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ПРЕС-РЕЛІЗ 

ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих»  
 

I. Основна інформація про громадську організацію «Кінологічний клуб Лайка»: мета 

діяльності й завдання та першочергові кроки (дії) по організаційно-практичному їх вирішенню.  

1.1.Повна та скорочена назва: Громадська організація «Кінологічний клуб Лайка» (ГО ККЛ) 

1.2. Юридична адреса: 88 000, м. Ужгород, вул. Челюскінців 4/102 

1.3. Дата реєстрації та ЄДРЮОФОП: 20.05.2014 р., 1 324 102 0000 008711 

1.4. Статус: громадська організація з фіксованим членством фізичних осіб  

1.5. Засновники: фізичні особи, громадяни України  

II. Принципи, мета діяльності та завдання  

2.1. Основні принципи діяльності ГО ККЛ: відкритість, професіоналізм, компетентність, 

грамотність, колегіальність. 

2.2. Мета ГО ККЛ - задоволення та захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних 

інтересів своїх членів й сприяння збереженню та покращенню генофонду собак всіх порід, 

сприяння розвитку службового та спортивного собаківництва, популяризації селекційно-

племінної роботи, пропаганда і підтримка гуманного ставлення до тварин серед усіх верства 

населення.   

2.3. Основні завдання ГО ККЛ: 

2.3.1. Організувати кінологічний клуб високого рівня, в м. Ужгороді – шляхом вивчення 

аналогічного досвіду в країнах Європейського Союзу.  

2.3.2. Сприяти збереженню та покращенню генофонду собак всіх порід, шляхом організації 

племінної роботи в нашому краї.  

2.3.3. Налагодити тісну співпрацю із зацікавленими сторонами, шляхом підготовки, 

дресирування та навчання собак для потреб суспільства. 

2.3.4. Сприяти: взяттю на облік – усіх собак міста, їх реєстрації, чіпуванню та сплаті податків 

власників, за кожну тварину.   

2.3.5. Стояти на сторожі здоров’я собак, особливо, службових та спортивних, шляхом 

організації превентивних та профілактичних щеплень, а також ведення й надання медичних 

справ тварини.  

III. Першочергові кроки (дії) ГО ККЛ по організаційно-практичному їх вирішенню 

3.1. Зустрічі та переговори із зацікавленими організаціями, партнерами, органами влади та 

управління, включаючи переписку з такими. 

3.2. Підготовка пропозицій по питанням: 

3.2.1. Організації племінної роботи, з веденням реєстру та організацією видачі родоводу та 

інших документів на тварину.  

3.2.2. Організації навчання собак для несення служби (та використання): 

3.2.2.1. На кордоні: для митних органів, для прикордонників. 

3.2.2.2. В органах міліції та служб охорони, МНС та в інших службах й органах. 

3.2.2.3. В соціально-медичній сфері для потреб хворих-сліпих та з метою реабілітації хворих. 

3.2.2.4. З метою мисливського використання тварини.  

3.2.3. Організації розплідника/розплідників, з метою ведення племінної роботи. 

3.2.4. Організації та надання кваліфікованих ветеринарних та інших послуг.  

3.3. Організація дресировки та тренувальної роботи, шляхом обладнання відповідних місць та 

площадок для такої роботи. 

3.4. Сприяння в організації притулків для собак та організації їх діяльності.   

3.5. Сприяння в організації готельної інфраструктури, з метою тимчасового утримання тварин 

та надання інших послуг, включаючи, наприклад: вигул собак, перукарські послуги тощо.  

3.6. Організація виставкової діяльності та сприяння участі у таких, членів ГО ККЛ та інших 

бажаючих – власників тварин. 
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3.7. Координація роботи ветеринарних аптек, зоомагазинів, з метою контролю за якісними 

ліками, вітамінами, кормами, аксесуарами тощо для тварин.   

3.8. Організація та виконання інших завдань, що протирічить Статуту ГО ККЛ.  

IV. Порядок денний та регламент третьої зустрічі (зібрання) ужгородського Гайд Парку, за 

темою: «Сприяння громадській організації «Кінологічний Клуб Лайка» (ГО ККЛ) у 

виконанні статутних завдань, з вирішення питань по організації допомоги прирученим 

чотирилапим у місті Ужгороді».  

4.1. Актуальність, мотиви та завдання ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих». 

Інформує: Ключівський Ю.В. Час на оприлюднення інформації: 5 хвилин.  

4.2. Загальна інформація (з досвіду Чеської Республіки) про: 

4.2.1. Організацію притулків для чотирилапих. 

4.2.2. Організацію та облаштування майданчиків у місті, для вільного вигулу чотирилапих. 

4.2.3. Відвідання Європейської кінологічної виставки 2014 (EUROPEAN Dog SHOW 2014, м. 

Брно).   

Інформує: Ключевський Р.А. Час на оприлюднення інформації: 10-15 хвилин.  

4.2.4. Екологічне впорядкування вигулу чотирилапих в місті: розміщення паперових та 

пластикових пакетів для екскрементів й сміттєвих урн, а також пристосування останніх - для 

собачих міток.  

4.2.5. Місцеві збори з утримання чотирилапих (податок з тварин): нормативна база, розміри 

збору та терміни сплати, пільги, звільнення від збору, порядок формування бюджету та статті 

витрат з нього, санкції та штрафи, а також – контрольні органи та їх повноваження.  

Інформує: Ключевський Ю.В. Час на оприлюднення інформації: 10-15 хвилин. 

4.3. Повідомлення, обговорення та обмін думками з боку та між: 

4.3.1. Відповідних органів влади й управління та зацікавлених служб міста про ситуацію в місті.  

4.3.2. Потенційними учасниками/присутніми засідання (зібрання) Гайд-парку, включаючи 

власників чотирилапих, ветеринарів, дресирувальників, волонтерів та інших зацікавлених 

сторін й осіб міста, як-то: громадяни, громадські лідери та активісти, діячі культури та 

мистецтва, підприємці, представники: молодіжних та донорських організацій, політики, 

чиновники, спонсори і так далі. 

Час на: 

- повідомлення/виступ, для кожного бажаючого, до 5 хвилин; 

- обговорення – 50 хвилин. 

4.4. Обговорення проекту Меморандуму ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих» та 

початок його підписання учасниками засідання (зібрання).   

Інформує: Ключевський Ю.В. Час на оприлюднення інформації та обговорення: 15-20 хвилин. 

4.5. Різне. 

4.5.1. Можливе формування постійно діючого (робочого, координаційного тощо) органу ідеї-

проекту «Відповідально до чотирилапих». 

4.5.2. Можливе прийняття документу (звернення, заяви тощо) на адресу органів влади й 

управління та відповідних служб міста. 

4.5.3. Можливе прийняття Прес-релізу (звернення, заяви тощо) на адресу засобів масової 

інформації міста та краю. 

4.5.4. Інше.  

Час на подання пропозицій, обговорення та прийняття рішень - 40 хвилин. 

Додаткова інформація: 

А) В ході роботи Гайд-парку буде організована відео презентація ідеї-проекту.  

Б) На Гайд-парку буде організований стенд з інформацією про досвід Чеської Республіки. 

В) Часи роботи Гайд-парку: з 16:00 до 19:00 київ. часу, без перерви. Кава-брейк в кінці заходу.  

 

Прес-реліз підготувала  

Ірина Ключевська, 

+380-953457856  
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