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Положення
про функціонування майданчиків для дресирування собак

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до даного Положення передбачається створення за типовим проектом майданчиків для
дресирування собак на території всіх адміністративних районів м. Києва.

1.2. Координацію функціонування майданчиків для дресирування собак (далі – майданчики) здійснює комунальне
підприємство “Центр ідентифікації тварин” (далі – Центр).

1.3. Майданчики для дресирування собак надані та облаштовані у відповідності до проектних рекомендацій
типового проекту, на правах комунальної власності належать до територіальної громади м . Києва.

1.4. Місця для створення майданчиків визначаються районними у м. Києві державними адміністраціями у кожному
адміністративному районі міста.

1.5. Основною метою створення майданчиків є забезпечення необхідних умов дресирування та тестування
тварин, а також реалізація міських програм із державної реєстрації, обліку та утримання собак в місті.

1.6. Основними завданнями діяльності майданчиків є:

адаптація собак до умов перебування в місті;
агітаційна та просвітницька робота з метою підвищення кінологічної культури населення (як власників
собак, так і інших мешканців міста);
практична перевірка нервової системи собак шляхом їхнього тестування з метою встановлення ступеню
соціалізації;
навчальна робота з власниками собак з основ дресирування та поводження із собаками;
виховна робота з підлітками та молоддю, включаючи до призивну підготовку;
підготовка професійних кадрів аматорської кінології: інструкторів–дресирувальників, помічників судді по
захисту, судді по спорту та робочим якостям;
допомога в роботі по підготовці особового складу та собак кінологічних служб силових, відомчих та
позавідомчих структур;
проведення семінарської роботи з залученням кращих вітчизняних та іноземних фахівців;
проведення на базі майданчиків показових виступів за професійними кінологічними курсами (пошук
наркотиків та вибухових речовин, рятувальні роботи, патрулювання, супровід, таке інше) та змагань з
кінологічного спорту, підготовка собак та спортсменів за міжнародними спортивними програмами.

1.7. Виконання зазначених у п.1.6 завдань передбачає за рахунок зростання загальної кінологічної культури і
рівня практичної підготовки власників собак вирішення цілої низки соціальних проблем:

зменшення випадків покусів громадян або тварин домашніми собаками;
зменшення кількості конфліктів, пов’язаних з неправильним утриманням собак та порушенням вимог
Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві;
зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин;
формування гуманного відношення до тварин.

2.ОБЛАДНАННЯ МАЙДАНЧИКА

2.1. Майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія,
що призначена для дресирування собак під керівництвом інструктора–кінолога в групах або індивідуально згідно з
розпорядком та планом роботи майданчика.



2.2. Майданчики розташовуються на території змішаної забудови, рекреаційних територіях загального
користування, лісопаркових зонах, на резервних і неосвоєних ділянках, у смузі відчуження залізниць,
автомагістралей, таке інше.

2.3. Відстань від майданчика до житлових будинків, дитячих ігрових майданчиків, територій шкіл та дитячих
дошкільних установ повинна становити не менше 150 метрів. В залежності від місця розташування майданчиків,
наявності натуральних і штучних екранів, що перешкоджають поширенню звуку та візуальному контакту, а також
специфічних санітарних норм – мінімальну відстань може бути змінено.

2.4. Під створення майданчика виділяється територія 1720 кв. м. (стандартний проект) або 1483 кв. м.
(мінімізований проект для центральних районів міста).

2.5. Покриття майданчика повинно забезпечувати добрий дренаж, бути зручним для регулярного прибирання та
поновлення: газон з щільною та низькою рослинністю (злакові трави висотою від 3 до 5 см) на основі піщано–
земляного ґрунту. Поверхня повинна бути рівною і не мати потенційної небезпеки травматизму для людей та
тварин.

2.6. Для забезпечення безпеки тварин та оточення майданчик обладнується сітчастою, гратчастою або глухою
огорожею не менше 1,8 метрів (що має ворота й хвіртку) та обсаджується із зовнішнього боку кущами (живою
огорожею). Технологічні щілини між елементами й секціями огорожі, її нижнім краєм та землею не повинні
дозволяти тварині залишити майданчик або заподіяти собі травму (до 70 мм або глухі).

2.7. Обов’язкова наявність освітлення майданчика, яке повинне забезпечувати повноцінну роботу майданчика у
вечірній час.

2.8. Майданчик оснащується інформаційною вивіскою з назвою та відомостями про його призначення, а також
спеціальними табличками з інформацією про потенційну небезпеку (наприклад: “Обережно – робота службових
собак”) по периметру майданчика.

3. ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЙДАНЧИКІВ

3.1. Виділення території та обладнання майданчиків у відповідності до типового проекту забезпечується
місцевими адміністраціями районів за рахунок районних бюджетів, комунальних платежів за утримання собак, що
надходять до управлінь житлового господарства районів м. Києва.

3.2. Обслуговування майданчиків здійснюють житлово–експлуатаційні організації незалежно від форм власності.

3.4. Житлово–експлуатаційні організації забезпечують:

відповідність стану майданчиків санітарно–гігієнічним нормам згідно чинного законодавства України, а за
необхідністю проводять лабораторний контроль якості землі (на наявність патогенних мікроорганізмів та
гельмінтів);
дезинфекцію майданчика у випадках виявлення інфекційних та паразитарних захворювань (процес
дезинфекції здійснюють організації, які мають дозвіл на цей вид діяльності);
виконання необхідного поточного ремонту з метою підтримання в працездатному та безпечному стані
обладнання, інвентарю та огорожі майданчика;
належний зовнішній вигляд майданчиків у відповідності до типового проекту.

3.5. Центр закріплює за майданчиком відповідальну особу та перелік інструкторів–дресирувальників, помічників з
захисту і стажерів, які допущені до практичних занять.

3.6. Відповідальна особа здійснює загальне управління процесом роботи майданчика та несе повну
відповідальність за результати та ефективність цієї роботи.

3.7. Практичну роботу на майданчиках виконують інструктори–дресирувальники, що пройшли відповідну
підготовку, мають стаж практичної роботи в якості інструктора в професійних або аматорських кінологічних
структурах не менше ніж два роки, підтвердили свою професійну кваліфікацію та отримали посвідчення
встановленого зразку в Центрі.

3.8. Практичні заняття по дресируванню собак будується за програмами, нормативами та методиками,
створеними Центром, або існуючими (включно міжнародними), за погодженням з Центром.

3.9. Власники тварин, що користуються можливостями майданчику неодмінно повинні мати жетон з
індивідуальним ідентифікаційним номером та ветеринарний паспорт із відмітками про щеплення від небезпечних
інфекційних хвороб (у першу чергу сказу).

3.10. Відповідальна особа регулярно звітує Центру про стан справ щодо дресирування та подає статистичні
відомості.

3.11. Інструктори–дресирувальники ведуть роз’яснювальну роботу та інформують власників собак про Правила
утримання домашніх собак та котів в м. Києві, протиепідеміологічні заходи і т.п.



3.12. Інформаційна вивіска майданчика (п.2.8.) повинна містити наступну інформацію: структурну
підпорядкованість, назву, ПІБ відповідальної особи з контактним телефоном, телефоном Центру (із зазначенням
відповідальної особи), розклад роботи майданчика, план заходів на найближчий період, список інструкторів–
дресирувальників (з зазначенням контактних телефонів) іншу поточну інформацію. Також поруч з інформаційною
вивіскою може знаходитися стенд (стенди) з інформацією про спонсорів та меценатів, за сприяння яких
відбувається благоустрій та експлуатація майданчика.

3.13. При експлуатації майданчиків Центр та фізичні особи – власники тварин, повинні додержуватись вимог
чинного законодавства України та Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві.

3.14. Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин”:

у взаємодії з органами районних державних адміністрацій та Київською міською державною адміністрацією
бере участь у плануванні, координації будівництва майданчиків у районах міста відповідно до типового
проекту;
розробляє та подає на затвердження до Київської міської державної адміністрації нормативи та положення
з тестування та дресирування собак;
розробляє інші нормативні документи, що пов’язані з діяльністю майданчиків;
забезпечує координацію діяльності майданчиків;
проводить цільові акції, пов’язані із виконанням програм з державної реєстрації, обліку та утриманню
собак;
забезпечує дресирувальний та методичний процес та навчальну роботу на забезпечення виконань
завдань, зазначених у п.1.6.
здійснює аналіз діяльності дресирувальних майданчиків районів, проводить порівняльні характеристики
майданчиків, їхній санітарно–технічний стан, узагальнює відомості про кількість собак, що дресируються та
пройшли тестування;
приймає участь у розгляді скарг, пропозицій і заяв громадян та організацій, пов’язаних з обслуговуванням і
експлуатацією майданчиків;
здійснює координацію діяльності організацій з питань дресирування собак, приймає участь у роботі комісій
щодо складання іспитів та проведення тестування собак, які пройшли курс навчання на майданчиках.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МАЙДАНЧИКІВ

4.1. Контроль технічного стану майданчиків здійснюється управліннями житлового господарства районів м. Києва,
Головним управлінням контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю комунального підприємства “Центр
ідентифікації тварин”.

4.2. Утримання майданчиків в належному стані зобов’язані інструктори–дресирувальники. Контроль ветеринарно–
санітарних вимог та санітарно–епідеміологічного стану здійснює управління ветеринарної медицини в м. Києві.
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