притулок для тварин в Бородянці

• Центр захисту тварин на вул. Автопарковій

• Кладовище для тварин на вул. Пухівській

• Служба Зоодопомога

• Служба обліку та реєстрації тварин

• 155 штатних одиниць. 



Перелік служб профільного 
підприємства

• Служба «Зоодопомога» виконує відлов, транспортування, порятунок тварин, 
збір трупів тварин. 

• Служба ветеринарної медицини надає ветеринарні послуги власникам 
тварин  та проводить стерилізацію, лікування, тимчасову післяопераційну 
перетримку та вакцинацію безпритульних тварин.

• Служба утримання безпритульних тварин займається утриманням 
безпритульних тварин, утилізацією патматеріалів, трупів тварин, біологічних 
відходів тварин. 

• Служба інформаційного забезпечення, просвітницької роботи, обліку та 
реєстрації тварин здійснює облік та реєстрацію тварин, просвітницьку 
діяльність та інформаційне забезпечення діяльності підприємства. 

• Служба ритуальних послуг має надавати ритуальні послуги з поховання 
тварин, однак перебуває в статусі недобудови.

• Служба бухгалтерського обліку та звітності здійснює фінансову, облікову та 
звітну діяльність. 

• Служба матеріально-технічного та господарського забезпечення несе 
відповідальність за вирішення всіх господарських питань КП. 



В період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р. спеціалістами ветеринарної 
медицини профільного підприємства було проведено 36496 
безкоштовних стерилізацій безпритульних тварин з них:

• 6541 тварину стерилізовано протягом 2012 року;

• 7210 тварин стерилізовано протягом 2013 року;

• 6536 тварин стерилізовано протягом 2014 року;

• 7777 тварин стерилізовано протягом 2015 року;

• 8432 тварини стерилізовано протягом 2016 року.



На базі ветеринарних лікарень по вул. Електротехнічній, 5-а, та вул. 
Ярославській, 13-а за цей період було перетримано – 14154 тварини, 
загальною кількістю – 130687 днів, з них:

• 2751 протягом 2012 року, собаки – 2125,  коти – 626, загальною кількістю 
– 25679 днів;

• 2986 протягом 2013 року, собаки – 2394, коти – 592, загальною кількістю 
– 27040 днів;

• 2735 протягом 2014 року, собаки 2123 коти – 612 загальною кількістю –
26965 днів;

• 2740 протягом 2015 року, собаки – 1964 , коти – 776, загальною кількістю 
– 23832 дня;

• 2942 протягом 2016 року, собаки – 2157, коти – 785, загальною кількістю 
– 27180 днів.

• Профільним підприємством за період 2012 - 2016 роки,  відловлено 
14019 тварин, відправлено на карантинування  1042 тварини, проведено 
стерилізацію та післяопераційне утримання 5071 тварині, забезпечено 
утримання та лікування 1042 безпритульних тварин, проведено заходи 
по запобіганню зоонозним захворюванням 3794 безпритульних тварин 
(щеплення), забезпечено функціонування служби збору 483 загиблих 
тварин.



За результатами досліджень фонду Naturewatch
Foundation, проведених у червні 2016 року, 

встановлено, що кількість домашніх тварин у 
місті Києві сягає понад 400 000 голів. Популяція 

безпритульних собак у обраних секторах 
становить понад 2 600.00 особин. У порівнянні з 

2011 роком, кількість безпритульних собак 
становила 30 000.00 особин, що говорить про 
успішність Програми 2012-2016 р. та істотне 

зменшення популяції безпритульних тварин в 
місті.



Популяція безпритульних тварин поповнюється 
внаслідок:

• розмноження існуючих безпритульних тварин (згідно 
досліджень, одна самка собаки, на рік, народжує 8 - 12 
цуценят);

• міграції безпритульних тварин з приміських районів на 
так звані «вільні території»;

• тварин, які мали власника, але були загублені, залишені 
на вулиці з ініціативи або халатності власника, покинуті в 
місцях несанкціонованого продажу, тощо.

Неконтрольована кількість безпритульних тварин 
призводить до байдужого,  негативного, жорстокого 

ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином 
викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.



МЕТА ПРОГРАМИ:
• Забезпечення комфортних умов співіснування людей і домашніх тварин у місті, 
• зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, 
• зменшення випадків нападу та покусів собаками людей або травмування інших 

тварин, 
• зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин,
• формування гуманного відношення до тварин шляхом здійснення постійного 

контролю за дотриманням встановлених правил утримання тварин та оперативного 
реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян та юридичних осіб про 
факти порушень правил утримання тварин.

• покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста,
• зменшення кількості випадків порушення вимог Правил утримання домашніх собак 

та котів їх власниками, у м. Києві, для чого має бути створена відповідна 
інфраструктура - майданчики для дресирування, місця та зони для вигулу, місця для 
поховання тварин, Центр захисту тварин,

• законодавчо передбачити реєстрацію усіх котів та собак, що знаходяться, на постійній 
основі, на території населених пунктів України (в т.ч. м. Києва).

• На законодавчому рівні впровадження реєстрації та ідентифікації тварин, як 
раціонального та дієвого засобу  здійснення єдиного обліку тварин, які утримуються 
юридичними та фізичними особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин 
та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; 
здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення 
епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, 
пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів.

• Реєстрація та ідентифікація тварин стане основою для застосування відповідної 
законодавчої бази (включаючи законодавство, згідно з яким власник несе 
відповідальність за викинуту на вулицю тварину, і норми про обов'язкові регулярні 
щеплення від сказу). Це має підвищити відповідальність власників, оскільки по 
тварині можна ідентифікувати його власника.



ШЛЯХИ РОЗВЯЗАННЯ:

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності 
безпритульних  тварин, який підтверджений досвідом 

європейських країн, є комплексний підхід: «Відлов-
Стерилізація-Повернення» (далі – ВСП), ефективна 

законодавча база, єдина он-лайн система реєстрації та 
ідентифікації, контрольоване розведення, інформаційно-

просвітницька робота та підвищення рівня відповідального 
ставлення до тварин з боку їх власників та суспільства.



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ,

ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

• Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин 
в тому числі тварин, що знаходяться під опікою.

• Створення сприятливих умов для співіснування людей та 
тварин у місті

• Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших 
тварин, здійснення просвітницької діяльності

• Надання фінансової підтримки громадським організаціям на 
утриманні яких знаходяться притулки для тварин

• Забезпечення будівництва закладів по поводженню з 
тваринами



Напрям 1.

Забезпечення стерилізації та 
вакцинації безпритульних 
тварин в тому числі тварин, що 
знаходяться під опікою.



У цьому напрямку необхідно забезпечити контроль за кількістю 
безпритульних тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

• організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій 
травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, 
лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, 
післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та 
заходів з ідентифікації безпритульних тварин 
(чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. 
Києва, під опікою, та у соціально незахищених верств населення м. 
Києва;

• забезпечення системної стерилізації тварин, вакцинації, розробка і 
здійснення планів вилову та стерилізації безпритульних тварин, 
збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної 
перетримки, місць тимчасового утримання безпритульних тварин;

• закупівля ветеринарних, медичних препаратів, дезінфікуючих 
засобів, лабораторно-діагностичних реактивів, корму, засобів з 
вилову та ідентифікації тварин, паливо-мастильних матеріалів, 
інформаційно-телекомунікаційного обладнання, спеціального 
транспортного засобу та технічного устаткування.



Напрям 2.

Створення сприятливих умов 
для співіснування людей та 
тварин у місті



Цей напрямок передбачає забезпечення безпечного співіснування 
людей та тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві 

гуманними методами, модернізацію існуючого притулку для тварин, 
зниження соціальної напруги.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

• вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва 
бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за 
зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремації 
трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів;

• утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, 
вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що 
знаходяться в притулку профільного Підприємства;

• утримання та забезпечення діяльності служб та бригад з вилову, 
стерилізації, збирання трупів загиблих тварин, ветеринарної 
допомоги, проведення рейд-перевірок;

• модернізація існуючого притулку для тварин, згідно Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року.



Напрям 3.

Забезпечення контролю у сфері 
утримання домашніх та інших 
тварин, здійснення 
просвітницької діяльності



Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

• організація та проведення інформаційної, навчально-
просвітницької роботи, видання та поширення тематичних 
друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа-
проектів, ведення тематичної веб - сторінки у мережі Інтернет;

• організація роботи та утримання гарячої лінії профільного 
Підприємства, з розгляду  скарг та інших звернень громадян та 
юридичних осіб пов’язаних зі сферою поводження з 
тваринами;

• розгляд профільним Підприємством звернень що надійшли 
через  комунальну бюджетну установу «Контактний центр 
міста Києва 1551», надання консультацій по цим зверненням; 

• складення актів щодо порушення правил утримання тварин, за 
результатами проведення рейд-перевірок, посилення 
контролю за  утриманням домашніх тварин та регулювання 
чисельності безпритульних тварин гуманними методами;



• забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у 
м. Києві, в тому числі  обліку опікунів, ведення моніторингу та 
системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених 
та безпритульних тварин;

• забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією 
домашніх тварин у м. Києві при здійсненні купівлі-продажу на 
території 
«Куренівський ринок»;

• забезпечення здійснення громадського контролю в галузі 
регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову, 
перетримки, утримання, прилаштування і повернення 
безпритульних тварин до місця вилову) комісією з питань 
захисту тварин при Департаменті міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);



• розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, 
інформаційно-просвітницьких засобів посилення 
відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх 
народжуваності, гуманного поводження з тваринами;

• вдосконалення правил утримання домашніх тварин та 
поводження з безпритульними тваринами в місті Києві, правил 
благоустрою міста Києва, згідно Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року, та приведення у відповідність до сучасних 
світових нормативно-правових актів (не потребує грошових 
витрат).



Напрям 4.

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям на 
утриманні яких знаходяться 
притулки для тварин



Одним із напрямків забезпечення вирішення проблеми  
наявності безпритульних тварин на території м. Києва є 

надання відповідної допомоги громадським організаціям 
на утриманні яких знаходяться притулки для тварин.

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

• надання фінансової підтримки громадським 
організаціям, на утриманні яких знаходяться їх притулки 
для тварин.



Напрям 5.

Забезпечення будівництва 
закладів по поводженню з 
тваринами



Напрямком реалізації Програми передбачає забезпечення 
створення нових притулків для тварин, облаштування міського 

кладовища для захоронення тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

• будівництво та облаштування притулку для утримання тварин 
(Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому 
районі, в т. ч. виконання проектних робіт;

• будівництво міського кладовища для тварин у складі 
колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, 
крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у 
Деснянському районі м. Києва.



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік

Усього витрат на 

виконання 

Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми,

усього,

у тому числі:

19755,00 103657,40 69475,40 192887,80

Бюджет м. Києва 19265,00 103187,40 69005,40 191457,80

Власні та інвестиційні (благодійні)

кошти, усього: 490,00 470,00 470,00 1430,00


