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Волонтерство - один із шляхів гуманіза-

ції нашого суспільства 

 

Сьогодні необхідність в роботі волонтерів 

зросла як ніколи. У зв’язку з посиленням таких 

світових проблем, як винищення навколишнього 

середовища, зловживання наркотиками, загроза 

поширення ВІЛ/СНІД, постала нагальна потреба в тому, щоб 

волонтери взяли на себе більшу частку відповідальності. 

 Однією із проблем ,яку намагаються вирішити волонтери - 

це проблем безпритульних тва- рин. Во-

на є досить актуальною в нашому рідному 

місті – Тернополі.  

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки жителі міста нарі-

кають , що кількість бродячих 

собак постійно зростає. Щодня до 
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лікарів звертаються двоє-троє покусаних людей. Найгірше те , 

що від цього страждають невинні діти. Так,нещодавно собаки 

ледь не покусали 4-річну дівчинку. Жінка вела вранці до садочка 

донечку, як несподівано на дитя напали пси. Порвали курточку. 

Добре, що дитина була тепло вдягнута і собаки не прокусили 

одяг. Жінка звернулась до правоохоронців і в Тернопільську 

міську раду, написала заяву, щоб вирішили проблему вулиці 

Монастирського. 

На дану проблему можна ди-

витися з різних кутів зору. Не-

даремно співається у пісні: 

«Собака буває кусючим тільки 

з життя собачого”, бо це спра-

вді так. Псам, яким судилося 

жити на вулиці, холодно , 

і ніхто їх не любить.  
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 Першим кроком до вирішення цієї проблеми – проведен-

ня волонтерами сте-

рилізації собак за 

власний кошт 

 

Згодом Микола 

Азаров дав розпоря-

дження провести 

інвентаризацію про-

блеми безпритуль-

них тварин у населе-

них пунктах, тобто по-

рахувати кількість чотирилапих безхатченків та визначити суму 

коштів, потрібних для їх належного утримання. 

 Створеня притулків -  інший спосіб вирішення проблеми. 

За допомогою 

волонтерської органі-

зації створено приту-

лок у Дичкові. 

Узаконити при-

тулок у Дичкові та 

впровадити облік усіх 

собак пропонували 

тернополяни на 

данні Громадської 

ди RIA. Представники 

міськради його проігнорува-
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ли. 

Крім того, Асоціація захисників безпритульних “Ноїв ков-

чег” запрошувала відвідати виставку-конкурс під девізом "Для 

дружби не важлива порода" 

Виставка організована з метою популяризації  

безпородних тварин. 

Хотілося показати нашому 

місту та країні, що всі тва-

рини, незалежно від поро-

ди, є рівними і всі мають 

різні таланти й приносять 

щастя та радість своїм 

власникам. Вихованцям не 

обов'язково було бути су-

пер слухняним, виконува-

ти нормативи собачих іс-

питів, а досить просто 

прийти і  

покрасуватися разом  

з власниками , отри-

мати море задоволення та просто чудово провести час.. За зван-

ня найоригінальнішої собаки боролися самі незвичайні предста-

вники родини собачих. У них зазвичай немає родоводів і часом 

навіть не відома точна дата їхнього народження, зате вони найу-

любленіші, найвірніші та найвідданіші друзі. 



Чайківська Ірина 
 

6 
 

Крім того, завдяки волонтерці “Ноєвого ковчегу” Лілії Пі-

шко про проблему тернопільських бездомних собак дізналася чи 

не вся Західна Європа і не 

тільки. Жінка писала у різ-

ні благодійні організації, 

які опікуються псами, аби 

отримати грант чи іншу 

можливість фінансування 

для центру післяоперацій-

ної підтримки тварин у Ди-

чкові. 

 

 

Також відбувся субо-

тник. 

Такий захід відбувся і у Вінниці. Небайдужі молоді вінни-

чани в черговий раз зібрались на волонтерський "суботник" у 

притулку для бездомних собак "Планета". 
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Віддача тварин людям пе-

вній мірі допоможе зменшити 

кількість безпритульнтх. До 

Міжнародного дня захисту тва-

рин волонтери притулку “Ми-

лосердя”, що у Брюховичах  

влаштували на площі Ринок 

благодійну розважально-пізнавальну акцію, 

щоб прилаштувати якнайбільше тварин у 

добрі руки. Чотирилапого друга можна 

було вибрати як “наживо”, так і за ката-

логом з фотографіями і описом характе-

ру котика чи песика. Та багато людей під-

ходили до тваринок, гладили їх, а потім 

йшли геть... Найщасливіші 

дітки пішли з площі Ринок не 

лише з іграшками. Дев’ять 

кошенят, з десяти принесе-

них сюди, знайшли господа-

рів. А ось собакам не так по-

щастило. Господаря знайшли 

лише одному песику 
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Благодійність живе у кожному із нас! 

Волонтери “ Ноївого ковчега’’ 

збирали речі для тварин. Благодійна 

акція “Нагодуй і зігрій” пройшла 10 

липня на БАМі , біля церкви св. Ми-

хайла. Її організатори - волонтери 

громадської організації із захисту без-

притульних тварин “Ноїв ковчег” - 

збирали речі для тварин, які живуть у 

притулку в селі Дичків. 

4 жовтня в пабі «Хмільне Щас-

тя» відбувся благодійний концерт до 

Дня захисту тварин. До-

помагали збирати ко-

шти для тварин гурти 

«Орандж», «Шафа 

Шамана», «Nameless». 

  



Стань волонтером – зроби світ кращим ! 
 

9 
 

В Україні почала ро-

боту перша служба "невід-

кладної допомоги" для 

вуличних собак і кішок. 

Наприкінці липня вона 

з'явилася в Донецьку на 

гроші Рината Ахметова. За 

викликами виїжджає спец-

автомобіль "Форд", який 

всередині обладнаний як 

мобільний медпункт, має кріплення для кліток, вентиляцію, об-

бивку з матеріалу, що миється. У бригаду швидкої ветеринарної 

допомоги входять ветлікар і фельдшер з необхідним набором 

медикаментів, а також водій. В середньому бригада обслуговує 

по 5 викликів на день. Постраждалим бродячим тваринам нада-

ють першу медичну допомогу на місці, де їх виявили небайдужі 

громадяни. Після цього на спецмашині поранених тварин доста-

вляють у притулок "Піф". Там оперують і виходжують. 
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Основні шляхи вирішення проблеми великої 

кількості безпритульних собак у Тернополі 

продемонстровано у діаграмі 
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Досвід вирішення пробле-

ми безпритульних собак  у 

США 

Програма нагляду за 

тваринами включає в себе ряд 

компонентів: 

- Вилов безпритульних 

тварин і створення притулків. 

- Стерилізація та отриман-

ня ліцензії на володіння тваринами. 

- Просвіта населення. 

- Сучасні методи швидкого пошуку загубленої тварини. 

- Правила вигулу собак та ідентифікаційні жетони. 

- Обмеження кількості тварин у одного власника. 

- Занижені ціни на продаж бездомних тварин з притулку. 

- Введення адміністративної відповідальності за порушен-

ня чинного законодавства. 

- Ведення статистики. 

Таким чином, для зниження чи-

сельності безпритульних тварин дося-

гається введенням знижених сум зборів 

(податків) з власників стерилізованих 

тварин, масовими просвітницькими 

кампаніями зоозахисників і безкошто-

вною стерилізацією тварин малозабез-

печених власників. 
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Отже,для того,щоб вирішити дану проблеми потрібно виконува-

ти запропоновані шляхи вирішенні! 

 

«Прийде час, коли людина буде дивитись на вбивст-

во тварини так, як зараз дивиться на вбивство лю-

дини.» Леонардо да Вінчі 

Виконала: Чайківська Ірина 


