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Шановний Анатолію Костянтиновичу!
Завдяки волевиявленню міської влади та за активної участі громадськості, жовтень 2007р.
був поворотним пунктом в сфері захисту та контролю чисельності безпритульних тварин в м.
Києві – була прийнята міська Програма, що нарешті затвердила виключно гуманну європейську
схему вирішення проблеми. Практика 2008 та початку 2009рр. засвідчила, що замало затвердити
стратегічний документ та розраховувати на обмежені ресурси волонтерів і громадських
організацій, перш за все необхідно забезпечити ресурсну базу та інфраструктуру для ефективного
впровадження Програми з подальшим жорстким її контролем.
Проблема безпритульних тварин є комплексною, та вимагає системного підходу. Не
зважаючи на необхідність потужної інформаційної-освітньої кампанії, вдосконалення нормативної
бази в сфері розведення, поводження та утримання домашніх тварин, наразі найголовніше, на наш
погляд, дати сильний поштовх Програмі та продемонструвати громадськості та європейській
спільноті реальні результати. Це можливо зробити лише завдяки якнайшвидшому введенню в
роботу безоплатних пунктів післястерилізаційної перетримки на базі районів. Переконливо
просимо Вас розглянути наші пропозиції та віднайти спосіб та можливості їх реалізувати:
1)
залучити дві державні ветеринарні лікарні (Оболонську та Голосіївську) до
реалізації Програми – їх територія дозволяє облаштувати 10-15 вольєрів в кожній
лікарні та проводити додаткові стерилізації;
2)
на базі недобудованого Кладовища для тварин облаштувати Пункт перетримки із
стаціонарним та мобільними пунктами стерилізації;
3)
на базі притулку в с.Ясногородка (БФ «Сіріус») залучити додатково 10 вольєрів для
планових стерилізацій, за умови фінансової підтримки з боку Київської
Адміністрації
Реалізація зазначених варіантів дозволить в місяць стерилізувати та перетримувати
близько 400-500 тварин, без залучення значних додаткових бюджетних коштів і відразу зробить
Програму дієвою. Всі інші напрямки Програми необхідно підключати паралельно та корегувати
відповідно до набутого досвіду.

Ми вважаємо, що побудова нового великого Притулку не вирішить проблему, а
лише створить нові, адже до ладу 10 років поспіль не можуть привести вже існуючий
притулок в смт. Бородянка. Створення працюючих пунктів перетримки стане першим
суттєвим кроком до створення міні-притулків по районах та змусить районну владу
активно співпрацювати, оскільки вони побачать реальні позитивні результати.
Зі свого боку, ми готові надалі активно співпрацювати та реалізовувати Програму, як
в площині реалізації конкретних проектів так і консультаційної підтримки.
З повагою та надією на співпрацю,
президент МЛЗТ
І. Терещенко
президент БФ «Сіріус»
Хотинецька 223 74 96
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