
МЕМОРАНДУМ 

ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» ТА ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 «__________________________» 

 

м. Київ                                                                            «__»_________2020 року 

 
Громадська організація «_____________________________» в особі 

___________________________________________________________________, що діє 

на підставі Статуту (надалі – Громадська організація ), та  

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», в 

особі виконувача обов’язків директора Мазур Наталі Вікторівни, що діє на підставі 

розпорядження Київського міського голови від 03.08.2020 № 507 та Статуту (далі - 

Підприємство), що надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, 

Враховуючи, що одним із важливих критеріїв належності до культури та 

цінностей європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин, а також 

надзвичайну соціальну важливість поширення інформації про подолання 

безпритульності тварин та відчуваючи відповідальність за формування гуманного 

ставлення до тварин у дітей та дорослих різного віку, а також необхідність в формуванні 

свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог 

правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження 

концепції «Культурний вигул тварин у місті», відповідно до Київської міської цільової 

програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами, Сторони домовились і уклали цей 

Меморандум про партнерство та співробітництво між Підприємством та Громадською 

організацією  (надалі - Меморандум) про наступне: 

 

1. Розуміючи необхідність зміцнення спільних дій, спрямованих на створення 

прозорості, довіри, партнерських відносин та поліпшення співпраці, Сторони 

погоджуються розглядати цей Меморандум, як дієвий інструмент реалізації 

вдосконалення організації цілей та мети, що зазначені в Меморандумі. 

2. Сторони погодили, що метою цього Меморандуму є: 

2.1.  Формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян 

щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з 

тваринами. 

2.2. Співпраця Сторін у сфері поширення інформації серед населення про 

гуманне ставлення до тварин, проблеми безпритульності домашніх тварин, шляхи їх 

подолання тощо. 

2.3. Спрямованість на формування в екосистемі міста Києва повноцінного та 

комфортного співіснування людей і тварин, забезпечення проведення єдиної політики у 

сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає законодавству України, та 

впровадження в суспільну свідомість стандартів відповідального та гуманного 

ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності. 

2.4. Покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного 

стану міста, зменшення кількості випадків порушення вимог Правил утримання 

домашніх собак та котів в м. Києві, що затверджені рішенням Київської міської ради від 

25.10.2007 за № 1079/3912 (зі змінами та доповненнями). 



2.5. Сприяння заходам Підприємства, спрямованим на виявлення та 

забезпечення скорочення гуманними методами чисельності популяції, як безпритульних 

тварин, так і домашніх тварин (собак та котів), які не мають ознак порідної цінності та 

мають власників. 

2.6. Впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до 

живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності у відповідності до сектору 

2.6. «Публічний простір» у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 

«Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (в редакції рішення 

Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»). 

3. Сторони домовились для досягнення спільної мети цього Меморандуму 

діяти шляхом активної співпраці на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної 

підтримки. 

3.1.  Для цього Сторони: 

- обмінюються всією необхідною інформацією, що відноситься до предмету та 

цілей цього Меморандуму; 

- активно співпрацюють на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної 

підтримки; 

- можуть створювати і забезпечувати діяльність спільних комісій, комітетів, 

робочих груп, інших консультаційних та експертних об'єднань, до складу яких можуть 

входити тільки Сторони Меморандуму, їхні консультанти та експерти; 

- розвиватимуть взаємовигідне та довгострокове співробітництво, спрямоване на 

досягнення своїх статутних цілей; 

- домовились, що форми співробітництва можуть доповнюватися за взаємним 

погодженням; 

- домовились обмінюватися досвідом та інформацією в межах питань, визначених 

цим Меморандумом і укладеними відповідними правочинами; 

- забезпечують збереження конфіденційності персональної інформації, що стала 

відома Сторонам у зв’язку з реалізацією цього Меморандуму, зокрема відповідно до 

вимог законодавства України; 

- в разі необхідності укладають різні договори, угоди та відповідні правочини, 

спрямовані на виконання цілей Меморандуму. 

3.2. Взаємодія Сторін та співробітництво в реалізації заходів відбувається 

шляхом використання наявних у Сторін можливостей та ресурсів для забезпечення мети 

Меморандуму. 

4. Сторони домовляються співпрацювати у наступних формах: 

4.1. Інформування Підприємства про необхідність надання невідкладної 

допомоги тваринам, які опинились у скрутному та безпорадному стані. 

4.2. Інформування керівників будь яких суб'єктів господарювання, про можливі 

порушення вимог щодо дотримання правил утримання тварин та гуманного поводження 

з тваринами в разі їх виявлення.  

4.3. Організація спільних просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення 

мети цього Меморандуму із залученням населення, в тому числі школярів. 

4.4. Проведення спільних консультацій, зустрічей, обговорень щодо 

можливостей організації заходів будь-якого типу. 



4.5. Інформування населення міста Києва в соціальних мережах про співпрацю 

Сторін у проведенні спільних акцій та заходів щодо реалізації мети та цілей зазначених 

в цьому Меморандумі. 

4.6. Розробки механізму взаємодії Сторін у проведенні спільних акцій та 

заходів, які забезпечать покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та 

екологічного стану міста Києва. 

4.7. Сторони будуть проводи консультації для обговорення узгоджених дій, 

спрямованих на покращення якості партнерства.  

У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання 

взаємодії Сторін. 

Місце та час проведення консультацій, а також порядок денний  будуть 

узгоджуватися Сторонами додатково. 

4.8.  Розробки механізму взаємодії Сторін стосовно надання Підприємством 

послуг стерилізації  тварин, якими опікується або є власністю  Громадської організації, 

відповідно до встановленого на Підприємстві порядку, та можливість прийняття 

Громадською організацією тварин від Підприємства на відповідну перетримку з 

подальшим поверненням тварин Підприємству. 

4.9. Вдосконалення та популяризація інформаційної системи «Реєстр домашніх 

тварин», як дієвого механізму реєстрації та вакцинації тварин, а також пошуку 

загублених тварин, а також продовжувати та вдосконалювати загальноєвропейську 

практику візуальної ідентифікації домашніх та безпритульних тварин, що здійснюється 

жетонами та/або кліпсами визначеного зразка з унікальним ідентифікаційним номером, 

татуюванням або іншими не забороненими законодавством України методами. 

5. У рамках співробітництва Сторони беруть на себе наступні зобов'язання: 

- своєчасно забезпечувати представників Сторін необхідною для виконання 

положень цього Меморандуму інформацією; 

- інформувати один одного про свою діяльність, прийняті рішення та їх 

результати, в тому числі, рішення, що стосуються діяльності безпосередньо однієї із 

Сторін і мають вплив на їхні спільні інтереси; 

- приймати спільні рішення тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень; 

- надавати на вимогу Сторони необхідну інформацію для здійснення 

інформування громадян з питань та цілей, зазначених в цьому Меморандумі; 

- дотримуватись принципів конфіденційної політики передбаченої Законом 

України «Про інформацію». 

5.1. На виконання цього Меморандуму Громадська організація бере на себе 

наступні зобов’язання: 

- розробляє інтерактивні заходи стосовно дотримання правил утримання 

домашніх тварин у місті Києві; 

- організовує та забезпечує проведення відповідних цільових заходів у 

громадських місцях, навчальних закладах міста Києва та/або на базі Підприємства, а 

також в інших придатних для таких заходів місцях або приміщеннях; 

- допомагає в організації та проведенні безкоштовних екскурсій до діючих 

притулків для тварин, якими опікуються або створені Сторонами; 

- організовує розробку інформаційних листівок із відповідною тематикою, 

яка безпосередньо  стосується мети та цілей  Меморандуму; 

- за наявної можливості приймає тварин від Підприємства на відповідну 

безкоштовну перетримку з подальшим поверненням таких тварин Підприємству. 

 



5.2. На виконання цього Меморандуму Підприємство бере на себе наступні 

зобов’язання: 

- надає відповідно до встановленого на Підприємстві порядку послуги з 

проведення стерилізації (кастрації) тварин, які не мають ознак породної цінності, які 

одночасно є джерелом збільшення популяції безпритульних тварин, власниками або 

опікунами яких є Громадська організація. 

- визначає ветеринарні Служби Підприємства, на базі яких надаватимуться 

відповідні послуги стерилізації тварин. 

- здійснює безоплатну реєстрацію тварин в системі РДТ, власниками або 

опікунами яких є представники Громадської організації. 

- за запитом Громадської організації надає безкоштовні консультації з питань 

догляду за тваринами, їх дресирування та особливістю поведінки з безпритульними 

тваринами для підготовки Громадською організацією відповідних інтерактивних 

заходів. 

- надає приміщення (за наявності) для проведення просвітницьких заходів за 

попередньо погодженим розкладом. 

- бере участь у спільній розробці інформаційних листівок із відповідною 

тематикою. 

- надає необхідну інформацію для проведення акцій для поширення 

поінформованості мешканців та гостей столиці стосовно правил утримання домашніх 

тварин на території міста Києва. 

6. У рамках співробітництва Сторони мають право: 

- використовувати власний інтелектуальний ресурс, розробки та 

нововведення, професійні та управлінські якості, а також інші відповідні матеріальні й 

нематеріальні активи у відповідності до чинного законодавства України; 

- надавати одна одній відкриту та повну інформацію, яка має значення для 

співробітництва. 

7. Сторони домовилися про висвітлювання інформації про всі заходи 

співпраці, що здійснюються за цим Меморандумом на своїх інтернет-сторінках, у 

соціальних мережах тощо. 

8. Сторони зобов’язуються співпрацювати для досягнення цілей у 

відповідності до завдань Сторін, визначеними установчими документами та/або 

положеннями Сторін, а також організаційно – розпорядчими документами, якими 

Сторони керуються у своїй діяльності. 

9. У процесі реалізації спільних цілей та статутних завдань, Сторони прагнуть 

будувати свої взаємовідносини на засадах взаємного сприяння, обміну інформацією та 

співпраці на постійній основі. 

10. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

та діє до 31.12.2020. 

11. Якщо за місяць до моменту закінчення Меморандуму жодна зі Сторін 

письмово не заявить про його розірвання, то Меморандум вважатиметься продовженим 

на кожен наступний календарний рік. 

12. Сторони можуть припинити дію цього Меморандуму у разі відсутності 

зацікавленості Сторін у подальшій співпраці шляхом направлення письмового листа про 

припинення не менш як за 30 (тридцять) днів до такої дати. 

13. Цей Меморандум фіксує співпрацю між Сторонами на добровільних 

засадах задля досягнення мети, визначеної у ньому. 

14.  Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться тільки за 

письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною. 



15. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень 

Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної 

згоди. 

16. Всі договори або угоди, які будуть укладатися в процесі майбутньої 

співпраці Сторін, повинні відповідати умовам чинного законодавства України та цього 

Меморандуму. 

17. У межах Меморандуму жодна із Сторін не буде обтяжена зобов'язаннями 

або заборгованостями іншої Сторони. 

18. Кожна Сторона несе свої власні витрати, що виникають у зв'язку з 

реалізацією Меморандуму, за винятком окремо обумовлених Сторонами випадків. 

19. Більш конкретні зобов'язання Сторін можуть встановлюватися шляхом 

підписання окремих угод і договорів. 

20. Цей Меморандум складено у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу – по одному примірнику для кожної із Сторін. 

21. Цей Меморандум є відкритим для приєднання всіх інших зацікавлених 

юридичних осіб, метою створення та діяльність яких пов’язана з проведенням 

інформаційно-просвітницької роботи та контролю у напрямках гуманного ставлення до 

тварин, правил їх утримання та запобігання жорстокому поводженню. 

Приєднання іншої сторони до Меморандуму обов’язково письмово погоджується 

Сторонами Меморандуму. 

22. Реквізити та підписи Сторін: 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ:   ПІДПРИЄМСТВО: 

 

  КП «Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини» 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 13-а 

Код ЄДРПОУ: 32828319 

Є платником податку на прибуток на 

загальних підставах  

 

 

Виконувач обов’язків директора 

 

_________________ /МАЗУР Н.В. 

 

            

  



Додаток № 1 

До МЕМОРАНДУМУ 

від «___» __________ 2020 

 

УМОВИ СПІВПРАЦІ СТОРІН 

Згідно з МЕМОРАНДУМУ  

ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» ТА ГРОМАДСЬКОЮ  ОРГАНІЗАЦІЄЮ  

«____________________________________________» 

 

м. Київ                                                                                            «__»_________2020 року 

 

1. Сторони в рамках укладеного Меморандуму попередньо узгоджують між собою: 

- дату та час проведення відповідних консультацій, просвітницьких та інших 

цільових заходів, 

- дату та час проведення операцій стерилізації/кастрації тварин (собак та котів), що 

не мають ознак порідної цінності, які є безпритульними та/або знаходяться під опікою 

чи є власністю Громадської організації; 

- дату та час отримання Громадською організацією тварин на перетримку та їх 

повернення Підприємству.  

2. Сторони домовляються про одночасне розміщення інформації про проведення 

спільних заходів та/або акції в соціальних мережах попередньо узгодивши її між собою. 

3. Для проведення стерилізації тварини, Громадська організація доставляє таку 

тварину з відповідним ветеринарним паспортом (за наявності) до Підприємств тільки в 

призначений день та час. 

4. Якщо тварина з тих чи інших причин не може бути прооперована у призначений 

час, питання проведення операції може бути вирішено в індивідуальному порядку в 

кожному окремому випадку. 

5. В індивідуальних випадках, за домовленістю Сторін, Підприємство може 

проводити тварині безкоштовну вакцинацію проти сказу. 

6. Для проведення стерилізації тварини обов’язковою умовою є реєстрація такої 

тварини в системі РДТ з обов’язковим зазначенням опікуна та/або власника тварини.  

7. В рамках укладеного Меморандуму процедура реєстрації тварини в системі РДТ 

робиться безкоштовно. 

8. За умови неможливого проведення ідентифікації тварини, встановлення власника 

чи опікуна, а також  відмови представників Громадської організації, які доставили 

тварину до Підприємства, від зазначення опікуна чи власника тварини, така тварина у 

встановленому порядку, передається під піклування Підприємства для подальшого 

карантинування, стерилізації, вакцинації, адопції та знаходження нових власників. 

9. Якщо опікуном чи власником тварини зазначається Громадська організація, то 

після операції представник Громадської організації забирає тварину  на реабілітацію та 

виконує всі рекомендації лікарів Підприємства. 

10.  На розсуд Підприємства та за узгодженням з Громадською організацією  тварина 

може бути залишена  в одній  із клінік Підприємства на окремо визначений термін  для 

спостереження. 

11. У випадку необхідності проведення додаткових обстежень тварини, опікуном чи 

власником якої є Громадська організація, – такі послуги у розмірі 100%-вої оплати 

сплачуються Громадською організацією. 



12.  Якщо під час операції будуть виявлені ускладнення зі здоров’ям тварини, то 

подальші заходи та методи лікування тварини мають бути узгодженні з Громадською 

організацією. При цьому Підприємство повідомляє будь-яким зручним способом про 

виявлені проблеми зі здоров’ям тварини, та отримує згоду від Громадської організації, 

як опікуна або власника тварини, на продовження операції та вирішення додаткових 

питань зі здоров’ям такої тварини за рахунок Громадської організації. 

13.  Перед проведенням операції представник Громадської організації зобов’язаний 

підписати згоду на виконання та дотримання всіх рекомендацій лікарів Підприємства та 

не має претензій до Підприємства, а також надає згоду на безкоштовну реєстрацію 

тварини в системі РДТ (якщо тварина раніше не була зареєстрована). 

14.  Сторони погодились з діючими тарифами на Підприємстві, які зазначені  в 

відповідному наказі Підприємства. 

15. Під час отримання Громадською організацією тварин від Підприємства на 

відповідну безкоштовну перетримку, уповноважені особи Сторін оформлюють та 

підписуєть акт прийому-передачі тварини з обов’язковим зазначенням умов та терміну 

утримання, а також із зазначенням наявних обмежень і рекомендацій представників 

Підприємства щодо догляду за переданими тваринами.  

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ:    ПІДПРИЄМСТВО: 

 

  КП «Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини» 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 13-а 

Код ЄДРПОУ: 32828319 

 

     Виконувач обов’язків директора 

 

__________________/                                 _________________ / МАЗУР Н.В. 

 


