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УДК 591.5 

БЕЗПРИТУЛЬНІ СОБАКИ – ПРОБЛЕМА ВСІХ І КОЖНОГО 

 

А. М. Даховник  

Нетішинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4, 

вул. Енергетиків, 3, Нетішин, Хмельницька обл., 30100, Україна  

 

Причини збільшення бездомних собак у місті. Спроба з'ясувати, 

скільки бездомних собак у місті мешкає результатів не дала, так як 

жодна з офіційних структур не володіє такою інформацією.  

Для спостереження були обрані рівноцінні ділянки, приблизно з 

однаковою площею. Протягом двох місяців в один і той же час 

здійснювалося патрулювання обраних ділянок з метою підрахунку 

бездомних собак, виявлення місць їх годівлі і притулків. Таким 

чином, я дізналася, що в місті живе приблизно 170 бездомних собак 

(з них 95 в районі притулку м. Нетішин). 

Я досліджувала, якими ж способами регулюють чисельність 

безпритульних собак у нашому місті? Для зменшення бездомних 

собак, крім відлову та відстрілу, часто варварськими способами, 

інших підходів до вирішення проблеми безпритульних собак влада 

поки не пропонували. 
Актуальність дослідження: бездомні тварини являють собою 

загрозу безпеки населенню міст. Проблеми, пов'язані з наявністю в 

містах бездомних тварин, актуальні для багатьох країн.  

- вони є перенощиками різних інфекційних хвороб, т.ч. сказу, окремі 

зграї собак постійно нападають на прохожих, лякають дітей; 

- безпритульні собаки - це собаки, які не мають хазяїна і самостійно 

здобувають їжу. Вони зазвичай без ошийників випрошують їжу біля 

кафе, шукають відходи біля сміттєвих контейнерів.  

Мета: з'ясувати ставлення городян  та учнів до проблеми 

бездомних собак, наскільки проінформовані мешканці міста про стан 

безпритульних тварин, яка моральна позиція городян до даної 

проблеми. Запропонувати проект створення притулку.  
Завдання роботи: - проаналізувати  проби ґрунту взятих з різних 

дитячих майданчиків; 

- провести спостереження за бродячими собаками в різних частинах 

міста (центр, окраїни); 

- тестування учнів школи різних вікових груп, аналіз отриманих 

даних; 

- розробити проект притулку, як альтернативу існуючому в м. 

Нетішин. 

Предметом дослідження є неминучі труднощі взаємовідносин 

людини і собаки. 

Об’єктом дослідження є безпритульні собаки.  
Висновки: проблема великої кількості безпритульних тварин до 

цього часу має місце та не вирішена на сьогоднішній день в м. 
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Нетішин, що призводить хвороб та загибелі самих тварин. Разом з 

тим, велика кількість бездомних собак погіршує санітарно-

епідеміологічний та епізоотичний стан міста, сприяє 

розповсюдженню сказу та інших хвороб, створює інші проблеми для 

мешканців міста; 

Людина винна в існуванні зграй бродячих собак, викидаючи на 

вулицю непотрібних  цуценят і дорослих собак, підгодовуючи 

бродячих собак, формуючи кормові бази і вкриття (звалища, ринки, 

бази промислових підприємств), все це сприяє постійному 

збільшенню їх кількості. 

Створений мною проект притулку допоможе зменшити 

чисельність бездомних тварин у м.Нетішин. 
Пропозиції: 

1. Закликати до милосердя мешканців міста щодо їх ставлення до 

домашніх тварин – непотрібно викидати їх на вулицю. 

2. Всі домашні вихованці повинні мати реєстрацію, це дозволить 

прослідкувати його  долю від  народження до смерті.  

3. Боротися з безпритульністю, а не з  безпритульними тваринами.  

4. Створити ветеринарно-реабілітаційну службу для бездомних 

тварин на базі притулку. 

5.Створення ефективних програм для регулювання популяції собак. 

6. Створення додаткового притулку. 
 


