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Все бігає, шукає кусок хліба,  

З надією до людей в очі заглядає?  

Коли він їв – хоча б для виду –  

Ніхто його, скитальця, не питає.  

 

Хто зпересердя копняка піддасть,  

Хто невблаганно покриває матом.  

І тільки бабця булочку віддасть,  

Яку їй теж немає де узяти.  

 

Йому так жадібно пити з калюжі, 

І спати на асфальті де прийдеться.  

А нашим homosapiens-ам дужим,  

Ніяк з прогресами не йметься.  

 

Природу знівечили так безбожно,  

Останніх її видів не цінують.  

Дивлюся в очі пса – стає тривожно,  

За що з блохастого кепкують?  

 

За те, що переїхала машина?  

За те, що на смітник хазяїн кинув?  

Опам’ятайся, адже ти - Людина!  

Чому ти повертаєшся в тварину?  

 

Ці очі не благають і не просять,  

Вони назовні душу вивертають.  

І статусу «Людини» не підносять,  

Тому їх так старанно обминають! 
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 Доля………. 

безпритульних 

друзів? 
Щодня кожен із 

нас ідучи на навчання чи 

на роботу не раз може 

побачити у дворах 

багатоповерхівок, 

новобудов, біля зупинок, 

місцях роздрібної торгівлі та навіть біля залізничного вокзалу 

безпритульних тварин, зазвичай це собаки, рідше кішки. 

Бездомні тварини – це ті, які з волі випадку опинилися на вулиці 

або їх викинули з дому господарі. Бродячі ж народилися на 

вулиці й ніколи не знали господаря.   Домашні улюбленці 

опинившись на вулиці стають вигнанцями і становлять 

небезпеку для оточуючих. Небезпека присутності тварин з 

непрогнозованою поведінкою - переляки дітей, покуси людей, 

велика кількість автомобільних аварій та загалом велика частка 

дорожних колізій за участю псів. Проблемою постає також 

питання про неправомірний продаж тварин у невідведених для 

цього місцях, без належних документів. Багато людей не 

задумуючись  бачуть лише одне вирішення цієї проблеми – 

смерть тварин.   

Чи заслуговують цього беззахисні тварини  і що їх чекає? 
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Чотирилапі тернополяни щодня кусають 2-3 

людей 

Бродячих собак більшає, нарікають тернополяни. Щодня 

до лікарів звертаються двоє-троє покусаних людей. Захисники 

тварин за свій кошт їх стерилізують, а влада добудовує центр 

стерилізації. Та можливості захисників обмежені, а влада 

“гальмує”. 

 
 

 
 

Безпритульні собаки можуть заразити сказом. Ця хвороба, 

якщо вчасно не вжити заходів, — смертельна. Коли кусає 
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собака, не треба мастити зеленкою і думати: “Заживе”, потрібно 

швидко звернутися до медиків, - каже головний лікар міської 

комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. 

Проблема укусів собак, за його словами, перетворилась з 

медичної на соціальну. Випадків — дуже багато, кажуть медики, 

а можливі наслідки нападів — жахливі. 
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Проблему бездомних собак у Тернополі має 

вирішити центр стерилізації 

Не тільки можуть, а й зобов’язані законодавством 

винищувати бездомних собак користувачі мисливських угідь на 

Тернопіллі. Це підтверджують мисливці й екологи. Проте 

захисники тварин вважають, що таке ставлення до псів-

безхатченків - неправильне. 

При цьому і мисливці, і екологи, і представники 

природозахисних організацій визнають, що основна причина 

появи бездомних тварин - жорстокість людини. Саме ми винні, 

що пси винищують диких звірів. 

- Хтось вивіз, хтось викинув, хтось не годував, а хтось - 

бив. Так і з’являються бездомні собаки, - розповідає 

заступник начальника головного управління охорони 

навколишнього природного середовища в області Петро 

Сеник.  

- Бродячі пси рвуть усе, що бачать. Скажімо, вони 

заганяють диких кіз так, що ті врешті падають. Тоді 

тварин розривають. Вони борються за шматок м’яса 

агресивніше, ніж навіть вовки! Адже вовки - санітари 

лісу, полюють на хворих і поранених тварин. Натомість 

пси не є елементом ланцюга харчування. 
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Гуманна ліквідація — єдине вирішення проблем 

 
                                                     Дім для тварин 

 
Проблему із безпритульними собаками і кішками, 

забезпечення безпеки людей на вулицях і створення єдиного 

офіційного ринку продажу (в результаті цього усунення 

стихійних ринків продажу тварин) можна вирішити із 

реалізацією проекту про створення притулку для тварин. Цим 

самим, окрім очищення вулиць, ми забезпечуємо нові робочі 

місця, самоутримання притулку і  дохід із створенням єдиного 

ринку продажу собак і кішок та функціонування ветеринарної 

клініки. 

Мета: очищення вулиць від бездомних собак, усунення 

небезпеки для людей, усунення стихійного продажу тварин, 

забезпечення якісним ветеринарним обслуговуванням. 
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Для реалізації мети поставлені такі завдання: 

- створення притулків для бездомних собак і кішок 

- забезпечення  достатніх умов проживання для тварин  

- створення у притулках офіційний ринок продажу тварин 

- створення ветеринарної клініки 
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Основні напрямки діяльності 

- контроль за дотриманням правил утримання тварин; 

- виїзд на випадки, пов’язані з покусами 

людей тваринами та з загрозою здоров’ю та життю 

людей; 

- щеплення та стерилізація котів та собак; 

- приймання від населення котів та собак у притулок для 

тварин; 

- пошук нових власників для тварин з притулку; 

- приймання до готелю на тимчасове утримання собак і 

котів; 

- невиліковно хворим тваринам за бажанням власників 

проводиться евтаназія; 

- кваліфіковані ветеринари проводять стерилізацію тварин 

за бажанням власників. 

    

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Список використаних джерел 

1. Мороз Володимир – Проблему бездомних собак у 

Тернополі має вирішити цент стерилізації, 

[Електронний ресурс]: http://20minut.ua/10192653 

2. Шкула Андрій – Безпритульні собаки кусають щодня 

2-3 тренополян, [Електронний ресурс]: 

http://20minut.ua/10223194.html 

3. Єремєєва Аліна – Собача справа: а вам шкода 

бездомних тварин?, - [Електронний ресурс]: 

http://ua.for-ua.com/analytics/2012/08/03/082818.html 

4. Люди і собаки. – журнал «Віче», - [Електронний 

ресурс]: http://www.viche.info/journal/2581/ 

5. Безпритульні тварини: вбивати чи рятувати? – 

Українська правда життя. - [Електронний ресурс]: 

http://life.pravda.com.ua/society/2011/12/6/90717/ 

 

 

http://20minut.ua/10192653
http://20minut.ua/10223194.html
http://ua.for-ua.com/analytics/2012/08/03/082818.html
http://www.viche.info/journal/2581/
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Не залишайтесь байдужими!!! 

 

Варениця Анна 

група мУМ 

філологічний факультет  


