ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № ______
м. Київ

«______»_________20___р.

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»
іменоване надалі «Сторона-1», в особі виконуючого обов’язки директора Мазур Наталії
Вікторівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та
Представник територіальної громади м. Києва - опікун безпритульних тварин -

__________________________________________________________________________
(ПІБ)
іменоване(ий/а) надалі «Сторона-2», ______________________________________________

__________________________________________________________________________
(паспорт: серія, номер, ким та коли виданий)
(в подальшому разом називаються - «Сторони»), керуючись статтею 627 Цивільного кодексу
України щодо свободи договору, уклали цей Договір (надалі іменується «Договір») про
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони за цим Договором зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль, спільно діяти
для досягнення загальної мети щодо регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами відповідно до міської цільової програми контролю за утриманням
домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на
закріпленій за Стороною - 2 території в м. Києві згідно з Додатком № 1, та/або в притулку для
тварин в с. Нове Залісся Бородянського району Київської області, який є невід’ємною частиною
цього Договору, для чого Сторони беруть на себе наступні права та обов’язки:
2.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Сторона -1» зобов’язується:
- зареєструвати Сторону-2 в єдиному реєстрі опікунів бездоглядних тварин та видати
посвідчення опікуна безпритульних тварин, після підписання даного Договору;
- присвоїти опікуну індивідуальний закріплений за ним номер на період дії Договору;
- здійснювати відлов безпритульних тварин гуманними методами відповідно до письмових
заявок Сторони-2, на території якої знаходяться такі тварини або прийняти доставлену
власними силами опікуна тварину;
- здійснювати стерилізацію, післяопераційну перетримку та вакцинацію всіх відловлених
безпритульних тварин, оформлення облікової картки ідентифікованої тварини;
- при утриманні тварин в притулку, керуватися вимогами гуманного ставлення до тварин;
- забезпечити повернення тварини до ареалу колишнього перебування під опіку Сторони-2;
- забезпечити тварину засобам ідентифікації тварин (вушною біркою, тавром);
- вносити зміни до реєстру безпритульних тварин після письмового повідомлення Стороною-2
про загибель тварини, зникнення опікуваної тварини або передачу опікуваної тварини іншій
фізичній чи юридичній особі;
проводити регулярні періодичні заходи по запобіганню зооантропонозним захворюванням
безпритульних тварин (щеплення);
- проводити роз’яснювальну роботу зі Стороною-2 щодо визначення пріоритетом їх діяльності
соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.
2.2. «Сторона-2» зобов’язується:
- прийняти під опіку стерилізованих, вакцинованих тварин;
- надавати Стороні-1 інформацію про тварину у випадку передачі її під опіку третім особам, у
випадку загибелі або зникнення опікуваної тварини;

- забезпечити догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під опікою, з урахуванням
їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;
- контролювати опікувану тварину в частині періодичного ветеринарного огляду та
обов’язкового планового щорічного щеплення проти сказу;
- невідкладно повідомляти Сторону-1 у разі неадекватної поведінки опікуваних тварин (про
випадки нападів, покусів або травмування твариною людей) для подальшого їх
транспортування до відділу боротьби зі сказом тварин Об’єднання ветеринарної медицини в
м.Києві;
- повідомляти Сторону-1 про зміну місця проживання або неможливість подальшої опіки над
тваринами з інших причин;
- повідомляти Сторону-1 про випадки захворювання тварин, які знаходяться під опікою;
- дотримуватися графіку та режиму перебування безпритульних тварин в лікарнях;
- після проведення стерилізації та післяопераційної перетримки супроводжувати опікуваних
тварин до ареалу колишнього перебування;
- проводити постійну роботу з прилаштування опікуваних тварин до нових власників;
- всіляко сприяти співробітникам Сторони-1 у виконані ними своїх обов’язків, пов’язаних з
відловом безпритульних тварин;
- здійснювати особистий запис на стерилізацію та на прийом до лікаря ветеринарної медицини,
при цьому обов’язково мати посвідчення опікуна, (без наявності посвідчення опікуна тварини
на прийом до ветеринарного лікаря не приймається);
- гуманно поводитись з опікуваними безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні
органи та Сторону - 1 про випадки жорстокого поводження з цими тваринами;
- представляти інтереси опікуваної тварини у розв’язанні конфліктів, пов’язаних з нею, в разі
їх виникнення.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
3.1. Сторона-2 несе особисту відповідальність за всіх тварин, які знаходяться під її опікою
(своєчасне лікування, щеплення тощо).
3.2. У випадку неповідомлення Стороною-2 Сторони-1 про неадекватність поведінки
опікуваної тварини, Сторона-2 несе відповідальність за заподіяння шкоди третім особам в
порядку цивільного законодавства.
3.3. У випадку негуманного поводження з тваринами, які перебувають під її опікою, Сторона-2
несе відповідальність згідно з Кримінальним Кодексом України. При цьому, Сторона - 1
повідомляє про всі випадки негуманного поводження з тваринами з боку Сторони - 2, які стали
їй відомі, до правоохоронних органів для забезпечення останніми заходів відповідного
реагування.
3.4. Все, що не обумовлено даним Договором, регламентується міською цільовою програмою
контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження»,
вирішується відповідно до норм законодавства України.
4.

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Сторони дійшли взаємної згоди щодо права Сторін відмовитись від цього договору в
односторонньому порядку у випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим
Договором.
4.2. Сторона - 1 відмовляється від Договору, а Договір є відповідно розірваним у наступних
випадках:
- у випадку підтверджених даних щодо фактів жорстокого поводження Стороною - 2 з
тваринами;
- у випадку притягнення Сторони - 2 до адміністративної та кримінальної відповідальності за
порушення вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», атакож у

випадку встановлення факту застосування до Сторони - 2 заходів адміністративного або
кримінального характеру в минулому, навіть якщо судимість є погашеною.
- у випадку встановлених фактів необгрунтованого збагачення Сторони - 2 за рахунок Сторони
- 1 при наданні ветеринарних послуг тваринам, що мають власників, за рахунок коштів,
виділених на виконання міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин
та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
4.3. Про розірвання договору в односторонньому порядку Сторона повідомляв іншу Сторону
письмово. Договір вважається розірваним з моменту вручення про це повідомлення іншій
Стороні, але не пізніше десяти днів з дати відправлення повідомлення про таке розірвання.
4.4. Наслідком розірвання договору за ініціативою Сторони - 1 є позбавлення Сторони - 2
посвідчення опікуна безпритульних тварин. У відповідних випадках Сторона - 1 повідомляє
правоохоронні органи для здійснення останніми заходів відповідного реагування.
4.5. Розірвання договору Сторонами за взаємною згодою відбувається шляхом підписання
двосторонньої Додаткової угоди.
5.

ІНШІ УМОВИ

5.1.Опікуном тварини може бути повнолітня фізична особа, яка має громадянство України та є
представником територіальної громади міста Києва, визнана психічно здоровою, яка не
притягувалась до кримінальної або адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з
тваринами, яка не перебувала та не перебуває в громадських організаціях «Догхантерів».
6.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір набирає чинність з моменту його підписання та діє до «31»грудня 2019р.
6.2. Якщо Сторона-2 за місяць до закінчення терміну дії цього Договору не звернулась до
Сторони -1 з заявою про розірвання договору, він вважається подовженим на той самий строк,
та на тих же самих умовах.
6.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди і додатки до цього Договору є невід’ємною частиною і
мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.
6.4. Цей договір складений українською мовою в 2-х (двох) автентичних примірниках (по
одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу для кожного із Сторін.
7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона-1
КП «Київська міська лікарня
ветеринарної медицини»
04071, м. Київ вул. Ярославська, 13-А
р/р 26008053143837
МФО 321842
ЄДРПОУ 32828319

Сторона-2

В.о. директора ________________ Н.В.Мазур

_________________________________

____________________________
паспорт ______№________, виданий
_______________________________
_________________ від ___________
ІПН _____________ (д.н. __________)
м.Київ, _________________________
тел. ___________________________
(підпис, ПІБ)

Реєстраційне посвідчення від « __ »_________ 20___р. №_____ отримав:
_______________________
(підпис)

___________________________
(ПІБ)

Додаток № 1
до Договорувід ________№____
Перелік вулиць ______________________________ району м. Києва,
закріпленого за опікуном безпритульних тварин

(ПІБ)

№
1
2
3
4
5
Сторона-1
КП «Київська міська лікарня
ветеринарної медицини»
04071, м. Київ вул. Ярославська, 13-А
р/р 26008053143837
МФО 321842
ЄДРПОУ 32828319

В.о. директора ________________ Н.В.Мазур

Вулиці

Сторона-2

____________________________
паспорт _______________, виданий
_______________________________
_________________ від ___________
ІПН _____________ (д.н. __________)
м.Київ, _________________________
тел. ___________________________

_________________________________
(підпис, ПІБ)

