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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

01.11.2016

N 1145

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2016 р. за N 1544/29674

Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України
Відповідно до пункту 12 частини 3 статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою забезпечення організації діяльності кінологічних
підрозділів територіальних органів Національної поліції України, ефективного використання можливостей кінологічної служби в протидії злочинності та
забезпеченні публічної безпеки і порядку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України, що додається.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 листопада 2016 року N 1145
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
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ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає основи організації діяльності кінологічних підрозділів (далі - КП) територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів
Національної поліції України (далі - територіальні органи), порядок використання службових собак під час здійснення службових завдань, спрямованих на
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протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, правила утримання, придбання, ветеринарного забезпечення
та списання службових собак, а також основи організації діяльності навчальних закладів поліції (з питань службової кінології), у яких здійснюють підготовку
кінологів.
2. До кінологічних підрозділів належать кінологічні центри, кінологи структурних підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі - ГУНП), навчальні центри з підготовки кінологів, окремі посади кінологів відокремлених
підрозділів територіальних органів Національної поліції.
3. Правовою основою діяльності кінологічних підрозділів поліції є Конституція України, Закони України "Про Національну поліцію", "Про ветеринарну
медицину", інше законодавство України та ця Інструкція.
4. Кінологи поліції залучаються тільки для виконання завдань, пов'язаних з використанням службових собак у протидії злочинності та забезпеченні публічної
безпеки і порядку, обов'язків, що полягають у вирощуванні, утриманні та дресируванні (тренуванні) службових собак.
5. Кінологи зі службовими собаками можуть брати участь в оперативно-розшукових та профілактичних заходах, які проводяться іншими органами виконавчої
влади чи військовими формуваннями, за спільно розробленими планами.
6. КП у межах компетенції взаємодіють з іншими підрозділами поліції, відповідними підрозділами органів державної влади та кінологічними організаціями.
7. Кінологічний центр є головним кінологічним підрозділом з організаційного і методичного керівництва працівниками підрозділів поліції, які виконують
функції кінологічного забезпечення службової діяльності та є основною базою з утримання, розведення, вирощування, підготовки та використання службових
собак у протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку.
8. Діяльність кінологічного центру спрямована на забезпечення потреб підрозділів кримінальної, патрульної, спеціальної поліції, поліції охорони та
особливого призначення, інших підрозділілів територіальних органів Національної поліції, відділів (відділень) поліції.
9. Кінологічний центр розташовується на окремій закріпленій за ним території, має у своєму користуванні відповідні об'єкти, будівлі, приміщення, вольєри для
утримання собак та майданчики для їх тренування.
10. Кінологічний центр забезпечується необхідною кількістю автомобілів для оперативного перевезення кінологів зі службовими собаками на місця подій,
участі у проведенні пошукових заходів чи слідчих дій, виконання господарських функцій, а також мікроавтобусом для виїзду кінологів на місця проведення
занять, змагань, участі у заходах із забезпечення публічної безпеки і порядку.
11. Штат кінологічного центру затверджується в установленому порядку.
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12. Штатна належність службових собак за напрямами спеціалізації кінологічного центру затверджується керівниками ГУНП відповідно до норм, визначених
документами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.
13. В кінологічному центрі утримуються службові собаки, які використовуються в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку.
14. Службові собаки діляться на розшукових, патрульно-розшукових, вартових, конвойних та спеціальних (з пошуку вибухових речовин, вогнепальної зброї,
наркотичних засобів, трупів, для проведення одорологічної вибірки (собаки-детектори)). Крім цього, з метою створення резерву поголів'я службових собак в
кінологічному центрі утримуються резервні собаки.
15. Для використання у підрозділах поліції спеціального та особливого призначення в кінологічному центрі можуть утримуватись спеціально підготовлені
собаки, яких використовують в антитерористичних заходах.
16. Для розведення та вирощування високоякісного поголів'я службових собак для потреб органів та підрозділів поліції використовуються племінні собаки, які
мають високі робочі та екстер'єрні якості.
17. Начальники кінологічних центрів є одночасно керівниками кінологічної служби територіального органу Національної поліції та здійснюють оперативне
керівництво всіма кінологами підрозділів поліції на місцях, а також відповідають за організацію та стан кінологічного забезпечення відповідного ГУНП.
18. Організаційне та методичне керівництво діяльністю кінологічного центру ГУНП, а також контроль за службовою діяльністю КП на місцях здійснює Відділ
організації кінологічної діяльності Національної поліції України.
19. Заохочення та накладення стягнень на працівників кінологічної служби здійснюються відповідно до чинного законодавства.

II. Основні завдання та функції кінологічних підрозділів Національної поліції України
1. Основними завданнями КП є:
1) участь у забезпеченні публічної безпеки і порядку;
2) участь в охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) участь у протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних
ситуацій потребують такої допомоги.
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2. Основними функціями КП є:
1) участь кінологів зі службовими собаками в складі слідчо-оперативних груп під час проведення оглядів місць подій, заходів з припинення злочинів, пошуку
та затримання злочинців, виявлення вибухових речовин, зброї, набоїв і наркотичних засобів, трупів, стріляних гільз, інших предметів, що можуть
використовуватись як речовий доказ, припинення кримінальних правопорушень, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини,
охорони об'єктів і територій державної, приватної та інших форм власності, а також установлення місцезнаходження безвісти зниклих та безвісно відсутніх;
2) підбір, розстановка, навчання і виховання кінологів, постійне вдосконалення їх професійної майстерності, вогневої, стройової і фізичної підготовки,
формування в кожного з них високих моральних і вольових якостей, пильності, почуття особистої відповідальності за виконання службового обов'язку;
3) розробка і виконання перспективних і поточних планів, визначення основних напрямів діяльності КП, зміцнення та розвиток службової кінології з
урахуванням складної оперативної обстановки та вимог поліції;
4) вивчення, узагальнення, поширення та впровадження в практику передового вітчизняного та іноземного досвіду щодо організації діяльності КП поліції.
Забезпечення повного обліку та аналізу результатів роботи КП;
5) організація взаємодії з кінологічними громадськими організаціями, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого
самоврядування, іншими органами державної влади з питань кінології;
6) забезпечення своєчасного проведення господарських та ветеринарно-санітарних заходів щодо охорони здоров'я та благополуччя службових собак, їх
постійної готовності для застосування в різних оперативних ситуаціях, а також поліпшення їх робочих і екстер'єрних якостей;
7) організація та безпосередня участь у науково-дослідній роботі з проблем кінології і технічного оснащення КП, а також упровадження досягнень науки та
техніки в їх діяльність;
8) удосконалення методики підготовки та тактики застосування службових собак в протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку, охороні
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
9) забезпечення службової діяльності відокремлених підрозділів територіальних органів Національної поліції України згідно з розподілом функціональних
обов'язків кінологів за напрямами організації роботи з використання службових собак для:
розшуку людей (правопорушників) за запаховими слідами;
пошуку вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї;
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пошуку наркотичних засобів, наркотичних речовин та прекурсорів;
пошуку трупів чи їх залишків тощо.
10) проведення організаційно-методичних зборів особового складу кінологічної служби, спеціальних і спортивних заходів (кінологічних змагань, відкритих
тестувань тощо) з перевірки робочих якостей службових собак. Проведення тестувань всіх собак ГУНП (двічі на рік), вжиття заходів щодо вдосконалення
професійної майстерності працівників кінологічної служби;
11) здійснення племінної роботи, відтворення й вирощування собак з високими робочими та екстер'єрними якостями, проведення встановленого порядку
обліку цієї роботи. Ведення і видання племінної документації, родовідних карток (для кінологічних підрозділів, які займаються племінною справою);
12) організація роботи з поточного й перспективного розвитку й ефективного використання можливостей кінологічної служби в підрозділах територіального
органу поліції, ведення службової документації з цих питань;
13) інспектування (перевірка) всіх органів і підрозділів територіального органу поліції з питань використання службових собак в протидії злочинності та
забезпеченні публічної безпеки і порядку, їх утримання (годування, ветеринарне обслуговування, розміщення тощо). Вжиття заходів, спрямованих на
усунення виявлених недоліків.

III. Комплектування кінологічних підрозділів та підготовка кінологів
1. Комплектування посад та підготовка працівників КП здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
2. Для підвищення фізичної підготовки і професійної майстерності кінологів, обміну досвідом, виявлення кращих кінологів поліції, а також покращення
підготовки службових собак серед кінологів зі службовими собаками підрозділів поліції проводяться всеукраїнські та обласні змагання з багатоборства
кінологів.
3. Кінологи зі службовими собаками підрозділів поліції беруть участь лише в міжвідомчих змаганнях правоохоронних органів.
4. Стройова підготовка працівників КП із закріпленими за ними собаками проводиться згідно з Правилами поводження кінологів зі службовими собаками в
строю (додаток 1).
5. Працівники КП поліції з метою підвищення професійного рівня, а також підготовки службових собак можуть бути направлені до закладів інших органів
державної влади.
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IV. Організація і правила використання (застосування) службових собак у протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і
порядку
1. У підрозділах поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності, а також з метою вирішення інших оперативно-службових
завдань, покладених на поліцію, використовуються (застосовуються) спеціально підготовлені службові собаки:
1) розшукові - для розшуку за запаховими слідами осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для проведення вибірки людини та речі, пошуку речових
доказів і стріляних гільз, затримання втікаючої особи чи групи осіб;
2) патрульно-розшукові - для патрулювання, використання під час забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, пошуку
правопорушника по "гарячому" запаховому сліду, затримання втікаючої особи чи групи осіб, припинення нападу на кінолога чи інших осіб;
3) спеціальні - для пошуку та виявлення вибухових речовин, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї і набоїв, наркотичних засобів, закопаних (захованих)
трупів;
4) конвойні - для припинення втечі й затримання осіб, які втекли з-під варти;
5) вартові - для охорони спеціальних установ і об'єктів поліції та об'єктів, що охороняються поліцією охорони.
2. Застосування службових собак як спецзасобу здійснюється відповідно до підпункту 12 пункту 3 статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" під
час:
1) патрулювання;
2) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
3) конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;
4) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського.
3. До роботи з використанням службових собак допускаються лише працівники поліції, які пройшли відповідну кінологічну підготовку у навчальних закладах
(установах) поліції, де готують кінологів, й отримали позитивні результати під час складання необхідних заліків.
4. Право застосування службових собак надається кінологам, які несуть з ними службу та пройшли відповідну підготовку.
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5. Рішення про застосування службового собаки (собак) на місці події приймає старший слідчо-оперативної групи (старший операції) на основі інформації
(пропозицій) кінолога щодо доцільності такого застосування.
6. Службові собаки, як правило розшукові, для пошуку підозрюваних осіб за їх запаховими слідами та виявлення речових доказів застосовуються на місцях
вчинення вбивств, згвалтувань, розбоїв, грабежів, тілесних ушкоджень, різних крадіжок, підпалів, інших неочевидних злочинів для їх розкриття.
7. З метою належного та оперативного розкриття кримінальних правопорушень у кінологічних центрах та при чергових частинах у складі слідчо-оперативних
груп відокремлених відділів (відділень) поліції організовується (за можливості) цілодобове чергування кінологів з підготовленими та закріпленими за ними
службовими собаками для виїзду на місця подій.
8. У відділах (відділеннях) поліції службові собаки утримуються в спеціально обладнаному приміщенні (вольєрі).
9. У разі залучення кінолога (зі службовим собакою) до складу слідчо-оперативної групи та інших нарядів поліції він проходить інструктаж щодо порядку
несення служби і правил застосування службового собаки.
10. Забороняється використовувати службових собак не за призначенням, непідготовлених, які втратили свої службові якості або хворі.
11. Рішення про звільнення собаки від служби через хворобу приймає начальник кінологічного центру за рекомендацією спеціаліста ветеринарної медицини, а
у відокремлених підрозділах територіальних органів Національної поліції - відповідальний по відділу (відділенню) поліції за пропозицією кінолога.
12. При використанні службових собак на стаціонарних постах патрульної поліції, блокпостах та контрольних постах поліції обладнується місце для їх
тимчасового утримання.
13. Доставлення кінологів зі службовими собаками до місця події чи проведення інших заходів, а також їх повернення забезпечуються автотранспортом
чергової частини підрозділу поліції, або КП, або інших підрозділів поліції.
14. Під час слідування кінолога зі службовим собакою в пішому порядку до місця несення служби і під час повернення собака має перебувати ліворуч від
кінолога на короткому повідку без намордника.
15. У разі виклику кінолога зі службовим собакою огляд місця події до їх прибуття, як правило, не проводиться, крім випадків, за яких необхідно зберегти
речові докази та інші предмети, що мають значення у справі, або в екстремальних випадках (повінь, пожежа, можлива зміна обставин, знищення слідів тощо).
16. Доцільність застосування службового собаки визначається кінологом разом із слідчим чи іншими учасниками слідчо-оперативної групи на підставі даних,
установлених під час огляду місця події.
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17. Давність учинення злочину та погодні умови не виключають можливості застосування службових собак.
18. Збір запахових слідів і предметів для використання розшукових собак чи собак-детекторів на місці вчинення кримінального правопорушення здійснюється
з дозволу керівника (старшого) групи з огляду місця події після його фотографування. Факт вилучення запахових слідів і засіб їх консервації працівники
слідчо-оперативної групи фіксують у протоколі огляду місця події, про що складають окремий протокол.
19. Кінолог на місці події:
1) визначає межі огляду місця події і порядок його проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають значення для застосування розшукового
собаки, та на основі наявної інформації визначає доцільність застосування собаки;
2) уживає заходів для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за допомогою розшукового собаки (за запаховими слідами, речами і
предметами, залишеними на місці події), у тому числі для пошуку предметів, які мають значення для розкриття і розслідування кримінального
правопорушення;
3) бере участь у блокуванні місця скоєння кримінального правопорушення, його огляді, виявленні шляхів відходу порушника;
4) вивчає обставини і характер події, установлює час учинення кримінального правопорушення, кількість осіб, що його вчинили, їх прикмети і напрямки руху,
визначає інші фактори, які мають значення для розшуку правопорушників по гарячих слідах;
5) позначає місця виявлення на шляху слідування розшукового собаки предметів і речей, які можуть бути використані для пошуку правопорушника із
застосуванням службового собаки, під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, за необхідності бере участь у вилученні
предметів і речей, у межах компетенції уживає заходів щодо їх збереження;
6) доводить до керівника слідчо-оперативної групи інформацію про можливе походження і використання для розкриття злочину різноманітних запахоносіїв
(слідів, предметів), виявлених на місці події або на шляху руху правопорушників;
7) з метою виявлення підстав для застосування розшукового собаки разом з іншими працівниками поліції оглядає місця біля вікон, дверей, парканів, газонів,
грядок, а також територію, прилеглу до місця події, на якій запахи слідів зберігаються довше;
8) обстежує шляхи руху осіб після з'ясування обставин учинення кримінального правопорушення і вивчення обстановки місця події, визначає спосіб
застосування розшукового собаки;
9) використовуючи отриману інформацію, застосовує розшукового собаку для розшуку правопорушника за його запаховими слідами;
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10) обстежує за допомогою розшукового собаки місця можливого укриття правопорушника (горища і підвали прилеглих будівель, незамкнені сховища,
лісопаркові зони, кар'єри тощо);
11) за допомогою розшукового собаки здійснює обшук місцевості або приміщень для виявлення речових доказів або осіб, які переховуються;
12) разом з іншими працівниками поліції бере участь у встановленні і затриманні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. За
необхідності застосовує собаку для вибірки осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;
13) застосовує собаку для затримання правопорушника (у разі спроби втечі) або припинення опору;
14) за відсутності можливостей використання службового собаки або втрати ним сліду діє за вказівкою керівника слідчо-оперативної групи.
20. У разі виявлення на місці події слідів кількох осіб розшуковий собака застосовується щодо кожного з цих слідів або одночасно використовується кілька
розшукових собак.
21. У випадках тривалого переслідування правопорушника (5 - 10 км) від того місця, де собака припинив упевнено відпрацьовувати слід, використовується
інший розшуковий собака.
22. Розшукові собаки можуть застосовуватися по "зворотному сліду" (маршрут переміщення правопорушника чи потерпілого до місця події) для встановлення
місцезнаходження потерпілого або підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.
23. Службові собаки використовуються на довгому чи короткому повідку, у наморднику чи без нього залежно від конкретної ситуації.
24. Для відпрацювання сліду розшукового собаку використовують на довгому повідку у спеціальній слідовій шлеї зі світловідбивальними ідентифікуючими
написами та без намордника. За необхідності (наприклад, для відпрацювання сліду в лісі) собаку пускають без повідка та нашийника (шлеї).
25. Якщо собака, пройшовши невелику відстань, втратив слід, кінолог повертається до місця події і знову використовує його, попередньо впевнившись у
правильності визначення вихідної точки. Для підсилення запаху собаці дають обнюхати предмети або речі, залишені правопорушником на місці події
(головний убір, взуття, рукавичка тощо).
26. Під час роботи собаки по сліду працівники слідчо-оперативної групи рухаються за кінологом на відстані 20 - 25 кроків, оглядаючи прилеглу місцевість з
метою виявлення слідів, знарядь кримінального правопорушення, інших предметів, які можуть стати доказами, а також для попередження нападу.
27. У разі відсутності на місці події видимих слідів особи собаку пускають на місцевість для самостійного пошуку запахового сліду (обшук місцевості). Перед
застосуванням собаки необхідно впевнитися (шляхом опитування свідків чи потерпілих), що на місці обстеження після вчинення злочину нікого не було.
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
28. Службові собаки використовуються для проведення вибірки людини з групи людей по запаху слідів, залишених на місці вчинення кримінального
правопорушення, або загубленої на шляху слідування порушника речі.
29. Службові собаки застосовуються для вибірки речі за запахом, залишеним на місці події (у разі його ідентифікації).
30. Службові собаки застосовуються під час затримання осіб, які чинять замах на злочин або вчинили його та намагаються втекти.
31. Порядок застосування собак у таких випадках визначається планом оперативно-розшукових заходів, а на місці - старшим оперативної групи (старшим
наряду патруля).
32. Під час проведення операцій із затримання озброєної особи чи несення служби в районі проведення антитерористичної операції кінолог повинен бути в
захисному куленепробивному жилеті відповідного класу захисту та шоломі. Службового собаку залежно від обставин для захисту його життя рекомендовано
одягати у спеціальний куленепробивний жилет.
33. Якщо правопорушник чинить опір або намагається втекти, кінолог за командою старшого оперативної групи або в разі крайньої необхідності самостійно
пускає собаку на затримання особи.
34. Для затримання правопорушника службовий собака пускається без нашийника, повідка та намордника, як правило, після попередження не менше двох
разів "Стій (Виходь)! Пускаю собаку!". За значної відстані або у разі звернення до великої групи людей попередження робиться з використанням гучномовця
або інших пристроїв для підсилення голосу. За таких випадків кінолог повинен надати час, достатній для припинення злочину (правопорушення) та виконання
наказу. При спробі вчинення збройного нападу на працівників поліції, громадян або охоронювані об'єкти, затриманні особливо небезпечних або озброєних
осіб, звільненні заручників собаку пускають без попередження.
35. Під час затримання особливо небезпечних, озброєних осіб слід застосовувати кілька добре натренованих службових собак, які не бояться пострілів і мають
добру хватку.
36. Для уникнення втрати собаки не слід пускати його для затримання правопорушника, якщо той знаходиться у схованці та відстрілюється. У такому випадку
необхідно відвести вогонь в інший бік, а собаку пустити з тилу чи флангу або дочекатися відходу правопорушника.
37. Забороняється пускати собаку на затримання, якщо в цей момент між собакою і правопорушником перебувають сторонні особи, а також якщо злочинні дії
або опір правопорушника вже припинено. Забороняється також застосовувати службових собак під час припинення незаконних зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій ненасильницького характеру, які не порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ та організацій.
38. У разі проведення операції із затримання правопорушника в жилому приміщенні собака пускається для затримання за вказівкою старшого групи, але за
умови, що в цьому приміщенні відсутні сторонні особи.
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39. Собака пускається для затримання з відстані, що забезпечує ефективність затримання, особисту безпеку членів оперативної групи та інших не причетних
до вчиненого кримінального правопорушення осіб.
40. З метою більш ефективних дій оперативної групи при затриманні озброєної особи допускається одночасне застосування службового собаки і спеціальних
хімічних засобів. Для захисту від впливу хімічних речовин, диму, чадного газу тощо кінолог, собака та інші працівники поліції діють у спеціальних
автономних системах дихання (протигазах).
41. Забороняється застосовувати службових собак:
1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб літнього віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового
нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників поліції, або збройного нападу чи збройного опору;
2) у приміщеннях та на земельних ділянках, закріплених за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком
випадків, коли від їх представників надійде прохання або дозвіл на застосування собак проти правопорушників;
3) у дитячих і лікувальних закладах;
4) у публічних місцях та навчальних закладах, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
42. Після застосування службових собак проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення осіб, які могли випадково отримати тілесні
ушкодження.
43. Особи, затримані за допомогою службового собаки, ретельно оглядаються. При цьому вживаються заходи безпеки від нападу затриманого. Собаку за
командою "Охороняй!" залишають на відстані двох - трьох кроків від затриманого для контролю за його поведінкою.
44. У разі нанесення собакою сильних укусів затриманому працівники поліції зобов'язані надати йому долікарську допомогу і викликати медичних
працівників.
45. Застосування службового собаки вважається результативним, якщо собака під час проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, обходів,
патрулювання, оглядів місцевості, транспорту, будівель, приміщень та інших об'єктів знайшов та затримав особу (правопорушника), знайшов викрадене
майно, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вибухонебезпечні речовини (предмети), зброю, боєприпаси, наркотичні і психотропні речовини,
людські трупи та останки або інші речові докази, привів до місця, де знаходилась особа до чи після вчинення кримінального правопорушення (будинок,
квартира, місце посадки на транспорт), або надав реальну можливість іншим службам установити або затримати особу (правопорушника).

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
46. Під час конвоювання особи в пішому порядку кінолог із собакою прямує за конвойованим на відстані двох - трьох метрів, забезпечує нагляд за ним, при
цьому між конвоїром, собакою і конвойованим не повинні знаходитись інші учасники наряду. Собака за командами "Поряд!", "Охороняй!" прямує зліва на
короткому повідку чи без нього без намордника, контролюючи дії затриманого.
47. При конвоюванні порушника в автомобілі та інших транспортних засобах кінолог із собакою розміщуються в місці, з якого зручніше вести нагляд за
конвойованим і швидко застосувати собаку в разі спроби вчинення втечі або нападу на конвой.
48. Під час несення патрульної служби в пішому чи рухомому патрулі використовуються, як правило, патрульно-розшукові собаки, які відповідають
визначеним нормам підготовленості. За необхідності (залежно від обставин) працівниками патрульної поліції можуть залучатись розшукові чи спеціальні
собаки.
49. Кінологи з патрульно-розшуковими собаками залучаються для огляду (обходів) вулиць населених пунктів, житлових кварталів, парків, скверів, пустирів,
лісопаркових зон, кладовищ та інших ділянок місцевості з метою виявлення і затримання осіб, які належать до кримінального середовища, попередження та
припинення кримінальних правопорушень або розкриття злочинних посягань по гарячих слідах.
50. Період безперервного несення патрульної служби зі службовими собаками становить повний робочий день кінолога.
51. Узимку для запобігання обмороженню, застуди і загибелі службових собак слід уникати пересування і патрулювання з ними на відкритих автомобілях, в
умовах низьких температур тощо.
52. При температурі вище +30 і нижче -20° C тривалість роботи собак на вулиці не повинна перевищувати 4 години. Під час роботи собак у таких умовах
щогодини необхідно робити перерви на 10 - 15 хв., під час яких службового собаку необхідно забезпечити водою або розтерти мочку носа.
53. Патрульно-розшукові собаки можуть використовуватися для охорони затриманих та осіб, які перебувають під вартою, а також під час проведення слідчих
дій за їх участю.
54. Під час пішого патрулювання собака повинен знаходитися ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника. Для обшуку місцевості чи
приміщення собаку пускають без нашийника і намордника. Кінолог повинен тримати собаку у полі зору. У підвалах та неосвітлених приміщеннях кінолог
керує роботою собаки голосом без візуального контакту.
55. Забороняється патрулювати зі службовими собаками без намордника в місцях з масовим скупченням людей, у потягах, передавати собак іншим особам та
залишати їх без нагляду під час патрулювання.
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56. Підготовлені спеціальні собаки застосовуються під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, розкриття кримінальних правопорушень,
пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, придбанням наркотичних засобів, для пошуку вибухових речовин та пристроїв, вогнепальної
зброї та набоїв до неї, пошуку трупів чи людських залишків.
57. Спеціальних собак для пошуку вибухових пристроїв, вибухових речовин, вогнепальної зброї, набоїв та наркотичних засобів працівники поліції
використовують під час огляду приміщень та багажу в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях, станціях метрополітену, у морських і річкових
портах, на блокпостах чи стаціонарних постах патрульної поліції, в житлових, підсобних, поштових приміщеннях, камерах схову, різних транспортних засобах
(літаках, плавзасобах, потягах, автобусах, вантажних, легкових автомобілях тощо), інших приміщеннях чи будівлях, а також при огляді підозрілих осіб.
У ході проведення вказаних заходів спеціальні собаки повинні знаходитися на повідку або без нього залежно від ситуації та без намордника.
58. Застосування спеціальних собак поліції для виявлення вибухівки та вибухових пристроїв дозволяється лише у випадках, передбачених пунктом 57 цієї
Інструкції, та проводиться в присутності фахівців вибухотехнічної служби.
59. Спеціальні собаки поліції не застосовуються при проведенні військових чи інших невластивих поліції функцій (розмінування території, пошук мін чи
снарядів тощо).
60. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами забороняється торкатися їх та переміщати. При виявленні підозрюваного
предмета негайно інформується працівник вибухотехнічного підрозділу та вживаються заходи для захисту джерела запаху від механічних пошкоджень та
обмеження доступу сторонніх осіб.
61. Під час проведення робіт з пошуку вибухівки за допомогою спеціальних собак кінолог повинен мати засоби індивідуального захисту (бронежилет, каска), а
спеціального собаку (залежно від обставин) рекомендовано одягати у спеціальний захисний жилет.
62. Службові собаки для пошуку та установлення місцезнаходження трупів (людських останків) використовуються під час перевірок оперативної інформації
про вчинення вбивства з подальшим приховуванням трупа, а також у разі виявлення розчленованого трупа для пошуку інших частин тіла.
63. Після закінчення роботи зі службовим собакою на місці події кінолог складає акт про застосування службового собаки (додаток 2) у двох примірниках,
один з яких долучається слідчими до матеріалів кримінальної справи, а інший зберігається в кінологічному підрозділі, та довідку про результати застосування
службового собаки (додаток 3) або рапорт (у разі невикористання) з обов'язковим зазначенням причин невикористання собаки.
64. Довідка про результати застосування службового собаки заповнюється слідчим, якому доручено проведення досудового розслідування, та не пізніше
десяти діб після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) надсилається до кінологічного центру ГУНП.
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65. Результати виїзду (виходу) кінолога зі службовим собакою заносяться до журналу обліку виїздів кінологів (додаток 4), що знаходиться у черговій частині
підрозділу або у кінологічному центрі у чергового кінолога.
66. У випадку невикористання службового собаки для несення служби понад два місяці керівник КП проводить службову перевірку.
За результатами службової перевірки надаються пропозиції керівництву ГУНП щодо внесення відповідних штатних змін.
67. За кінологом наказом начальника КП закріплюється один службовий собака (у разі необхідності - два). На час тривалої хвороби або вибуття кінолога у
відпустку його собака для годування та догляду закріплюється за іншим працівником КП.
68. Передача службового собаки для постійної роботи іншому кінологу проводиться в присутності керівника КП або особи, яка його заміщає, та спеціаліста
ветеринарної медицини.
69. У разі переведення кінолога до іншого підрозділу ГУНП за рішенням керівника органу поліції можливе направлення закріпленого за ним службового
собаки до нового місця роботи кінолога. Передача оформлюється на підставі акта за типовою формою N ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передавання
основних засобів" (далі - форма N ОЗ-1) (додаток 5), один примірник якого передається до фінансового підрозділу для ведення обліку. В акті зазначаються
стан здоров'я собаки, ступінь його вгодованості і натренованості за профілем використання.
70. Під час передавання службового собаки в інший КП відповідно до рапорту складається акт передавання службового собаки.
71. Контроль за несенням служби нарядами поліції зі службовими собаками та іншими поліцейськими-кінологами здійснюється згідно з вимогами
нормативних документів МВС та Національної поліції України.

V. Підготовка службових собак
1. Підготовка службових собак для використання в діяльності поліції здійснюється у спеціалізованих закладах поліції згідно із затвердженими навчальними
планами та програмами, а також може бути організована в кінологічних центрах ГУНП. Підготовка патрульно-розшукових, конвойних і вартових службових
собак здійснюється переважно в кінологічних центрах.
Собака вважається службовим після проходження відповідного курсу дресирування та здачі іспитів (до проходження навчання собака вважається резервним).
2. Вік собак, які направляються для підготовки у навчальні заклади поліції, має становити, як правило, від 9 місяців до 2 років (допускається відхилення від
вказаного віку в межах двох місяців).
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3. Перед відрядженням кінолога на навчання здійснюється ветеринарний огляд закріпленого за ним собаки і заповнюється облікова картка службового собаки
(додаток 6).
Відповідно до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року N 857,
оформлюються міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки, що видаються кінологу для перевезення собаки на
транспорті, які після прибуття на місце здаються до навчального закладу.
4. Підготовка службових собак передбачає загальне і спеціальне дресирування. Наступний етап - тренування, що здійснюється за місцем несення служби.
5. Для дресирування, тренування, використання та утримання службових собак фахівці КП забезпечуються спеціальним одягом та спорядженням згідно з
установленими нормами забезпечення спеціальним одягом (інвентарним майном) фахівців кінологічних підрозділів (додаток 7) та відповідно до переліку
спорядження для підготовки, тренування та утримання службових собак кінологічних підрозділів і навчальних закладів (установ) поліції (додаток 8).
6. Дресирування службових собак здійснюється за планом, розробленим на повний період курсу і кожне заняття окремо. Загальний план на курс затверджує
керівник навчального закладу. У плані зазначаються орієнтовні терміни початку та закінчення дресирування.
Розклад занять складається на кожну навчальну групу в установленій формі з урахуванням тематичного плану.
7. Плани-конспекти на кожне заняття складає викладач навчальних груп (підгруп) (у ГУПН - керівники КП). У планах-конспектах для кожного заняття
визначаються команди, які необхідно відпрацювати, час і місце проведення заняття.
8. Про результати роботи та особливості поведінки собаки кінологи складають звіти у спеціально заведених журналах обліку тренувань службового собаки
(додаток 9). Результати занять ураховуються під час складання наступних планів.
9. Для дресирування і тренування розшукових собак дозволяється використовувати запахові зразки наркотичних речовин та вибухонебезпечних речовин.
10. Для організації дресирування і подальших тренувань спеціальних собак з пошуку наркотиків навчальні заклади поліції, а також КП повинні
забезпечуватися необхідними наркотичними і психотропними речовинами.
11. Отримання, кількість, зберігання, використання та списання наркотичних засобів, які використовуються під час дресирування і тренування спеціальних
собак, призначених для їх пошуку, здійснюється в установленому порядку.
12. Навчальні заклади поліції, у яких здійснюється підготовка кінологів, а також КП повинні забезпечуватися навчальними реквізитами для організації
дресирування та подальших тренувань службових собак. Навчальні реквізити, а також інші реквізити, необхідні для дресирування та тренування службових
собак, закуповуються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання службових собак, та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
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13. Для дресирування і тренування службових собак кінологічні центри і навчальні заклади поліції, у яких здійснюється підготовка кінологів, забезпечуються
зразками найбільш поширених вибухових речовин, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та боєприпасів (набоїв).
Організація забезпечення КП вказаними зразками покладається на керівників відповідних територіальних органів Національної поліції України.
14. Можливе зберігання вибухонебезпечних матеріалів, призначених для дресирування в кінологічних центрах ГУНП та на базі інших підрозділів поліції, за
наявності спеціальних умов для зберігання та за умови ведення обліку матеріалів, що використовуються.
15. Поводження з вибухонебезпечними предметами, які використовуються для дресирування і тренування спеціальних собак, здійснюється за правилами
безпеки при вибухових роботах.
16. Дресирування і тренування собак за всіма напрямами службового використання здійснюються з урахуванням рекомендацій, викладених у навчальних і
методичних посібниках.
17. Початкове дресирування службових собак проводиться з метою вироблення в них загальних і спеціальних навичок за голосовими командами і жестами
дресирувальника.
18. Курс загального дресирування (загальна керованість, слухняність) передбачає привчання собаки до дресирувальника, клички, нашийника, повідка,
намордника; вироблення у собаки понять вільного стану, підходу до дресирувальника, ходіння поруч, сидіння, лежання, стояння на місці, подачі голосу,
апортування предметів, припинення небажаних дій, долання перешкод, привчання собаки до занять у групі; вироблення навичок спокійного ставлення до
пострілів, відмови від знайденої їжі або їжі, яку пропонують сторонні особи, тощо.
19. Курс спеціального дресирування передбачає привчання собаки до роботи із запаховими слідами (відпрацювання сліду, вибірка речі і запахових проб,
вибірка людини, обшук місцевості, пошук стріляних гільз, наркотичних речовин, вибухонебезпечних речовин, зброї і набоїв, людських трупів та останків);
розвиток активно-захисної реакції, злоби та настороженості до сторонніх; привчання до захисту кінолога, до затримання та конвоювання злочинця, а також до
охорони його на місці; привчання до беззвучного оповіщення кінолога про наближення сторонньої людини.
20. На кожного підготовленого у спеціальному навчальному закладі поліції або у кінологічному центрі ГУНП службового собаку відповідно до нормативів
підготовленості службових собак поліції (додаток 10) на підставі рішення екзаменаційної комісії за результатами тестування складаються акти випробування
розшукового, спеціального чи патрульно-розшукового собаки (додаток 11) та видається сертифікат на службового собаку (додаток 12) за відповідним
напрямом спеціалізації.
Сертифікати зберігаються у підрозділі, за яким закріплений службовий собака (у справі на службового собаку).
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21. Тренування службового собаки проводиться згідно з місячним планом 2 - 3 рази на тиждень, 2 - 4 години на день у різних місцях та в різний час доби за
різних погодних умов.
Щомісячний план тренування складає кінолог з урахуванням оперативної обстановки, ступеня підготовленості і спеціалізації собаки. У плані передбачаються
заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час практичного використання собаки.
22. План тренувань затверджується керівництвом КП, яке забезпечує контроль за його виконанням і перевіряє ступінь натренованості службового собаки.
Плани кінологів у районних відділах (відділеннях) поліції погоджуються безпосереднім начальником і затверджуються начальником районного відділу
(відділення) поліції або його заступником.
23. У щоденних планах передбачаються заходи з відпрацювання необхідних прийомів за умов, у яких вони повинні виконуватися, а також у разі виникнення
ускладнень через певні умови залежно від особливостей та натренованості кожного собаки.
24. Відповідальність за готовність службових собак працювати в складних умовах, усунення недоліків, виявлених під час перевірок, ступінь натренованості
собак несуть кінологи, їх керівники та керівники відповідних служб.

VI. Організація розведення і вирощування службових собак у кінологічних підрозділах
1. Розведення і вирощування службових собак здійснюється кінологічним центром (далі - КЦ), а за необхідності іншими КП поліції, яким надається право:
1) розробляти плани племінної роботи;
2) підтримувати зв'язки з приватними племінними розплідниками та розплідниками інших міністерств і відомств в Україні;
3) оформляти і видавати внутрівідомчі племінні родоводи (сертифікати) на племінних і службових собак, вирощених у КП, вести їх облік у повному обсязі;
4) за договором направляти необхідні документи в кінологічні організації на вирощених собак для отримання родоводів від міжнародних організацій, що
наділені правом їх видачі;
5) проводити оцінку екстер'єру, конституції та родоводу у межах компетенції і добір племінних собак КЦ;
6) планувати і проводити належні організаційні та практичні заходи з питань племінної роботи;
7) брати участь у заходах, що проводяться громадськими кінологічними організаціями (семінари, племінні виставки, чемпіонати, племінні огляди собак тощо).
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2. У КП розведення та вирощування собак службових порід (так само як і позапланове) без письмового дозволу Відділу організації кінологічної діяльності
Національної поліції України забороняється.
3. Плани розведення щодо кількості службових собак на рік розробляються і формуються з урахуванням заявок підрозділів поліції про їх потреби у собаках
(цуценятах) службових порід.
4. У планах передбачається розрахунок витрат на розведення собак, ведення племінної роботи з відповідними обґрунтуваннями. Зазначені плани
погоджуються з Відділом організації кінологічної діяльності Національної поліції України, відповідним фінансовим підрозділом органу поліції та
затверджуються начальником ГУНП.
Підрозділи поліції заявки про необхідність отримання собак (цуценят) службових порід надають до КП завчасно.
План племінної роботи на рік розробляється до 01 листопада з таким розрахунком, щоб облік отриманих цуценят здійснювався протягом календарного року з
01 січня до 31 грудня. У плані вказуються клички сук, що підлягають в'язці, і псів (далі - плідники), підібраних їм у пару, адреси власників собак, орієнтовні
строки в'язки і щеніння сук, орієнтовна кількість отримання цуценят, відомості про передбачувані передачу цуценят до органів поліції та реалізацію цуценят у
дозволених законодавством випадках тощо.
5. На підставі затвердженого плану розведення службових собак на рік КП видається направлення на в'язку (додаток 13), що реєструється в журналі обліку
племінної роботи кінологічного центру (додаток 14).
6. Підбір пар племінних собак здійснюється з урахуванням їх екстер'єру, конституції, робочих якостей і якості потомства. Вік сук 18 - 20 місяців, плідників 20 - 24 місяці. На всіх племінних собак заводиться облікова картка племінного собаки (додаток 15).
7. Для племінного собаки є обов'язковою наявність документів (родовідна картка, сертифікати про проходження дресирування), які свідчать про
чистокровність його походження, а також виставкових дипломів з відповідною оцінкою екстер'єру.
8. Факт в'язки оформлюється актом і реєструється керівником центру, відповідальною особою або спеціалістом ветеринарної медицини у журналі обліку
племінної роботи кінологічного центру.
9. На 3 - 5 добу після щеніння суку і новонароджених цуценят оглядає спеціаліст ветеринарної медицини. Результати огляду цуценят та причини вибракування
або загибелі фіксуються в акті первинного обстеження (додаток 16).
10. Повторний огляд проводиться на тридцяту добу після народження цуценят, при цьому складається акт огляду, оцінки та оприбуткування цуценят (додаток
17) у двох примірниках. Перший примірник акта огляду, оцінки та оприбуткування цуценят разом з актом приймання-передавання основних засобів за
формою N ОЗ-1 передається до фінансового підрозділу поліції і є підставою для постановки на балансовий облік, другий - зберігається в КП.
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
В акті зазначаються стан суки, кількість народжених цуценят, їх стать, масть, особливі ознаки, наявність дефектів і відповідність ваги та зросту за віком.
Особливу увагу звертають на прикус, відсутність пупкової грижі, будову кінцівок, повноту та впевненість руху, типовість масті тощо. Визначають цуценят, які
підлягають подальшому вирощуванню та вибракуванню, та зазначають причини вибракування.
Нежиттєздатні цуценята або порівняно з іншими дуже слабкі незалежно від їх кількості в приплоді не пізніше 5 дня вибраковуються, про що складається акт.
Результати огляду заносяться в журнал обліку племінної роботи кінологічного центру. В одному виводку не повинно бути двох однакових кличок собак. Усі
клички повинні починатися з однієї літери. У 45-денному віці проводиться клеймування цуценят та актування виводка.
11. На основі акта огляду та оприбуткування цуценят можливе оформлення цуценячих карток (довідки про походження) та сертифікатів про походження
собаки (внутрівідомчі родоводи) (додаток 18), які засвідчують походження собаки та до яких забороняється вносити зміни та доповнення.
12. Цуценята чи службові собаки, у яких у процесі вирощування (використання на службі) виявлено неусувні вади, хвороби та недоліки, що виключають
використання собаки (цуценяти) у службовій і племінній діяльності (додаток 19), підлягають вибракуванню, списанню чи передачі до іншого підрозділу.
Результатом вибракування є оформлення комісією відповідного акта про вибракування службового собаки (додаток 20), після чого у разі прийняття рішення
про списання собаки складається акт за типовою формою ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів" (далі - форма N ОЗ-3) (додаток 21) та собака
знімається з балансу.
13. На собак, які підлягають евтаназії, складається акт про проведення евтаназії службового собаки (додаток 22).
14. При розведенні дозволяється використовувати племінних собак, що належать приватним особам або громадським кінологічним організаціям.
15. Умови використання для розведення (кількість, вік, порядок добору і передачі отриманих цуценят тощо) племінних собак, що належать приватним особам
або організаціям, оформлюються у письмовому вигляді.
16. Передача аліментних цуценят здійснюється на підставі акта за формою N ОЗ-1, перший екземпляр якого надсилається до фінансового підрозділу поліції,
другий - зберігається в КП.
17. Під час проведення огляду (приймання) цуценят комісією визначається їх вартість з урахуванням їх конституції та екстер'єрних якостей.
18. У процесі набуття собакою службових якостей її вартість переоцінюється комісією, про що складається акт переоцінки, один примірник якого передається
до фінансового підрозділу для відображення в бухгалтерському обліку. Нарахування зносу проводиться відповідно до чинного законодавства.
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19. У чотиримісячному віці цуценят перевіряє на придатність до служби комісія у складі керівника КП, спеціаліста ветеринарної медицини і представників
заінтересованих підрозділів, до яких передаються собаки для дресирування і подальшого службового використання.
20. З шестимісячного віку цуценята переходять в розряд резервних собак.
21. Резервним собакою вважається собака віком від 6 місяців і до закінчення проходження курсу дресирування та складання іспитів.
22. Резервним службовим собакою вважається службовий собака, який пройшов відповідний курс дресирування, склав іспити, але тимчасово не закріплений за
кінологом та не використовується у службовій діяльності КП.
23. З метою безперервного виконання службовими собаками завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності в КП передбачається
стерилізація сук залежно від їх кількості та закріплення за напрямами спеціалізації (якщо одна, стерилізується 100 %, дві і більше - 50 %).

VII. Відбір собак для кінологічних підрозділів
1. Комплектування штатної належності робочого і племінного поголів'я проводиться за рахунок собак, вирощених у племінних кінологічних центрах і
закуплених КП, придбаних безпосередньо у приватних осіб, через кінологічні клуби, переданих безоплатно громадянами, а також прийнятих на баланс від
кінологів, які бажають працювати з власними собаками.
2. Оплата за собак проводиться в установленому порядку через фінансовий підрозділ органу поліції за договором купівлі-продажу, до якого надаються
документи про оприбуткування.
3. На придбаного собаку комісією складається акт обстеження та приймання службового собаки (додаток 23) та акт за формою N ОЗ-1. В акті обстеження та
приймання службового собаки відображаються результати огляду, перевірки робочих якостей, робиться висновок. Після затвердження керівництвом поліції
акт обстеження та приймання службового собаки надається до фінансово-економічного підрозділу, його копія разом з документами залишається у КП.
4. Вартість собаки (цуценяти), якого планується придбати у приватної особи (організації), визначається комісією за узгодженням з його власником. При цьому
критеріями оцінки є вік, стан здоров'я, робочі та екстер'єрні якості, а також племінна цінність з урахуванням вартості аналогічних собак у регіоні на день
оцінки. Комісія перевіряє всі необхідні документи, пов'язані з оформленням купівлі-продажу.
5. У випадках тяжкого захворювання або загибелі службового собаки внаслідок порушення вимог безпеки або неправильного його утримання, а також
придбання собаки, не придатного для дресирування, проводиться службова перевірка і винних осіб притягують в установленому порядку до матеріальної
відповідальності.
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У разі необхідності встановлення причин загибелі собаки проводиться розтин, про що спеціаліст ветеринарної медицини оформлює протокол розтину трупа
службового собаки (додаток 24).
На основі даних складеного протоколу оформлюються необхідні документи про списання відповідно до законодавства України.
6. Використання кінологом особистого собаки здійснюється з письмової згоди (рапорт кінолога) начальника підрозділу поліції. Після визначення комісією
придатності собаки складається акт та письмово обумовлюються умови використання особистого собаки в оперативно-службовій діяльності.
7. У разі переходу кінологів на іншу роботу, звільнення з поліції або в інших випадках закріплені за ними службові собаки (крім тих, що використовуються на
підставі договору) залишаються в КП або в установлених законодавством випадках проводиться відповідна передача між установами.
8. Відбір, визначення придатності і закупівля собак проводяться комісією у складі керівника КП або його заступника, спеціаліста ветеринарної медицини,
старшого інспектор-кінолога і (за необхідності) кінолога, за яким буде закріплений собака, відповідно до затвердженого плану закупівлі та в межах
кошторисів, передбачених на зазначені цілі.
9. Відібрані для службового використання собаки (цуценята) не повинні мати вад, хвороб та недоліків, що унеможливлюють їх службове використання. Вік
собак під час відбору не повинен перевищувати 2 років (крім виняткових випадків).
10. Вибракування собак здійснюється відповідно до пункту 12 розділу VI цієї Інструкції постійною комісією, члени якої оформлюють на кожного собаку акт
про вибракування службового собаки.
Затверджений керівництвом територіального органу Національної поліції України акт про вибракування службового собаки здається до фінансового
підрозділу, його копія залишається в КП.
11. Передача вибракуваних службових, племінних собак та цуценят здійснюється у встановленому законодавством порядку на підставі акта за формою N ОЗ1.

VIII. Розміщення, утримання та збереження службових собак
1. Службові собаки розміщуються в КП поліції, спеціальних навчальних закладах (центрах) поліції та відокремлених підрозділах територіальних органів
Національної поліції України у спеціально обладнаних приміщеннях (вольєрах). У разі відсутності таких приміщень дозволяється тимчасове утримання
службових собак за місцем проживання кінологів відповідно до законодавства.
На кожного визначеного комісією і підготовленого до служби собаку, який використовується в підрозділах поліції, заводиться справа на службового собаку
(додаток 25) з присвоєнням йому порядкового номера, за яким він реєструється в журналі обліку службових собак (додаток 26).
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У випадку вибракування або загибелі службових собак, їх справи зберігаються в підрозділі протягом 5 років, після чого знищуються в установленому порядку.
2. Для утримання службового собаки на стаціонарних постах патрульної поліції, блокпостах, контрольних чи інших постах поліції, у відокремлених відділах
(відділеннях) поліції обладнується вольєр для тимчасового розміщення службового собаки (додаток 27).
3. Споруди КП, а також приміщення для розміщення 1 - 5 службових собак при районних відділах (відділеннях) поліції будуються за типовими проектами.
4. КП являє собою огороджену глухим парканом заввишки не нижче 2 м ділянку, умовно поділену на три частини, де розташований комплекс будівель і
споруд. У першій частині розташовані адміністративні та господарські споруди, у другій - навчально-тренувальні споруди і необхідні снаряди, у третій комплекс вольєрів, де утримуються службові собаки.
5. В адмінбудинку передбачаються такі основні приміщення: кабінети начальника та заступників, інспекторів-кінологів, кімната чергового, кабінет кінології,
навчальний клас, приміщення для обслуговуючого персоналу, кімната для прийому їжі, готель для приїжджих (2 - 10 місць), побутовий комплекс (кімнати для
миття, сушіння та хімчистки робочого одягу, роздягальні, душова, лазня), кімната для зберігання спецспорядження та інвентарю.
Зі службовим будинком будується гараж для службових автомобілів КП та ветеринарна лікарня з кабінетами спеціаліста ветеринарної медицини, кімнатами
зберігання медикаментів, оглядовою, операційною та ізолятором для собак на 5 - 10 місць.
У КП, у якому не передбачено будівлі ветеринарної лікарні зі стаціонаром, в адмінбудинку обладнується кімната для прийому та ветеринарної обробки собак
(щеплення, перев'язки тощо), а також приміщення для утримання 2 - 3 хворих собак.
6. У першій частині КП будується кухня для приготування їжі собакам, у якій передбачаються варильний зал, кімнати для остигання та миття посуду,
холодильні камери для зберігання 10 - 20-денного запасу м'яса та приміщення для зберігання інших продуктів.
7. У другій частині КП (навчально-тренувальна) розміщується (або у КП, або за його межами) комплекс спеціальних стандартних споруд для дресирування і
тренування службових собак - смуга перешкод (додаток 28), що складається з таких елементів:
1) зубчастий палісадник - нестійка переносна перешкода завширшки 2 м та заввишки 1 м. Верхні кінці бокових стінок та планок мають овальну форму;
2) чагарник - переносна перешкода завширшки 2 м та заввишки 1,3 м (висота дерев'яної основи - 0,7 м, довжина гнучких гілок з листям - 60 см);
3) паркан - стійка переносна перешкода завширшки 2 м, яка має форму щита, виготовленого з дощок завтовшки 4 см та брусків (бокових стійок з
хрестовинами) розміром 15 х 20 см;
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4) канава - перешкода, що складається з двох однакових помостів, скріплених між собою, із розривом 2 м. Поміст складається з двох щитів (завдовжки 2 м та
завширшки 1,5 м кожний), виготовлених з дощок завтовшки 4 см. Перший щит установлено горизонтально на підставці заввишки 1 м, інший - під нахилом до
горизонту;
5) лаз (ділянка для переповзання) - коридор заввишки 50 см, завдовжки 10 м та завширшки 2 м. Верх та боки обтягуються металевою сіткою. З метою безпеки
торцева частина сітки при вході в коридор обшивається м'яким матеріалом. Посеред коридору по всій його довжині накладається брезент;
6) сходи - платформа (довжина 1,7 м, ширина 1,2 м, товщина 4,5 см), закріплена на стовбурах на висоті 4 м. До платформи з боку стартової лінії кріпиться
сходина (підйом) завдовжки 5 м, завширшки 1,2 м. Ширина сходинок 10 см, товщина - 4,5 см, відстань між ними 25 см. Довжина сходин для спуску - 6 м,
ширина 1,2 м, товщина сходинок 4,5 см, ширина - 10 см, відстань між ними 25 см. Платформу та сходинки з обох боків загороджено поручнями заввишки 1 м.
Відстань між вертикальними планками поручнів 25 - 30 см;
7) деревина (бум) - стовбур завдовжки 8 м, діаметром 25 см із пласкою поверхнею, ширина якої 18 см, установлений горизонтально на трьох опорних стійках з
хрестовинами, та два трапи завдовжки 2 м, завширшки 25 см кожний, що встановлені під нахилом до кінців стовбура в одній площині з ним. Відстань від
майданчика до верхнього правого стовбура 1,2 м. На зовнішній площині трапа встановлені поперечні планки розміром 5 х 3 см з інтервалом 35 см.
8. У третій частині КП розміщується комплекс вольєрів для службових собак, поділений на дві частини:
1) для утримання племінних сук та цуценят;
2) для утримання робочих собак.
9. Відділення, у яких утримуються племінні суки та цуценята, з метою ізольованого утримання загороджується глухим парканом. У цьому відділенні
розташовано вольєри, які обігріваються в холодну пору року. Поруч обладнують кілька огороджених металевою сіткою майданчиків для утримання цуценят у
теплу пору року. На кожному майданчику встановлюється будка та мініатюрні тренувальні снаряди (колода, драбинка тощо).
Територія цуценятника огороджується, доступ до неї суворо обмежений, перед усіма входами встановлюються дезінфікувальні килимки (мати).
10. Приміщення для постійного утримання службових собак являє собою капітальний вольєр (додаток 29), що складається з кабіни розміром 3 кв. м, у якій
встановлюється дерев'яна розбірна будка (додаток 30), та місця для вигулу.
Підлога кабіни обов'язково має бути дерев'яною, стіни - оштукатурені або викладені облицювальною плиткою. Для доступу світла над дверима має бути
засклена рама. Знизу у дверях обладнується лаз розміром 40 х 50 см, який узимку від холоду завішується цупкою тканиною. Площа вигулу - 6 кв. м.
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Передню частину вольєра обладнують металевими ґратками із вмонтованими дверима і засувом. Підлога у вигулі може бути дерев'яною, асфальтованою або
цементованою. Якщо підлога у вигулі не дерев'яна, для собак обладнують спеціальні дерев'яні лежаки розміром 1 х 1 м. Кілька таких вольєрів (10 - 15), що
мають загальний дах, складають блок вольєрів.
11. З вольєрами для службових собак, що містяться у відокремлених підрозділах територіальних органів Національної поліції України, може блокуватися
приміщення для приготування їжі собакам та кімната для зберігання продуктів.
12. Вольєри розташовуються на сухому підвищеному місці і повинні бути обладнані водопроводом. Не дозволяється будувати КП чи окремі вольєри поблизу
вулиць з великим рухом транспорту та пішоходів, а також поблизу житлових будинків, гаражів та приміщень для худоби. Приміщення для службових собак
мають бути світлими, сухими і фасадом повернуті на південь або в бік, протилежний пануючим вітрам. Підлогу у місцях для вигулу настилають з нахилом у
бік фасаду вольєра. Перед фасадом уздовж вольєрів обладнується асфальтова доріжка з канавкою для стоку води та нечистот у централізовану каналізацію або
септик.
13. На дверях кожного вольєра кріпиться табличка (додаток 31) із зазначенням номера, клички, породи і масті собаки, дати його народження, а також прізвища
кінолога, за яким закріплений собака.
14. Собаки розміщуються у вольєрах з урахуванням статі, віку та особливостей поведінки. Поруч розміщуються собаки різностатеві, різної поведінки та віку.
Суки, що пустують, повинні утримуватись (за можливості) подалі від плідників.
15. У вольєрах службові собаки утримуються без нашийників, повідків і намордників.
16. Переміщення собак з одного вольєра до іншого, а також розміщення нових собак проводяться за вказівкою начальника КП або спеціаліста ветеринарної
медицини і лише після ретельної механічної обробки, очищення та дезінфекції вольєра.
17. Важливою умовою збереження працездатності собак є правильне їх утримання та обслуговування, що передбачає:
огляд собак для визначення стану їх здоров'я;
вигулювання;
чищення;
годування;
прибирання місць утримання собак;
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прибирання прилеглої до місць утримання собак території;
проведення занять із собаками;
вихід із службовими собаками на службу.
18. За кожним собакою закріплюється один комплект спецспорядження і предметів догляду. Спецспорядження зберігається в ящиках, що кріпляться в кожній
кабіні.
19. Правила утримання:
1) на територію КП забороняється вхід сторонніх осіб без дозволу керівника КП або особи, яка його заміщає;
2) не дозволяється грубе ставлення до собак;
3) дресирування собак має здійснюватися відповідно до графіка, затвердженого керівником КП, у спеціально відведеному для цього місці;
4) собаки в разі захворювання, відмови від корму, у випадку укусів сторонніми собаками або іншими тваринами негайно ізолюються та утримуються окремо
під наглядом до кінця карантинного строку, визначеного спеціалістом ветеринарної медицини;
5) під час загального вигулу собаки не спускаються з повідків;
6) пустуючі суки вигулюються в окремих місцях або в останню чергу;
7) хворі собаки вигулюються у спеціально відведеному місці за вказівкою спеціаліста ветеринарної медицини;
8) забороняється вихід на службу з хворими собаками та суками, які пустують.
20. Щоденне прибирання приміщень КП та його території має передбачатись розпорядком дня. Прибирання приміщень і території здійснюється вожатими
службових собак.
21. Перед прибиранням усі собаки мають бути виведені з вольєрів та прив'язані таким чином, щоб унеможливити контактування один з одним.
22. Вольєри та території прибираються кожного дня зранку.
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23. Під час прибирання стіни будки, кабін і місця для вигулу протираються вологою ганчіркою, а дерев'яна підлога після очищення від бруду протирається
вогкою тирсою або змивається водою та підмітається. Узимку кабіни і місця для вигулу прибираються від снігу і льоду.
24. Після прибирання все сміття збирається у спеціальні ящики і вивозиться за межі КП у спеціально відведене для цього місце, де спалюється або
закопується.
25. У холодну пору року як підстилка для службових собак використовується солома, сіно або дрібна пакувальна стружка. При кожному прибиранні підстилка
перетрушується, вогка її частина викидається, а повна її заміна робиться через кожні 5 - 7 днів.
26. Підстилку одного собаки забороняється використовувати для іншого.
27. Кабіни, місця для вигулу і будки в теплу пору року не менше двох разів на місяць необхідно мити гарячою водою і просушувати. Кабіни повинні
провітрюватися кожного дня.
28. Для профілактики заразних захворювань, що характерні для теплої пори року, не менше одного разу на місяць під наглядом спеціаліста ветеринарної
медицини проводиться дезінфекція приміщень, у яких утримуються собаки.
29. КП для прибирання приміщень забезпечуються відповідним інвентарем.
30. Чистка собак здійснюється у спеціально відведеному місці щодня, а також у всіх випадках забруднення шерсті. Перед чисткою проводиться огляд собаки
на ознаки захворювання.
31. Купання службових собак у відкритих водоймах допускається лише влітку з дотриманням правил поведінки на воді. У спеку собак дозволяється купати у
водоймах щодня. Під час купання поводок і намордник із собаки знімають. Тривалість купання залежить від фізичного стану собаки.
32. Для більш повного очищення шкіри і шерсті собак від бруду, жиру та лупи рекомендується їх мити з використанням мильного розчину або зоошампунів.
Миття здійснюється в міру потреби, у зимовий час - лише у спеціально пристосованому для цього приміщенні, у якому собака перебуває доти, доки повністю
не просохне. Після миття собаку протирають чистою ганчіркою.
33. Не дозволяється купання і миття собаки відразу після годування, роботи і тренування.
34. Годування службових собак (цуценят) у підрозділах поліції здійснюється згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15
жовтня 2001 року N 1348 "Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових
формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ
кримінально-виконавчої служби".
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35. Правила годування:
1) їжа для собак готується лише з доброякісних продуктів або використовується сухий корм класу "преміум" або "супер-преміум";
2) забороняється годувати службових собак залишками їжі з громадських пунктів харчування;
3) контроль за якістю продуктів і приготуванням їжі покладається на спеціаліста ветеринарної медицини та чергового по підрозділу;
4) спеціалізована кухня службових собак забезпечується необхідним обладнанням, посудом та інвентарем за переліком (додаток 32);
5) під час підготовки до варки м'ясні продукти промиваються чистою проточною водою і діляться на шматки не більше 0,5 кг, солонина перед варкою
ретельно вимочується для уникнення сольового отруєння собак, крупа промивається і попередньо замочується на 2 - 3 год., овочі подрібнюються, картопля
миється, очищається від шкурки і нарізується на частини;
6) їжу готують за таким рецептом: з розрахунку на одного собаку у казан 2 - 2,1 л води кладуть м'ясо, яке вариться 40 - 50 хв., засипають крупу і варять
близько години, після цього закладають картоплю. У кінці приготування додають сіль.
Для уникнення пригорання кашу необхідно регулярно помішувати. Їжа вважається готовою, коли крупа розварилася, картопля розминається, а м'ясо
відділяється від кісток. Перед годівлею до бачків з кашею додають подрібнені сирі овочі і ретельно перемішують;
7) спеціаліст ветеринарної медицини визначає кількість їжі та дієтичне харчування індивідуально для кожного службового собаки;
8) їжа розливається по індивідуальних пронумерованих бачках, ретельно вимитих і ошпарених окропом. Бачки з кашею розставляються на спеціально
обладнаних стелажах;
9) перед годуванням перевіряється якість корму, видаляються дрібні кістки, варене м'ясо подрібнюється і розкладається по бачках;
10) до моменту роздачі їжі її температура повинна бути в межах +25 - 30° C. Забороняється годування собак гарячою та мороженою їжею;
11) не допускається використання залишеної в бачках їжі для згодовування іншим собакам;
12) про випадки відмови собаки від корму доповідають спеціалісту ветеринарної медицини;
13) у теплу пору року службові собаки постійно мають забезпечуватися бачками зі свіжою водою.
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36. Середній обсяг їжі для разового годування собаки не повинен перевищувати 2 л. Годування проводиться 1 чи 2 рази на добу. Кількість годувань і обсяг їжі
змінюється за приписом спеціаліста ветеринарної медицини залежно від пори року, а також росту, ваги собаки та його службової діяльності.
37. Годування службових собак проводиться за 2 год. до занять або через 2 год. після них. Їжа та вода службовим собакам подається лише із закріпленого за
ними посуду, який нумерується і зберігається в осередках стелажів за таким самим номером.
38. Два рази на тиждень за рахунок установленої норми собакам згодовують по 150 - 200 г сирого м'яса. Частина з нього може використовуватися як ласощі
під час дресирування (тренування) собак.
39. Після годування собак бачки миють гарячою водою, ошпарюють окропом і ставлять на спеціально обладнані стелажі.
40. Кухня для собак забезпечується необхідним посудом та інвентарем. На стіні кухні розміщується таблиця із зазначенням норм добового забезпечення собак,
розкладкою продуктів на тиждень, розпорядком годування собак, описом майна.
41. Щоденний контроль за якістю приготування їжі для собак здійснюється спеціалістом ветеринарної медицини та керівництвом КП. Крім того, на кухні
відповідальний працівник здійснює облік руху продовольчих товарів для годування службових собак, відображає відомості про отримання та видачу кормів.
У відомості руху продовольчих товарів для годування службових собак (додаток 33) зазначається щомісячна їх витрата.
42. З метою одержання додаткових продуктів для поліпшення годування собак (у першу чергу хворих, племінних та молодняку) у КП дозволяється залежно
від можливостей та умов створювати при кухні господарства для вирощування овочів та зелені (за наявності відповідних дозволів та відповідно до видів
діяльності, зазначених в установчих документах).
43. З метою запобігання захворюванню службових собак забороняється утримання в КП собак, які не належать до підрозділу поліції і щодо яких не укладено
договори про їх використання у службовій діяльності, а також надання кінологічних послуг населенню без необхідних договорів та дозволів.

IX. Перевезення службових собак
1. Для перевезення службових собак використовуються всі види транспорту (крім метрополітену).
2. Перевезення службових собак залізницею проводиться відповідно до чинного законодавства України та здійснюється (як правило) у купейних вагонах за
умови викупу всіх місць в купе. Відшкодування транспортних витрат покладається на фінансовий підрозділ територіального органу поліції.
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3. У службовому легковому автотранспорті і автобусах собаки розміщуються (як правило) в пасажирському салоні або в багажному відсіку за умови
спеціально обладнаного там місця для собаки (стаціонарна клітка, переносний пластиковий бокс, місце в багажному відсіку автомобіля типу "універсал"
тощо). У вантажному автотранспорті собаки перевозяться у спеціально обладнаному кузові разом з кінологами.
4. Перевезення службових собак у літаках, гелікоптерах, катерах та надводних човнах відбувається під пильним наглядом поліцейського-кінолога та
здійснюється у місцях, найбільш пристосованих для таких перевезень.
5. Перевезення службових собак для їх підготовки до навчальних центрів (установ) поліції та для участі в оперативно-розшукових і профілактичних заходах
здійснюється службовим автотранспортом кінологічного підрозділу.
6. Забороняється розміщувати службових собак у не обладнаних для цього багажниках автомобілів і багажних відсіках автобусів, а також залишати службових
собак у салонах із закритими вікнами.
7. Перевозити дозволяється лише клінічно здорових собак, які вакциновані проти сказу не більше ніж за 12 місяців і не менше ніж за 30 днів до виїзду та
мають відповідні ветеринарні документи (пункт 3 розділу V цієї Інструкції).
8. Один супроводжуючий може перевозити не більше двох собак, крім випадків, за яких тварини перебувають в клітках.
9. Супроводжуючий собак повинен мати при собі проїзні документи, у тому числі ветеринарно-санітарні паспорти та ветеринарні документи про стан здоров'я
собак, що перевозяться, а також про відсутність заразних хвороб собак у місцях вивезення.
10. Під час перевезення супроводжуючий повинен ужити всіх заходів для забезпечення безпеки людей і службового(их) собаки (собак).
11. Перед перевезенням службового(их) собаку (собак) слід ретельно вичесати і вигуляти. Супроводжуючий під час перевезення повинен мати при собі посуд
для годування і напування службового собаки, питну воду, необхідну кількість сухого корму, а також обладнання, щоб проводити прибирання за службовим
собакою в разі потреби. Змішана годівля собаки при перевезенні заборонена.
12. В умовах транспортування, перебування в дорозі понад 12 год., за тривалих відряджень і під час виконання інших службових завдань з відривом від місця
дислокації підрозділу годування службових собак проводиться повноцінними сухими кормами (за нормами виробника) або іншими продуктами за
встановленими нормами за рахунок сторони, що відряджає.
13. Під час переїзду за можливості службових собак слід вигулювати. Після тривалого перевезення службовим собакам надається час для відпочинку близько
12 годин.
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14. У разі втечі або загибелі службового собаки під час перевезення супроводжуючий зобов'язаний скласти акт, який має бути засвідчений підписами
відповідальних осіб станції (вокзалу, аеропорту, порту тощо). Про втечу службового собаки подається заява до найближчого органу поліції із зазначенням
його клички і прикмет, а також адреси власника. Висновок службового розслідування з відповідними первинними документами передається до фінансового
підрозділу для подальшого відображення в бухгалтерському обліку.

X. Ветеринарне обслуговування службових собак
1. Здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших санітарно-ветеринарних заходів покладається на спеціалістів ветеринарної медицини,
загальний контроль - на керівників підрозділу.
2. У разі відсутності в підрозділі посади спеціаліста ветеринарної медицини до ветеринарного обслуговування службових собак залучаються в установленому
законодавством порядку ветеринарні установи на місцях.
3. Робота спеціаліста ветеринарної медицини здійснюється згідно з планом проведення основних ветеринарно-санітарних заходів (додаток 34) та планом
проведення протиепізоотичних заходів (додаток 35), що складаються на рік та квартал.
Зазначені плани повинні погоджуватись з державними закладами (установами) ветеринарної медицини району (міста).
4. Спеціалісти ветеринарної медицини керуються Законом України "Про ветеринарну медицину", цією Інструкцією та іншими нормативними документами,
що регламентують роботу ветеринарного персоналу.
5. Обов'язки спеціаліста ветеринарної медицини в КП:
1) організація та проведення профілактичних і протиепізоотичних заходів;
2) контроль за розміщенням, утриманням собак та доглядом за ними;
3) контроль за якістю продуктів, їх зберіганням, приготуванням корму, а також організація індивідуального та дієтичного харчування;
4) надання лікувальної допомоги хворим собакам;
5) організація та виконання зоотехнічної роботи з розведення та вирощування собак;
6) ветеринарна й зоотехнічна підготовка особового складу кінологічного підрозділу.
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6. Профілактичні і протиепізоотичні заходи:
1) щоденний огляд собак, що знаходяться в КП;
2) профілактична вакцинація собак;
3) карантинні заходи;
4) лікувально-профілактичні заходи (дезінфекція, дегельмінтизація, дезінсекція, дезакаризація, дератизація, інші обробки), якими також є:
виявлення хворих собак;
проведення виводки собак.
7. Під час щоденного огляду службових собак звертається увага на їх загальний стан, вгодованість, шерстний покрив, одночасно контролюється ветеринарносанітарний стан місць розміщення та прилеглої території.
8. Карантинні заходи проводяться протягом 21 доби відносно собак, які прибули до підрозділу або повернулися з кінологом після тривалої відсутності та
потребують ізольованого утримання і щоденного ветеринарного огляду з термометрією. У зазначений період на території спеціальних навчальних підрозділів
з дозволу спеціаліста ветеринарної медицини допускається проведення занять із собаками.
9. Собака з ознаками інфекційної хвороби негайно поміщається в ізолятор, а місце, де він знаходився, невідкладно піддається дезінфекції.
Про встановлення інфекційної хвороби у собак спеціаліст ветеринарної медицини негайно повідомляє начальника підрозділу та державного інспектора
ветеринарної медицини міста (району), а про виникнення захворювань, заразних для людей і тварин, - санітарно-епідеміологічну станцію за місцем дислокації.
Спеціаліст ветеринарної медицини розробляє план та заходи ліквідації інфекційного захворювання відповідно до вимог ветеринарного законодавства.
10. Профілактична вакцинація службових собак здійснюється з метою утворення в них імунітету до основних інфекційних захворювань. Вакцинація поголів'я
собак проводиться згідно з планом ветеринарно-санітарних заходів.
11. Службові собаки КП, училищ, тренінгових, навчальних центрів поліції, відокремлених відділів (відділень) поліції та інших підрозділів повинні бути
провакциновані один раз на рік проти сказу, чуми м'ясоїдних, парвовірусного гастроентериту, інфекційного гепатиту, аденовірусу та лептоспірозу собак, а за
необхідності залежно від епізоотичної обстановки собаки додатково вакцинуються від інших заразних хвороб.
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Вакцинації підлягають лише клінічно здорові і невиснажені тварини. Щеплення цуценят проводять з 2-місячного віку з повторною ревакцинацією на 21 - 28
день.
При проведенні ревакцинації використовувати вакцину, до складу якої входить атенуйований вірус сказу. Наступні вакцинації проводять 1 раз на рік із
записом до відповідного журналу.
12. У разі захворювання службового собаки кінолог, за яким він закріплений, негайно доставляє його до спеціаліста ветеринарної медицини.
Хворого собаку звільняють від несення служби (дресирування) і надають йому кваліфіковану ветеринарну допомогу, у разі підозри на заразне захворювання ізолюють. Годування хворих собак проводиться за вказівкою спеціаліста ветеринарної медицини.
13. Дезінфекція, тобто знищення збудників заразних захворювань проводиться з метою попередження виникнення та розповсюдження інфекційних
захворювань двічі на рік (навесні і восени) відповідно до плану проведення основних ветеринарно-санітарних заходів КП.
При цьому проводиться профілактична дезінфекція місць розміщення собак, прилеглої території та інвентарю, який використовується для її прибирання.
Дезінфекційні заходи додатково проводяться перед розміщенням новоприбулих собак, після їх вибуття і в разі появи інфекційно хворих тварин.
14. Дегельмінтизація, тобто боротьба з гельмінтозною інвазією, всього поголів'я службових собак здійснюється раз на квартал, але не менше двох разів на рік,
індивідуальна - за наявності клінічних ознак ураження гельмінтами (виснаження, кострубата і тьмяна шерсть, глисти в калі).
15. Дезінсекція - знищення шкідливих комах (блохи, власоїди, воші, мухи, комарі тощо) і дезакаризація - боротьба з кліщами є обов'язковими ветеринарносанітарними заходами, оскільки зовнішні паразити можуть переносити ряд захворювань (комарі - дирофіляріоз, пасовищні кліщі - бабезіоз, блохи - діпілідіоз
тощо).
Боротьба з комахами проводиться відповідно до плану проведення основних ветеринарно-санітарних заходів або (у разі необхідності) за рішенням спеціаліста
ветеринарної медицини.
16. Дератизація - боротьба з гризунами (миші, щури) з метою запобігання різним заразним захворюванням (лептоспіроз, хвороба Ауескі тощо), псуванню
приміщень, інвентарю, а також продуктів харчування.
Для знищення гризунів застосовують різні препарати, під час роботи з якими слід дотримуватися правил безпеки у зв'язку з їх отруйними властивостями,
небезпечними для здоров'я як людей, так і собак. Дератизація здійснюється лише спеціалістами ветеринарної медицини. Отруйна приманка розкладається в
місцях появи гризунів.
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Крім того, боротьба з гризунами в підрозділі полягає у створенні умов, що перешкоджають їх доступу до кормів, а також знищенні сховищ, у яких вони могли
б розмножуватись. Неодмінною умовою боротьби з гризунами є дотримання чистоти і санітарних вимог у приміщеннях та на території КП.
17. Про проведення профілактичних заходів (дезінфекція, дезінсекція, дезакаризація, дегельмінтизація, дератизація, вакцинація собак) робиться запис у
журналі обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів (додаток 36).
Також у кінологічних підрозділах спеціалістами ветеринарної медицини ведуться журнал реєстрації хворих службових собак (додаток 37) та ветеринарні
паспорти.
Для проведення протиепізоотичних та інших санітарно-ветеринарних заходів на допомогу спеціалістам ветеринарної медицини керівництво підрозділу
виділяє необхідну кількість працівників.
18. Як ветеринарно-санітарний та організаційно-оглядовий захід в КП один раз на півроку проводиться виводка службових собак згідно з правилами виводки
службових собак в кінологічних підрозділах Національної поліції України (додаток 38).
19. У виводці беруть участь всі службові собаки, що знаходяться в підрозділі (за винятком хворих). Собаки виводяться на повідках і в намордниках. Кінолог
представляє для огляду закріпленого собаку, спорядження та предмети догляду.
20. Спеціаліст ветеринарної медицини (перевіряючий) оглядає по черзі все представлене на виводку поголів'я службових собак, на підставі візуального огляду
та акта зважування службового собаки (додаток 39) оцінює їх вгодованість та якість чищення, оглядає спорядження, предмети догляду та місця утримання
собак. Після закінчення виводки всі зауваження і пропозиції відображаються в довідці, яку надають керівництву підрозділу.
21. З метою надання першої ветеринарної допомоги хворим собакам, а також з метою уникнення зараження людини кінолог повинен знати основні хвороби
службових собак та правила надання першої ветеринарної допомоги (додаток 40).
22. У разі перебування службового собаки поза пунктом постійної дислокації більше 1 доби для надання долікарської ветеринарної допомоги у кожного
кінолога повинна бути ветеринарна аптечка, яка комплектується спеціалістом ветеринарної медицини.
23. Аптечка комплектується перев'язувальними матеріалами та медикаментами, які застосовуються:
1) гумовий джут - для зупинки кровотечі;
2) вата - для обробки відкритих ушкоджень (ран);
3) бинт - для перев'язування при ушкодженні тканин та для фіксації зламаних кісток при накладанні шин;
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4) діамантовий зелений 2 %, розчин хлоргексидину, мазь цинкова - для лікування мокрих екзем, інфікованих ран, опіків, потертостей, гнійних уражень шкіри
(зовнішньо);
5) водний розчин бетадину (йод) - як антисептичний засіб при пошкодженнях шкіри (зовнішньо);
6) перекис водню - для дезінфекції та очищення забруднених ран, язв;
7) лінімент стрептоциду 5 % - для лікування ран, опіків, тріщин (зовнішньо);
8) ветеринарна окситетрациклінова очна мазь - при запаленні очей;
9) активоване вугілля - при отруєннях, здутті кишечника, проносі та при інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту (по 1 - 2 таблетки по 0,5 г 3 - 4
рази на день);
10) атоксил у пакетах по 2 г - при отруєннях, здутті кишечника, проносі та при інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
11) розчин хлоргексидину біглюконату 0,05 % концентрації - як протизапальний і антисептичний засіб при запаленнях м'язів, різних забоях (зовнішньо);
12) розчин йоддицерину - при травматичних ушкодженнях шкіри, забоях м'язів та глибше лежачих структур, невеликих ділянок;
13) мазь цинкова - як в'яжучий, підсушувальний та дезінфекційний засіб (зовнішньо).

XI. Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження із службовими собаками
1. Під час поводження із собаками персонал КП має бути обережним та дотримуватися правил особистої гігієни:
1) завжди бути у спецодязі (комбінезоні або халаті), який необхідно ретельно чистити, прати та зберігати у визначеному місці;
2) не дозволяти собаці лизати руки та обличчя;
3) не давати корм і воду собаці з особистого посуду;
4) не використовувати предмети свого побуту (гребінець, носова хустинка тощо) для догляду за собакою;
5) не їсти, не пити воду і не курити під час догляду за собакою, її підготовки та використання;
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6) кожного разу після закінчення роботи з догляду, підготовки та використання собаки обов'язково мити руки з милом;
7) не допускати контакту службових собак з іншими тваринами;
8) періодично з метою профілактики або за показаннями спеціаліста ветеринарної медицини проводити дезінфекцію місць утримання собак;
9) спеціальне спорядження, інвентар і предмети догляду за собаками тримати в чистоті, провітрювати і регулярно піддавати механічному очищенню,
обмиванню та дезінфекції;
10) щодня ретельно оглядати собак, а у разі виявлення в них ознак хвороби негайно доповісти безпосередньому начальнику, поінформувати спеціаліста
ветеринарної медицини та діяти за його рекомендаціями;
11) своєчасно виконувати визначені спеціалістами ветеринарної медицини профілактичні (щорічні щеплення від сказу, дегельмінтизація тощо) та запобіжні
заходи з метою запобігання інфекційним та інвазійним захворюванням, які можуть передаватися від тварин людині;
12) у разі укусів собакою людини рану необхідно промити перекисом водню (розчином перманганату калію), обробити йодом і накласти пов'язку.
2. Під час утримання, догляду, годування та вигулювання службових собак працівники КП повинні дотримуватися таких правил:
1) заборонити стороннім особам заходити та перебувати на території кінологічного підроздозділу;
2) ворота та хвіртки кінологічного підроздозділу, двері вольєрів повинні бути постійно зачинені на засув, у тому числі й під час роботи кінолога у вольєрі;
3) тимчасове утримання собак на прив'язі проводити на справному спеціальному спорядженні, яке має бути правильно підібрано та підігнано;
4) під час чищення, годування та прогулянки собак, прибирання приміщень (місць), у яких вони розміщуються, використовувати лише справний інвентар;
5) під час руху за межами місць утримання собака повинен бути поруч з кінологом на короткому повідку або без нього (якщо собака до цього підготовлений) і
у наморднику;
6) вигулювання собак проводити лише у відведених для цього місцях, не допускати контакту з іншими собаками, особливо бродячими;
7) під час чищення собак прив'язувати їх на справний ланцюг;
8) не дражнити собак під час їх догляду, годування та вигулювання.
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3. Під час підготовки службових собак необхідно дотримуватися таких вимог:
1) знати та постійно вживати застережних заходів під час поводження із собаками на заняттях;
2) кожне заняття з дресирування або тренування собак розпочинати лише після необхідної підготовки та інструктажу всіх осіб, які залучаються до занять,
щодо дій та правил поводження із собаками;
3) постійно спостерігати за поведінкою собаки та своєчасно запобігати його небажаним діям;
4) під час занять у складі групи кінологів із собаками з урахуванням особливостей поведінки останніх дотримуватися необхідних інтервалів та дистанції (у
строю на місці - не ближче 1 - 2 кроків, у русі - 3 - 4 кроки, під час прогулянки собак - не ближче 15 кроків);
5) своєчасно стримувати агресивну реакцію собаки на людей і тварин, постійно слідкувати за поведінкою собаки і своєчасно запобігати його небажаним діям;
6) перед пуском собак на перешкоди необхідно впевнитися у їх справності і відсутності на землі гострих предметів;
7) ласощі для собаки слід тримати на долоні, а не пальцями, щоб собака випадково не травмував руку, беручи ласощі;
8) у місцях занять прив'язувати собак на справні ланцюги, відстань між якими має бути не менше 6 - 8 м;
9) з метою уникнення теплового або сонячного удару на собак у спеку надягати налобники і не тримати їх тривалий час у намордниках;
10) перед виходом на заняття надягати на собаку лише справне й підігнане за розміром спеціальне спорядження;
11) під час дресирування собак щодо навичок захисту помічник (фігурант) повинен бути у справному та надійно застебнутому (зав'язаному) захисному
дресирувальному одязі, інструктор і помічник повинні дотримуватися запобіжних заходів з метою уникнення травмування;
12) у випадку виникнення бійки між собаками кінологи повинні сміливо і рішуче взяти собак за нашийники і скручувати їх так, щоб удушливим прийомом
примусити собак розійтися. Категорично забороняється бити собак, розтягувати їх у різні сторони, хапати за горло;
13) не виробляти у закріплених службових собак небажаних умовних рефлексів (не створювати відповідних умов для їх вироблення), що може призвести в
майбутньому до травмування персоналу і собаки;
14) не допускати контакту службових собак з іншими собаками, особливо бродячими.
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4. Під час несення служби кінологи мають дотримуватися загальних заходів безпеки, визначених вимогами нормативних документів та цією Інструкцією.
5. Під час використання на службі собак необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
1) знати та постійно виконувати правила поводження із службовими собаками;
2) постійно бути насторожі та своєчасно запобігати небажаним діям службового собаки;
3) не використовувати на службі не підготовлених собак;
4) не використовувати на службі службових собак без спеціально передбаченого спорядження або на несправному спорядженні;
5) під час руху до місць несення служби й у зворотному напрямку слід тримати собаку на повідку;
6) не використовувати службових собак для огляду транспортних засобів, у яких перевозяться отруйні, токсичні та їдкі речовини, кислоти, цемент, мінеральні
добрива та пально-мастильні матеріали;
7) не допускати використання службових собак на необладнаних оглядових майданчиках, засліплення їх ліхтарем в темний час доби;
8) не розміщувати собак у місцях інтенсивного руху транспортних засобів та людей, не захищених у холодну пору від опадів і вітру, а влітку від прямих
сонячних променів, із високою концентрацією окису вуглецю, вуглекислоти та інших шкідливих речовин;
9) не дозволяти стороннім особам гладити й давати службовим собакам ласощі (корм);
10) не дозволяти собакам з'їдати знайдений на землі корм, пити з випадкових джерел;
11) не утримувати довгий час собак на сонці в наморднику і без нього.
6. За дотримання заходів безпеки під час використання на службі собаки відповідають черговий підрозділу та кінолог.
7. Про кожний випадок тілесних ушкоджень, завданих собакою, у тому числі й незначних, необхідно негайно доповідати безпосередньому начальнику та
повідомляти службу охорони здоров'я для вжиття заходів щодо запобігання зараженню правцем, сказом тощо.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
8. У разі виявлення у службових собак підвищеної агресивності, температури тіла, вогнищевого випадіння шерсті та інших ознак інфекційних захворювань,
які можуть бути заразні для людини (сказ, стригучий лишай, інвазійні захворювання тощо), собак негайно ізолюють від здорових та повідомляють начальника
КП і регіональні державні установи ветеринарної медицини.
Особи, призначені для догляду за ізольованими собаками, забезпечуються необхідним спецодягом та інвентарем, перебувають під наглядом спеціаліста
ветеринарної медицини, а після догляду за ізольованими собаками зобов'язані ретельно мити й дезінфікувати руки та взуття.
9. У разі втрати (загибелі, крадіжки, утечі) службового собаки, його захворювання чи травмування через невиконання відповідних заходів безпеки, неналежне
утримання, годування або напування, що призвело до списання службового собаки, а також у разі закупівлі явно не придатного до дресирування або
використання в племінній справі собаки призначається службове розслідування. Винних посадових осіб притягають до адміністративної відповідальності.
Нарахування матеріальних збитків проводиться відповідно до законодавства України.
Кінологи, винні у втраті або списанні їх власних собак, до матеріальної відповідальності не притягаються.

XII. Облік та звітність під час організації кінологічної діяльності
1. Документами обліку та звітності роботи КП є:
1) журнал обліку службових собак;
2) журнал обліку виїздів кінологів;
3) журнал обліку тренувань службових собак;
4) відомість руху продовольчих товарів для годування службових собак;
5) справа на службового собаку;
6) звіт (розширений) про стан та результати роботи кінологічних підрозділів ГУНП за півріччя та рік (додаток 41);
7) звіт (щомісячний) про результати роботи кінологічного підрозділу (додаток 42);
8) відомість тестування службових собак кінологічних підрозділів (додаток 43);
9) акт про застосування службового собаки;
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10) довідка про результати застосування службового собаки;
11) доповідна записка про стан і результати роботи кінологів відокремленого відділу (відділення) поліції;
12) рапорт кінолога про результати роботи під час патрулювання, із забезпечення публічної безпеки і порядку, участі в спецоперації тощо.
2. У журналі обліку службових собак, що ведеться спеціально призначеним працівником КП, здійснюється облік усіх службових собак, узятих на баланс у
підрозділі поліції. Журнал реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і зберігається в КП відповідно до загальноприйнятих
правил діловодства.
Крім того, у підрозділах фінансового забезпечення ГУНП ведеться книга обліку тварин, форма якої наведена у додатку 44 до цієї Інструкції.
3. У журналі обліку виїздів відображається щоденний звіт про всі випадки використання кінологів зі службовими собаками в оперативно-розшукових або
інших заходах. Усі записи до журналу заносить черговий КП. Журнал реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і
зберігається у черговій частині (кімнаті чергового по КП), а за її відсутності - у спеціально призначеного працівника.
4. У журналі обліку щоденної роботи кінолога зазначаються всі відомості про використання службового собаки під час проведення оперативно-розшукових,
профілактичних та інших заходів; причини незастосування собаки на місці події, а також відомості про його тренування, ураховуючи плани на кожний місяць.
Журнал веде кінолог і зберігає за місцем роботи.
5. У журналі приймання-передавання службових собак, який ведеться черговим по підрозділу, здійснюється облік їх видачі кінологам для несення служби та
тренувань. Журнал зберігається у черговій частині (кімнаті чергового по КП).
6. Наприкінці кожного місяця на підставі відомості видачі кормів складається звіт про витрачання отриманих продуктів для годування службових собак, який
після затвердження керівником КП здається до фінансового підрозділу територіального органу Національної поліції України (бухгалтерії).
7. Списання продуктів харчування, витрачених на годівлю собак, проводиться призначеною керівником відповідного кінологічного підрозділу матеріальновідповідальною особою, що здійснила годування. Акти складаються подекадно або в інший термін, визначений графіком документообігу, підписуються
комісією та передаються до фінансової служби для проведення по обліку. В актах на списання робиться посилання на норми харчування та на первинні
документи, в яких відображено використання продуктів харчування (пункти, сторінки, номери книг тощо).
8. Акт про застосування службового собаки складає у двох примірниках кінолог після кожного застосування службового собаки під час проведення слідчих
дій, оперативно-розшукових і профілактичних заходів. Перший примірник додається до кримінальної справи або перевірки матеріалів за повідомленням про
кримінальне правопорушення, другий - зберігається в КП (у відокремленому підрозділі територіального органу Національної поліції України - у кінолога). У
випадку результативного застосування службового собаки в районному відділі (відділенні) поліції копія акта направляється до КП.
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9. Довідку про результати застосування службового собаки заповнює та підписує службова особа, яка приймала процесуальне рішення в порядку, визначеному
статтею 97 КПК України, за повідомленням про подію, під час якої було застосовано службову собаку. Зазначена довідка у десятиденний термін після
прийняття рішення відповідно до порядку, визначеного у статті 97 КПК України, надсилається до кінологічного центру територіального органу Національної
поліції України.
10. Рапорт кінолога складається за результатами роботи під час патрулювання, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також у випадку застосування
службового собаки як спецзасобу поліції.
11. Доповідну записку про стан і результати роботи кінологів районного відділу (відділення) поліції складають керівники цих підрозділів щомісяця на підставі
інформації, зазначеної в актах, рапортах, журналах обліку щоденної роботи.
Крім того, у доповідній записці зазначаються дані про штатну і наявну чисельність кінологів та службових собак, результати їх оперативно-службової
діяльності. Доповідна записка надсилається до КП, у якому після щоквартального аналізу складається довідка з пропозиціями щодо усунення недоліків і більш
ефективного використання службових собак.
12. Розширений звіт про стан і результати роботи КП територіальних органів Національної поліції України за півроку та рік не пізніше 05 числа місяця,
наступного за звітним, після погодження з куратором служби надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.
13. Щомісячний звіт про результати роботи КП ГУНП не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним, надсилається до Відділу організації кінологічної
діяльності Національної поліції України.
14. Основними документами обліку і звітності з розведення і вирощування собак є:
1) план розведення службових собак КП (центру);
2) направлення на в'язку;
3) облікова картка на племінного собаку;
4) журнал обліку племінної роботи кінологічного центру;
5) акт первинного обстеження;
6) акт огляду та оприбуткування цуценят;
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7) акт приймання-передавання службового собаки;
8) книга обліку тварин за типовою формою N З-8 (додаток 44) (ведеться фінансовим підрозділом територіального органу поліції).
15. Підставою для видачі свідоцтв на цуценят є заповнені та підписані начальником КП картки реєстрації в'язок, щеніння суки та обліку цуценят, акти огляду
та оприбуткування цуценят, відомості родоводів на плідників, від яких отримано цуценят.
16. Журнал обліку племінної роботи кінологічного центру веде спеціально призначений для обліку планових в'язок, отриманих від кожної в'язки цуценят,
працівник.
Журнал обліку племінної роботи реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і зберігається в КП відповідно до
загальноприйнятих правил діловодства.
17. КП територіальних органів Національної поліції України, які зареєстровані в громадських кінологічних організаціях, направляють копії реєстраційних
документів з питань племінної діяльності до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.
18. Документами ветеринарно-санітарного обліку і звітності є:
1) план проведення основних ветеринарно-санітарних заходів;
2) план проведення протиепізоотичних заходів;
3) журнал обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів;
4) журнал реєстрації хворих службових собак;
5) акт проведення профілактичних щеплень собакам (додаток 45);
6) ветеринарні паспорти на службових собак.
19. Журнал обліку оприбуткування та витрачання медикаментів та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів заводиться для встановлення
контролю за обліком, зберіганням і правильністю витрачання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, біологічних препаратів.
20. Придбання медикаментів, лікувально-профілактичних засобів і матеріалів для ветеринарних цілей здійснюється спеціалістом ветеринарної медицини або
відповідальною особою через аптеки та ліцензовані приватні підприємства.
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21. Витрачені медикаменти списуються за актом, який після затвердження керівництвом територіального органу Національної поліції України здається до
бухгалтерії. Копія акта зберігається у спеціаліста ветеринарної медицини або відповідальної особи.
22. Списання медикаментів, біопрепаратів, дезінфекційних засобів та перев'язувальних матеріалів здійснюється на підставі акта, оформленого на витрачену їх
кількість відповідно до записів у журналі реєстрації хворих собак, історіях хвороб, журналі обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарних
заходів.
23. Акт здається до фінансового підрозділу (бухгалтерії) територіального органу Національної поліції України, копія залишається у відповідному КП.

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу

В. Є. Боднар

Додаток 1
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 4 розділу III)

ПРАВИЛА
поводження кінологів зі службовими собаками в строю
1. Перебування кінолога зі службовим собакою в строю створює особливості, що змінюють звичайний порядок строю.
2. Займаючи своє місце в строю та приймаючи стройову стійку за командою "Шикуйсь", кінолог садить собаку ліворуч від себе на лінії коліна його лівої ноги.
Поводок збирається петлями 15 - 20 см у долоню опущеної лівої руки з легким натягом.
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3. Під час перебування у строю собаки тримаються на повідках і в намордниках. Повідки і намордники знімаються лише за командою керівника.
4. Надягання/зняття повідка, намордника проводиться за командою "Одягти (зняти) поводок, намордник". За цією командою кінолог, стоячи на місці, надягає
собаці (знімає із собаки) поводок, намордник, після чого, утримуючи його в правильному положенні командою "Сидіти" і зібравши в ліву руку петлями знятий
поводок, приймає стройове положення.
5. Скорочення (подовження) повідка проводиться за командою "Коротше (довше) поводок". За цією командою кінолог зменшує (збільшує) відстань від
нашийника до місця захоплення повідка лівою рукою.
6. Під час руху кінолог опущеною лівою рукою утримує службового собаку за поводок, а права здійснює відповідні помахи.
7. Надання собакам вільного стану під час перебування їх з кінологом у строю виконується за командою "Розійдись! Вигуляти собак". Для вигулювання собак
кінологи розходяться врізнобіч на відстань 5 - 10 м один від одного, надаючи собакам можливість вільного руху на повідку. Зняття повідків (намордників) із
собак під час вигулу проводиться лише з дозволу керівника.
8. У разі необхідності прив'язати собак подається команда "Прив'язати собак". За цією командою кінологи розходяться врізнобіч і прив'язують собак за
приколи або місцеві предмети (дерева, огорожі тощо) з таким розрахунком, щоб вони не мали можливості контактувати один з одним, але могли стояти,
лежати, сидіти.
9. Під час виконання поворотів кінолог попередньо подає собаці команду "Поруч".
10. Під час поворотів із собакою кругом або на місці кінолог подає йому команду "Поруч" та виконує поворот через праве плече. Під час руху кінолог виконує
поворот через ліве або праве плече, при цьому складений петлями поводок перекладає з руки в руку.
При поворотах кінологів із службовими собаками під час руху у складі підрозділу виконання прийому має відбуватися одночасно.
11. При розміщенні підрозділу в одну шеренгу кінологи із собаками шикуються з інтервалом два кроки від кожної пари. За командою "Рівняйсь" кінолог
швидко виконує команду сам, після чого садить собаку, а потім знову повертає голову в бік шикування. За командою "Струнко" приймає стройове положення.
12. При розміщенні підрозділу у дві шеренги кінологи із собаками другої шеренги шикуються в потилицю кінологам першої шеренги на дистанції у два кроки.
13. Дистанція між кінологами під час шикування в колону по одному має становити два кроки. Шикування групи в колону по два (по три, по чотири)
виконується з дотриманням інтервалів між кінологами в один крок і дистанції у два кроки.
14. При зупинці строю під час руху кінолог подає службовому собаці команду "Поруч".
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15. Для зміни напрямку подається команда "Група (відділення) праве (ліве) плече вперед, кроком - руш (на ходу - Руш)", при цьому кінолог лівою рукою
утримує собаку повідком, щоб він не зміг забігти вперед.
16. Для прийняття кінологом із собакою лежачого положення подається команда "Лягай". При цьому кінолог подає собаці команду "Лежати".
17. Під час перебіжок кінолог, перебуваючи із собакою в лежачому положенні, за командою "Вперед" піднімається для бігу та подає собаці команду "Поруч".
Пробігши необхідну відстань, кінолог перед укладанням на землю подає собаці команду "Лежати".
18. За необхідності переповзання певної ділянки без собаки кінолог подає йому команду "Лежати", "Місце", а після подолання ділянки, не піднімаючись,
кличе собаку за командою "Повзи".
19. Переповзання кінолога із собакою по-пластунськи проводиться за командою "Вперед". При цьому кінолог подає собаці команду "Повзи".
20. Для перевірки витримки собак у строю в положенні "Стояти", "Сидіти", "Лежати" після попереднього розрахунку кінологів на перший та другий подається
команда "Група (відділення, взвод) прямо без собак на довжину повідка (або на стільки-то кроків) кроком (бігом) - руш". За підготовчою командою "Кроком"
кінологи у разі відходу без повідків перед початком руху подають собакам відповідну команду, що закріплює прийняте ними положення, після чого за
командою "Руш" стройовим кроком відходять на визначену дистанцію, одночасно повертаються обличчям до собак і після вирівнювання приймають
положення стройової стійки, чекаючи наступної команди.
21. Для того, щоб укласти (посадити, підкликати) собак, що знаходяться в строю без кінологів, подається команда "Праворуч (ліворуч) по одному покласти
(посадити, підкликати) собак".
За цією командою кожен кінолог, зберігаючи прийняте положення, називає собаку кличкою і подає йому відповідну команду або жест. Підкликавши собаку,
кінолог погладжує його та заохочує без спеціальної команди.
22. Для повернення кінологів до собак, залишених у строю, подається команда "До собак кроком (бігом) - руш". За цією командою кінологи, дотримуючись
рівняння, повертаються до собак.
23. За необхідності відійти від собак у бік тилу кінологам подають команду "Кругом". Перед поворотом кінолог повинен подати собаці команду, що закріплює
прийняте ним положення - "Стояти", "Сидіти", "Лежати" та команду "Місце".
24. У разі самовільної зміни собакою (собаками) раніше прийнятого положення керівник підрозділу подає команду "Група (відділення, взвод) - поправити
собак" або "Капрал поліції Шевченко - поправити собаку". За цією командою кінолог подає собаці відповідну команду або, узявши його на поводок, повертає
та змушує прийняти попереднє положення, після чого бігом повертається до строю.
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25. Підрозділи кінологів зі службовими собаками під час виконання дій на транспортних засобах (посадка, висадка, розміщення, рух) дотримуються команд
керівника та заходів безпеки.

Додаток 2
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 63 розділу IV)

ЄРДР N _____________

АКТ
про застосування службового собаки
м. _______________

___ _____________ 20____

_____________________________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище кінолога, найменування органу та підрозділу)

виїхав
(ніс
службу)
______________
_________________________

зі

службовим

собакою

за

кличкою
(адреса)

у складі _______________________________________________________________________ на місці
(найменування підрозділу, групи, наряду)

_____________________________________________________________________________________
(вид учиненого злочину, події або пошуку наркотичних, вибухових речовин чи пристроїв,

_____________________________________________________________________________________
зброї, набоїв, трупа)

_____________________________________________________________________________________
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Ознайомившись з обставинами, застосував службового собаку _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(для обшуку автотранспорту, багажу, приміщення, місцевості, по сліду, для вибірки людини або речі, затримання
тощо;

_____________________________________________________________________________________
для пошуку наркотичних, вибухових речовин, трупів)

_____________________________________________________________________________________
(детальний опис з усіма подробицями роботи службового собаки (початкова точка, маршрут руху,

_____________________________________________________________________________________
опрацьовані кути та відстань, перешкоди, місце закінчення проробки сліду тощо;

_____________________________________________________________________________________
кількість оглянутих кімнат, будівель, площа приміщень, місцевості тощо))

_____________________________________________________________________________________
(якщо собака не застосовувався, указати причину)

Опрацьована територія _________________________________________________________________
Результати роботи _____________________________________________________________________
(кількість виявлених наркотичних, вибухових речовин,

_____________________________________________________________________________________
вибухонебезпечних предметів, зброї та боєприпасів, трупів чи людських залишків, викраденого майна та знаряддя
злочину,

_____________________________________________________________________________________
кількість оглянутих машин, багажу, речей, предметів, людей тощо)

_____________________________________________________________________________________
(предмети, які мають значення для розкриття злочину, прізвища затриманих)

Собака працював в умовах ______________________________________________________________
(погода, температура повітря, дорожнє покриття, рух транспорту, пішоходів
тощо)

Застосування собаки розпочато о ____ год. ____ хв. через ____ год. ____ хв. після вчинення
злочину (правопорушення, повідомлення про подію), закінчено о ____ год. ____ хв.
Підписи: _____________________________________________________________________________
(кінолог)
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_____________________________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали старшого групи, наряду)

_____________________________________________________________________________________
(зворотний бік)
Схема роботи службового собаки на місці події

Примітка. Схема роботи службового собаки на місці події позначається кінологом, який
застосовував собаку.
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Додаток 3
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 63 розділу IV)

ДОВІДКА
про результати застосування службового собаки
Застосування службового собаки ________________________________________________________
(порода, кличка собаки)

кінологом ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, підрозділ)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для розшуку, обшуку місцевості, приміщень тощо)

сприяло розкриттю ____________________________________________________________________
(вид кримінального правопорушення, місце і час учинення)

у кримінальному провадженні N _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дані про затриманого, виявлені предмети, важливі для розкриття злочину)

Слідчий, керівник органу дізнання _______________________________________________________
(посада, підпис)
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_______________
(дата)

М. П.

Додаток 4
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 65 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку виїздів кінологів
_____________________________________________________________________________________
(кінологічний підрозділ ГУНП)

Розпочато ___ ____________ 20___
Закінчено ___ ____________ 20___
Розділи журналу

N
з/п

Дата і час виїзду кінолога зі
службовим собакою

Звання, посада,
прізвище, ім'я та по
батькові кінолога

Посада, прізвище особи, яка дала
вказівку на виїзд кінолога зі
службовим собакою

1

2

3

4
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Вид злочину

Місце злочину
(адреса)

Вид застосування службового
собаки, результат роботи

N ЄРДР

5

6

7

8

Додаток 5
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів НП
України
(пункт 69 розділу IV)
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На підставі наказу (розпорядження)

"___" _____________ 20__ р.

N _____________ проведено огляд ______________________________________________________,
(кличка службового собаки)

що приймається (передається) від ________________________________________________________
У момент прийняття (передачі) собака знаходиться в _______________________________________
(місцезнаходження собаки)

Стисла характеристика собаки __________________________________________________________
Собака службовій діяльності відповідає (не відповідає) ______________________________________
(якщо не відповідає, вказати чому)

дресирування не потрібне (потрібне) _____________________________________________________
(вказати, що саме потрібно)

Результати тестування _________________________________________________________________
Висновок комісії ______________________________________________________________________
Перелік службової документації

Голова комісії

____________________________________ ____________ ____________________
(посада)

Члени комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

____________________________________ ____________ ____________________
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

____________________________________ ____________ ____________________
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

____________________________________ ____________ ____________________
(посада)

http://yurist-online.org/

(підпис)

(прізвище та ініціали)

http://yurist-online.org/
Службову собаку
здав
____________________________________ ____________ ____________________
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення "___" _____________ 20__ р.

Головний бухгалтер

_____________________

______________________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 6
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 3 розділу V)

Облікова картка службового собаки
1. Кличка ________________ 2. Порода _____________ 3. Масть _____________________________
4. Стать __________________ 5. Дата народження _________________________________________
6. N родоводу ________________________________________________________________________
7. Належність собаки __________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали кінолога, найменування

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
кінологічного підрозділу ГУНП)

8. Балансова вартість собаки ___________________________________________________________
9. Дата проведення відбору на придатність для використання на службі за спеціалізацією
____________________________________________________________________________________
(число, місяць, рік, вид спеціалізації)

10. Особа, яка проводила відбір _________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали)

11. Результати відбору:
1) захисна реакція поведінки (активна, пасивна) ___________________________________________
2) пошукова реакція поведінки (наявна, відсутня) __________________________________________
3) реагування на постріли, вибухи _______________________________________________________
(боїться, реагує спокійно, проявляє збудження)

12. Місце і час проходження собакою курсу загального дресирування _________________________
____________________________________________________________________________________
(місце, підрозділ, період часу)

13. Оцінки із загального курсу дресирування за 10-бальною шкалою:
підхід до кінолога та повернення на місце ______________
піднесення кинутого предмета (апортування) ___________
рух собаки поруч з кінологом _________________________
стійка, укладання, посадка, подавання голосу ___________
подолання перешкод ________________________________
відмова від знайденої їжі _____________________________
Керівник кінологічного підрозділу

_________

_________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

___ _________ 20____
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Додаток 7
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 5 розділу V)

НОРМА
забезпечення спеціальним одягом (інвентарним майном) фахівців кінологічних підрозділів
N
з/п

Назва категорії особового складу

Предмети речового майна

Кількість на
особу

Термін використання

Примітки

1

2

3

4

5

6

2 пари

1 рік

1 пара

1 рік

1 пара

3 роки

1 од.

5 років

Комбінезон бавовняний

1 од.

2 роки

Жилет спеціальний

1 од.

1 рік

Жилет розвантажувальний

1 к-т

4 роки

Розвантажувальна поясна система

1 к-т

4 роки

Рюкзак кінолога

1 к-т

6 років

Ремінь для поясного спорядження

1 од.

4 роки

1

Працівникам кінологічних підрозділів
Рукавиці брезентові
(центрів), навчальних (тренінгових) центрів,
Рукавиці зимові
установ, які здійснюють підготовку кінологів,
Чоботи гумові
а також іншим категоріям працівників, які
працюють зі службовими собаками
Плащ прогумований

Спорядження дресирувальника
http://yurist-online.org/

1. Підрозділам - 1 к-т на 10 собак на 3 роки.

http://yurist-online.org/
(щитки захисні, шолом, рукав,
жилет, комбінезон захисний)
2

Працівникам кінологічних підрозділів для
роботи з догляду за службовими собаками, їх
утримання

2. Навчальним закладам - 1 к-т на 1 навчальну групу на 1 рік

Халат бавовняний

1 од.

1 рік

Рукавиці брезентові

1 пара

1 рік

Рукавиці зимові

1 пара

1 рік

1 од.

2 роки

1 пара

3 роки

Халат бавовняний

2 од.

2 роки

Фартух прогумований

1 од.

1 рік

Чоботи гумові

1 пара

3 роки

Рукавиці гумові

2 пари

1 рік

2 од.

1 рік

Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
3

Спеціалістам ветеринарної медицини

Рушник бавовняний

Додаток 8
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 5 розділу V)

ПЕРЕЛІК
спорядження для підготовки, тренування та утримання службових собак кінологічних підрозділів і навчальних закладів (установ)
поліції
N

Назва спорядження

Одиниця виміру
http://yurist-online.org/

Норма належності на 1 собаку

Строк експлуатації

http://yurist-online.org/
з/п

(років)

1

2

3

4

5

1

Нашийник шкіряний

од.

2

1

2

Поводок короткий (брезентовий), 2 м

од.

2

1

3

Поводок короткий синтетичний прогумований, 2 м

од.

1

3

4

Поводок довгий (брезентовий), 2 м

од.

2

1

5

Поводок довгий синтетичний прогумований, 10 м

од.

1

3

6

Парфорс (металевий нашийник з шипами)

од.

1

3

7

Намордник металевий

од.

1

3

8

Намордник шкіряний

од.

1

2

9

Шлея нагрудна

од.

1

2

10

Попона для собак

од.

1

2

11

Захисні окуляри для собаки

од.

1

3

12

Захисні навушники для собаки

од.

1

3

13

Захисні чобітки для собаки

од.

1

3

14

Бронежилет для собаки

од.

1

3

15

Батіг шкіряний (стек для розвитку злоби)

од.

1

1

16

Ланцюг з карабінами на кінцях

од.

1

2

17

Металевий штир для прив'язування собаки

од.

1

3

18

Щітка для чистки собаки

од.

2

1

19

Гребінець для розчісування шерсті

од.

2

1

20

Сукнина для чистки собаки

од.

1

2 міс.

21

Тренувальні м'ячики

од.

5

1

22

Апортувальний предмет

од.

1

6 міс.
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23

Апортувальний валик

од.

1

1

24

М'яч зі шнурком 30 - 50 см

од.

1

1

25

М'яч тенісний

од.

1

1

26

Кільце

од.

1

1

27

Сигнальні прапорці

од.

5 на кінолога

1

28

Сумка для ласощів

од.

1

1

29

Миска для їжі

од.

1

2

30

Миска для води

од.

1

2

31

Прилад для забору запаху

од.

1 на підрозділ

10

32

Індуктор електричний (електронашийник з дистанційним
керуванням)

од.

1 на 20 собак

3

33

Дресирувальний костюм

од.

1 на 10 собак

1

34

Дресирувальний рукав

од.

1 на 5 собак

1

35

Захисний шлем фігуранта

од.

1 на 10 собак

3

36

Прихований захист на руку

од.

1 на 5 собак

1

37

Прихований захист на ногу

од.

1 на 5 собак

1

38

Ланцюжок для ривків (для розвитку злоби)

од.

1

1

39

Пристрій для відлову собак

од.

1 на підрозділ

3

40

Схованка для фігуранта, 2 - 3 стінки

од.

6 на підрозділ

3

41

Стартовий пістолет

од.

1 на підрозділ

10

42

Набої

од.

100 на підрозділ

1

43

Рюкзак кінолога

од.

1 на кінолога

3

44

Ліхтарик

од.

1 на кінолога

1

45

Контейнер для транспортування собак

од.

5 на підрозділ

5
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46

Індивідуальна ветеринарна аптечка

од.

1 на кінолога

1

47

Сумка дорожня (для закладок)

од.

5 на підрозділ

1

48

Ваги для зважування продуктів

од.

1 на підрозділ

5

49

Ваги для зважування собак

од.

1 на підрозділ

5

50

Ветеринарні паспорти на службових собак

од.

відповідно до кількості
службових собак в КП

на час служби службових
собак

51

Разові поліетиленові пакетики (для збереження речей, виявлених
на шляху руху собаки)

од.

300

1

52

Гумові рукавички

пара

1 на кінолога

1

53

Тканинні рукавички

пара

1 на кінолога

1

54

Шкіряні рукавички

пара

1 на кінолога

1

55

Мийні засоби (мило, шампунь, пральний порошок)

-

Відповідно до потреби

-

Примітки:
1. Для проведення практичного навчання кінологів зі службовими собаками необхідно забезпечити кінологічні центри та навчальні заклади ГУНП по
підготовці кінологів макетами легкових та вантажних автомобілів, автобусів, сумками, валізами (для вибухівки та наркотиків у необхідній кількості для
кожного виду), одорологічними дошками.
Крім того, необхідно обладнати приміщення для проведення практичних тренувань службових собак (пошук наркотиків, вибухівки, зброї, проведення обшуків
тощо).
2. Комплектація рюкзака кінолога:
нашийник, поводок довгий, поводок короткий, намордник, щітка, гребінець, сукнина, ліхтарик, індивідуальний медичний пакет (аптечка), пляшечка або фляга
з водою (у літню пору року), брелок-світлячок для собаки, ватно-марлеві тампони для забору запаху, поліетиленові пакетики для збереження виявлених на
місці події за допомогою собаки речей, гумові рукавички, ніж, тканинні та шкіряні рукавички, сигнальні прапорці (маркери-світлячки), сухий корм для собаки
на 1 - 2 доби (за потреби).
http://yurist-online.org/
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3. Для прибирання вольєрів та території кінологічний центр забезпечується совками, лопатами, скребками, віниками та іншим майном відповідно до потреб.

Додаток 9
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 8 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку тренувань службового собаки
____________________________________________________________________________________
(посада, найменування підрозділу)

____________________________________________________________________________________
(звання, прізвище, ініціали кінолога)

____________________________________________________________________________________
(кличка собаки)

Розпочато ____ _________ 20____
Закінчено ___ __________ 20____
Розділи журналу

Дата і
час

План заняття,
тренування, зміст заходу

Результати тренування
(позитивні, негативні)
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Місце та умови
проведення

Керівник
заняття
(підпис),
помічники
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1

2

3

4

5

Примітка. Журнал заповнюється кінологом самостійно. Завдання заняття, тренування службового
собаки записують до проведення занять. Після проведення кожного контрольно-перевірного
тренування керівник ставить підпис у журналі про проведення заняття.

Додаток 10
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 20 розділу V)

НОРМАТИВИ
підготовленості службових собак поліції
1. Усі категорії службових собак після проходження загального курсу дресирування повинні відповідати таким вимогам:
1) мати контакт з кінологом, витримку, спокійно реагувати на людей, тварин та інші подразники, у тому числі сильні звукові та світлові;
2) за першою командою кінолога голосом без повідка виконувати такі дії:
рухатися поруч з кінологом;
сідати, лягати, стояти;
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підходити до кінолога;
повертатися на місце;
підносити предмети;
долати перешкоди;
повзати;
виконувати команду "Голос" (крім собак для пошуку вибухівки);
відмовлятися від знайденої та запропонованої сторонніми особами їжі;
3) вправи, зазначені в абзацах третьому - п'ятому, восьмому, дев'ятому підпункту 2 цього пункту, виконуються окремо голосом та жестами на відстані 25 м.
2. Службовий собака з пошуку вибухових речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) за командою кінолога здійснює активний пошук вибухових речовин, зброї та боєприпасів на вказаній ділянці, здійснює обшук приміщень, транспортних
засобів, поклажі та інших об'єктів;
2) за комплексним запахом безпомилково визначає вибухові речовини, зброю та боєприпаси на людині, а також заховані в транспортних засобах, приміщеннях
і поклажі;
3) безконтактно виявляє вибухові речовини, вибухонебезпечні предмети, зброю, боєприпаси та позначає їх сигнальною позою (сідає або лягає), не робить
хибних позначень;
3) зберігає сигнальне положення після виявлення предмета пошуку до команди дресирувальника;
4) у разі виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів собака в жодному разі не повинен позначати їх шкрябанням, хапати зубами, рити.
3. Службовий собака з пошуку наркотичних речовин та прекурсорів вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) за командою кінолога проводить активний пошук наркотичних речовин та прекурсорів у людей, на ділянках місцевості, у приміщеннях, транспортних
засобах, поклажі та на інших об'єктах;
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
2) чітко диференціює запахи наркотичних засобів та психотропних речовин, безпомилково визначає наявність наркотиків у різних тарах та пакунках,
продуктах харчування, в одязі та інших місцях;
3) безпомилково виявляє наркотичні речовини та прекурсори на глибині до 15 см у землі, на людині, а також заховані в транспортних засобах, приміщеннях та
поклажі;
4) позначає своєю активною поведінкою виявлені наркотики, не змінює сигнального положення до команди кінолога;
5) зберігає сигнальне положення після виявлення наркотиків до команди дресирувальника.
4. Службовий собака з розшукового напрямку вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) проводить пошук та активно відпрацьовує запаховий слід від початкової точки, запахової речі давністю 1 год. протяжністю 2 км, опрацьовує кути та
виявляє предмети, залишені на ділянці місцевості, по сліду безконтактним способом;
2) обшукує місцевість, приміщення, транспортні засоби з метою виявлення людей, речей (предметів);
3) проводить вибірку людини за запахом речі з групи людей безконтактним способом;
4) вибирає за запахом людини необхідну річ;
5) затримує людину, яка намагається втекти, здійснює лобову атаку на відстані до 100 м та активно вступає в боротьбу з нею;
6) проводить конвоювання затриманих, активно обороняє кінолога у випадку вчинення на нього нападу;
7) зацікавлено обшукує ділянку місцевості 10 х 10 м, виявляє і позначає стріляні гільзи.
5. Службовий собака з пошуку трупів та людських залишків вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) за командою дресирувальника здійснює активний пошук джерела трупного запаху на місцевості 70 х 70 м, на глибині 70 см у землі, 140 см у снігу і 300 см у
завалах та руїнах;
2) у разі виявлення осередку трупного запаху позначає місце своєю сигнальною поведінкою, під час роботи не виявляє агресії до людей.
6. Службовий собака для несення вартової служби вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
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1) зберігає настороженість на посту до 12 год. у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов;
2) попереджає варту, наряд, вартових сильним голосом про наближення сторонніх осіб не менш як за 50 м;
3) охороняє пост та активно веде боротьбу з порушниками заборонених зон та особами, які намагаються пройти через ділянку поста;
4) не відволікається на сильні звукові та світлові подразники, не бере їжу від сторонніх осіб та знайдену на землі.
7. Службовий собака для несення патрульної та конвойної служб (патрульно-розшуковий собака) вважається підготовленим, якщо він відповідає
таким вимогам:
1) здійснює пошук та активно відпрацьовує запаховий слід від початкової точки, запахової речі давністю до 30 хв. протяжністю 500 м, опрацьовує кути та
виявляє залишені на ділянці місцевості та сліду предмети;
2) обшукує місцевість, приміщення та транспортні засоби з метою виявлення людей та речей (предметів);
3) затримує людину, яка намагається втекти, здійснює лобову атаку на відстані до 100 м та активно вступає в боротьбу з нею;
4) у разі нападу на кінолога інших осіб швидко переключається на затримання цих осіб;
5) охороняє речі (предмети) або затриманого в разі відсутності кінолога;
6) разом з кінологом здійснює конвоювання затриманого та активно захищає його у випадку вчинення нападу на нього.
8. Службовий собака антитерористичної спрямованості вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) миттєво затримує людину, що втікає, групу осіб;
2) під час затримання осіб, які чинять збройний опір, сміливо та активно кидається у відчинені двері будинків, вагонів, літаків, вікна автомобілів та іншого
транспорту, не звертаючи уваги на постріли і вибухи;
3) охороняє затриманого;
4) разом із кінологом здійснює конвоювання затриманого;
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5) активно і сміливо захищає кінолога у випадку нападу на нього сторонньої особи (сторонніх осіб), під час нападу іншої особи миттєво переключається на
затримання цієї особи;
6) адаптований до роботи у складі групи (загону) та до пересування у складі штурмових груп;
7) працює по штурмовому трапу для затримання умовного порушника в автобусі, залізничному вагоні, на 2 чи 3 поверсі будинку або плавзасобі;
8) працює у парі, трійці та більшій кількості службових собак;
9) атакує озброєного умовного зловмисника разом з двома і більшою кількістю службових собак одночасно;
10) припиняє свої дії за командою кінолога;
11) обшукує місцевість і приміщення та знаходить людей, які переховуються, а також заховані ними предмети.
9. Службовий собака-детектор (для проведення одорологічної ідентифікації) вважається підготовленим, якщо він відповідає таким вимогам:
1) з попереднім занюхуванням контрольного зразка запаху без повідка чітко проходить та відпрацьовує коло вибірки (не більше 8 зразків), під час
проходження безконтактно посадкою або укладанням безпомилково відмічає об'єкт, у якому розміщений ідентичний запаховий зразок людини (у колі вибірки
у скляних ємностях розміщуються біологічні зразки - запахова інформація людини (піт, кров));
2) з попереднім занюхуванням контрольного зразка запаху без повідка проходить та відпрацьовує коло вибірки (не більше 8 зразків), під час якого не відмічає
жодного об'єкта, якщо ідентичний зразок запаху відсутній у колі вибірки.

Додаток 11
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 20 розділу V)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
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(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20______

АКТ
випробування розшукового собаки
м. _____________

___ _________ 20___

Комісія
у
складі:
голови _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище)

членів: _______________________________________________________________________________
(посади, прізвища)

провела випробування службового собаки: кличка _____________, порода _____________________,
стать _____________, дата народження ______________, масть _______________________________,
який належить ________________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

Дресирування проводилося _____________________________________________________________
(спеціалізація, місце і період проведення)

Випробування проводилося _____________________________________________________________
(умови, місце, час доби, погода, температура тощо)

Оцінки за загальним та спеціальним курсами дресирування

1. Загальний курс дресирування ______
2. Спеціальний курс дресирування ____

3. Смуга перешкод ___________
4. Реагування на постріли _____

У тому числі
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1. Слідова робота ____
2. Вибірка речі ______
3. Вибірка людини ___

4. Пошук стріляних гільз ___________________
5. Затримання умовного правопорушника _____

ВИСНОВОК
з випробування службово-розшукового собаки
1. Собака придатний (не придатний) до служби та може (не може) використовуватись у розшуковій
службі.
2. Зауваження і пропозиції ______________________________________________________________
Голова комісії _______________________
(підпис)

Члени комісії: _______________________
(підписи)

Примітка. Затверджений оригінал акта надсилається до кінологічного підрозділу ГУНП, звідки
прибув службовий собака. Одна копія акта залишається у підрозділі, у якому проходило навчання,
інша надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20___
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АКТ
випробування спеціального собаки
м. _____________

___ _________ 20___

Комісія
у
складі:
голови _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище)

членів: _______________________________________________________________________________
(посади, прізвища)

провела випробування службового собаки: кличка ___________, порода _______________________,
стать _____________, дата народження ______________, масть _______________________________,
який належить ________________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

Дресирування проводилося _____________________________________________________________
(спеціалізація, місце і період проведення)

Випробування проводилося ____________________________________________________________
(умови, місце, час доби, погода, температура тощо)

Оцінки за загальним та спеціальним курсами дресирування
1.
Загальний
2. Спеціальний курс дресирування ____

курс

дресирування

У тому числі

2.1. Пошук вибухівки та зброї _______
1) Пошук у транспорті ______________
2) Пошук у приміщенні _____________
3) Пошук серед предметів багажу _____
2.3. Пошук трупів __________________

2.2. Пошук наркотиків _______________
1) Пошук у транспорті ________________
2) Пошук у приміщенні _______________
3) Пошук серед предметів багажу _______
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ВИСНОВОК
з випробування спеціального собаки
1. Собака придатний (не придатний) до служби та може (не може) використовуватися для:
пошуку
вибухівки
та
зброї;
пошуку
наркотиків;
пошуку
трупів.
2. Зауваження і пропозиції ______________________________________________________________
Голова
комісії
________________________
(підпис)

Члени

комісії:

________________________
(підписи)

Примітка. Затверджений оригінал акта надсилається до кінологічного підрозділу ГУНП, звідки
прибув службовий собака. Одна копія акта залишається у підрозділі, у якому проходило навчання,
інша надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20___

АКТ
випробування патрульно-розшукового собаки
м. _____________

___ _________ 20___
Комісія

у
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голови ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище)

членів: ______________________________________________________________________________
(посади, прізвища)

провела випробування службового собаки: кличка _________, порода ________________________,
стать _____________, дата народження ______________, масть ______________________________,
який належить _______________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

Дресирування проводилося ____________________________________________________________
(спеціалізація, місце і період проведення)

Випробування проводилося ____________________________________________________________
(умови, місце, час доби, погода, температура тощо)

Оцінки за загальним та спеціальним курсами дресирування

1. Загальний курс дресирування ______
2. Спеціальний курс дресирування ____

3. Смуга перешкод ___
4. Реагування на постріли ____
У тому числі

1.
Слідова
2. Затримання умовного правопорушника _____

робота

____

ВИСНОВОК
з випробування патрульно-розшукового собаки
1. Собака придатний (не придатний) до служби та може (не може) використовуватись у патрульнорозшуковій службі
2. Зауваження і пропозиції ______________________________________________________________
Голова
комісії
_________________________
(підпис)
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Члени

комісії:

_________________________
(підписи)

Примітка. Затверджений оригінал акта надсилається до кінологічного підрозділу ГУНП, звідки
прибув службовий собака. Одна копія акта залишається у підрозділі, у якому проходило навчання,
інша надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

Додаток 12
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 20 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
____________________________________________________________________________________
(найменування органу та підрозділу ГУНП)

СЕРТИФІКАТ
на службового собаку

Фото
собаки
9 х 12

Кличка ______________________________________________________
Стать _______________________________________________________
Порода ________________, масть _______________________________
N родоводу __________________________________________________
Дата народження _____________________________________________

Кінолог _____________________________________________________________________________

http://yurist-online.org/
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(посада, звання, прізвище, ініціали, назва підрозділу)

Бали ___________________
Цей собака отримав підготовку в кінологічному центрі ГУНП (навчальному, тренінговому)
____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу, місцезнаходження)

Спеціалізація собаки _________________________________________________________________
Начальник центру ___________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.
____ _________ 20____
Реєстраційний номер ________________
Примітка. Сертифікат виготовляється з цупкого паперу розміром 140 х 200 мм та після заповнення
ламінується.

Додаток 13
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 5 розділу VI)

НАПРАВЛЕННЯ НА В'ЯЗКУ
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
N ______________

_____ ______________20___

Порода _____________________________________________________________________________
Плідник

________________________________ Сука _____________________________________
(кличка)

(кличка)

N родоводу _____________________________ N родоводу _______________________________
Власник ________________________________ Власник __________________________________
Адреса _________________________________
Адреса ___________________________________
М. П.

Керівник КП ГУНП __________________________
(підпис)

Оплата за в'язку узгоджена _____________________________________________________________
(умови оплати - одне цуценя місячного віку або інше)

Власник плідника ______________

Власник суки ____________

(підпис)
(підпис)

В'язка сталася

____ __________________ 20____

Контрольна в'язка

____ __________________ 20____

Додаток 14
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 5 розділу VI)
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ЖУРНАЛ
обліку племінної роботи кінологічного центру
____________________________________________________________________________________
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)

Розпочато ___ __________ 20___
Закінчено ____ __________ 20___
Розділи журналу

N
з/п

Кличка суки, N
родоводу

1

Кличка
плідника, N
родоводу

2

N акта

11

3

Дата в'язки
перша

4

Підлягають
вибракуванню

друга

5

Залишено для
вирощування

П

С

П

С

12

13

14

15

Примітка. П - плідники; С - суки.

http://yurist-online.org/

Дата
щеніння

6

Народжено цуценят
живих

мертвих

К

С

К

С

7

8

9

10

N направлення на
в'язку

Примітки

16

17

http://yurist-online.org/

Додаток 15
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 6 розділу VI)

ОБЛІКОВА КАРТКА
племінного собаки
1. Кличка собаки _____________________________________________________________________
2. Порода ___________________________________________________________________________
3. Масть ____________________________________________________________________________
4. Стать _____________________________________________________________________________
5. Дата народження ___________________________________________________________________
6. N родоводу (сертифіката) ____________________________________________________________
7. Власник собаки ____________________________________________________________________
8. Адреса власника ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Опис собаки
http://yurist-online.org/
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка

Дата

Місце проведення
виставки, змагань

Вікова група

Оцінка

Вид служби

Диплом

1

2

3

4

5

6

Обміри собаки
Довжина голови _______________________
Довжина морди _______________________
Ширина між вилицями _________________
Висота в холці ________________________
Коса довжина тулуба __________________

Обхват грудей ______________________________
Глибина грудей _____________________________
Ширина грудей _____________________________
Довжина передньої ноги від ліктя ______________
Вага _______________________________________

Обхват п'ясті ________________________________________________________________________

Додаток 16
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 9 розділу VI)
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ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20___

АКТ ПЕРВИННОГО ОБСТЕЖЕННЯ N ___
______ ____________ 20___
Комісія

у
складі:
голови ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

членів: ________________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
оглянула цуценят породи ______________________________________________________________,
які народилися __________________________, в'язка сталася ________________________________
(дата)

(дата)

Плідник

Сука

КЦ ______________________________________

КЦ ______________________________________

Кличка ___________________________________ Кличка __________________________________
N родоводу _______________________________

N родоводу ______________________________

http://yurist-online.org/
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Оцінка за екстер'єр _________________________ Оцінка за екстер'єр ________________________
Власник __________________________________ Власник _________________________________
Адреса ___________________________________ Адреса __________________________________

Народилось цуценят ________________, з них живих _______________, мертвих _______________,
вибракувано _____________, загинуло ___________________________________________________
(кількість, причина)

Голова комісії

_____________
(підпис)

Члени комісії:

_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

(зворотний бік)
Інші пропозиції: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)
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Цуценят прийняв

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

____________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.
Відмітка
бухгалтерії
про
__________________________________________________

відкриття

картки

"____" _________________ 20____ р.

Головний бухгалтер

___________

______________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 17
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 10 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
(керівник ГУНП)

__________________________
____ ________ 20_____
http://yurist-online.org/
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АКТ
огляду, оцінки та оприбуткування цуценят
N ______
__________________

________________

(дата складання)

(місце складання)

Комісією у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали)

членів комісії: ________________________________________________________________________
(посади, звання, прізвища, ініціали)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
на підставі наказу (розпорядження) від ___ _________ 20____ N _____________________________
проведено огляд та оцінку цуценят породи _______________________________________________,
які народилися ____ __________ 20____ від в'язки ____ ____________20______
суки за кличкою _______________
__ __________ 20____ року народження,
плідника за кличкою ___________
__ __________ 20____ року народження,
і встановлено, що _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указати кількість цуценят, що народилися, у тому числі мертвих, описати стан цуценят)

____________________________________________________________________________________
стан суки ____________________________________________________________________________
Комісія вважає:
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для
подальшого
вирощування
залишити
______________________________________________________ цуценят.

і

оприбуткувати

N
з/п

Кличка

Стать

Масть

Вага

Вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

(зворотний бік)
Інші пропозиції: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)
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Цуценят прийняв

____________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.
Відмітка
бухгалтерії
про
__________________________________________________

відкриття

картки

"____" _________________ 20____ р.

Головний бухгалтер

___________

______________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 18
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 11 розділу VI)
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Додаток 19
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 12 розділу VI)

ПЕРЕЛІК
неусувних вад, хвороб та недоліків, що виключають використання собаки (цуценяти) у службовій і племінній діяльності
1. Загальна фізична недорозвиненість кістяка і мускулатури, вкрай сира або полегшена конституція.
2. Основні різко виражені вади в екстер'єрі:
1) зуби із сильно зруйнованою емаллю, відсутність іклів на одній або обох щелепах;
2) тонка зі слабкою мускулатурою шия або шия з відвислою складчастою шкірою;
3) надмірно провисла або горбата спина;
4) провислий або горбатий, вузький з недорозвиненою мускулатурою поперек;
5) сильно скошений круп;
6) кругла з опуклими вигнутими ребрами непропорційно широка спереду та надмірно вузька або мала грудна клітка;
7) опущений або надмірно підтягнутий живіт;
8) вузький постав передніх кінцівок, вивернуті назовні або всередину лікті, різко виражений розмір або клишоногість, козинець, шаблиста постава задніх
кінцівок, зближеність або вивернутість скакальних суглобів, плоскі, розпущені лапи.
3. Порушення і ураження центральної нервової системи (мозку і його оболонок) за наявності розладів руху.
4. Захворювання периферійних нервів, що спричинили невиліковний функціональний розлад тих чи інших органів.
http://yurist-online.org/
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5. Кульгавість, спричинена атрофією м'язів плеча, стегна. Хронічне запалення сухожиль, зв'язок і суглобів.
6. Тривалий різко виражений, що не піддається лікуванню, розлад травлення на ґрунті перенесених гострих захворювань, хронічне протікання хвороб, отруєнь
та інтоксикацій.
7. Хронічні хвороби дихальних шляхів, легенів, плеври з явно вираженими симптомами (задишка, кашель, хрипи, ціаноз слизових оболонок). Порушення
дихання внаслідок зміни, переродження слизової оболонки носа або новоутворення.
8. Хронічні хвороби серця і великих кровоносних судин.
9. Хронічний ревматизм мускулатури і суглобів, що супроводжується хворобливістю, кульгавістю та втратою руху.
10. Деформація суглобів, сухожиль та м'яких тканин, що перешкоджає нормальному руху.
11. Хронічне ураження лімфатичних залоз з нагноєнням, утворенням наривів.
12. Неправильно зрослі переломи, що спричинили ускладнення руху.
13. Пухлини або хронічні процеси, що ускладнюють надягання нашийника.
14. Злоякісні новоутворення.
15. Грижі з випадінням кишечника та сальника.
16. Невиліковні хвороби пальців і пазурів, що заважають рухам.
17. Хронічне гнійне запалення вуха зі зміною функцій лабіринту, барабанної перетинки, що супроводжується частковою втратою слуху.
18. Слабке чуття.
19. Хронічні запалення сльозового мішка, кон'юнктиви, сльозовий свищ, завзята хронічна сльозотеча, часткова втрата зору.
20. Старість (8 - 10 років).
21. Кастрати.
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22. Хронічні, що не піддаються лікуванню, паразитарні хвороби (стригучий лишай, парша, демодекоз), екземи при значному поширенні по тілу.
23. Травматичні пошкодження (рани, удари тощо), хвороби (не зазначені у цьому переліку), що призводять до незворотної втрати працездатності і не
виправдовують витрат на лікування.
24. Переважання в поведінці собаки орієнтовної, орієнтовно-статевої та пасивно-оборонної реакцій.
25. Недоліки основних типологічних властивостей нервової діяльності (надвисока або вкрай низька збудливість).

Додаток 20
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 12 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
(керівник органу, навчального центру)

__________________________
____________ 20_____

АКТ
про вибракування службового собаки
N ____
___________________

_______________________

(дата складання)

(місце складання)
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Комісія у складі: ______________________________________________________________________,
(посади та прізвища)

____________________________________________________________________________________
призначена наказом _______________________________________ від ___________ N __________,
(найменування органу, підрозділу поліції)

на підставі ___________________________________________________________________________
здійснила огляд службового собаки: кличка _________________, порода ______________________,
стать _______________, дата народження ______________, масть ____________________________,
родовід ______________, спеціалізація ___________________________________________________.
У результаті огляду комісія установила такі дані стосовно службової собаки:
1. Надійшла в ГУНП ___________________________________________________________________
2.
Кількість
лікувань
_________________
на
суму
___________________________________________
3. Вага собаки ________________________________________________________________________
4. Стан здоров'я та причина списання ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(причини та недоліки їх виникнення)

Службовий собака
кличка

спеціалізація

1

2

Інвентарний
номер

Рік народження

Дата початку
використання на
службі

3

4

5

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
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Службовий собака ____________ вибраковується і підлягає _________________________________
(кличка)

____________________________________________________________________________________
(списання, безкоштовна передача або реалізація тощо)

(зворотний бік)
Перелік документів, що додаються: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії:

_______________________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________________

___________

_______________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Витрати на списання

Надійшло від списання

назва документа

статті
витрат

сума

назва
документа

вид
цінностей

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7
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Результати списання
У
картці
N
____________
_____________________ 20 ____ р.
Головний бухгалтер

вибуття

основних

засобів

відмічено

___________

______________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примітка. Акт складається у двох примірниках, затверджується керівником ГУНП та здається до
фінансового підрозділу, копія акта долучається до справи на службового собаку КП.

Додаток 21
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 12 розділу VI)
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Комісія, призначена наказом (розпорядженням) ____________________________________________
на підставі ___________________________________________________________________________
здійснила огляд _______________________________________________________________________
У результаті огляду комісія встановила:
1. Надійшов в установу _____________________________________________________
2. Причина списання __________________________________________________________________
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Висновок комісії ______________________________________________________________________
Перелік
документів,
що
_______________________________________________________
Голова комісії

_________________________________

_____________ ____________________

(посада)

Члени комісії:

(підпис)

_________________________________

(підпис)
(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(посада)

(підпис)

_________________________________

(прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(посада)

_________________________________

(прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(посада)

_________________________________

(прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(посада)

_________________________________

додаються:

(прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет)
Розрахунок результатів списання собаки
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Витрати по списанню

Надійшло від списання

назва
документа

статті
витрат

сума

назва
документа

вид
цінностей

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

Результати списання:
У картці N ___________________ вибуття основних засобів відмічено
"___" ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер

___________________

________________________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток 22
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 13 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(керівник ГУНП)

____ ________ 20_____

АКТ
про проведення евтаназії службового собаки
______________________________________
(найменування підрозділу ГУНП)

Нами _______________________________________________________________________________
(голова комісії та члени комісії, посади, звання, прізвища, ініціали)

____________________________________________________________________________________
складено цей акт про те, що _______________________________ проведено евтаназію службового
(дата)

собаки за кличкою ________________, порода _______________, стать __________________, дата
народження _____________, масть ___________________, інше _____________________________
Евтаназію провели згідно з актом про вибракування службового собаки (цуценяти) від
_______________
номер
_____
(дата)

Голова комісії

______________

__________

(прізвище, ініціали)

(підпис)
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Спеціаліст ветеринарної медицини
_________________________

__________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени комісії:

_______________

___________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_______________

___________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_______________

___________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_______________

___________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Додаток 23
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 3 розділу VII)

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(керівник ГУНП)

____________________________
____ _______________ 20_____
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АКТ
обстеження та приймання службового собаки
N ______
__________________________

_________________________

(дата складання)

(місце складання)

Комісія у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали)

членів комісії: ________________________________________________________________________
(посади, звання, прізвища, ініціали)

на підставі __________________________________ від _____ ___________ 20_____ N __________
(наказу,

розпорядження)

провела обстеження собаки, який належить ______________________________________________,
(прізвище, ініціали, адреса власника)

для визначення його придатності для використання на службі або у племінній діяльності.
За результатами обстеження комісія встановила:
Кличка собаки ______________, порода _______________, стать _________, масть _____________,
дата народження ________________________, N родоводу __________________________________
Походження: батько ________________________, мати _____________________________________
Стан здоров'я й угодованість: клінічно здоровий, доброї, середньої вгодованості, жирний,
виснажений
(необхідне
підкреслити,
конкретизувати)
____________________________________________________________________________________
Фізичні якості: статура - пропорційна, непропорційна; зріст - у межах стандарту, вище, нижче
стандарту; конституція - міцна, тендітна, суха, груба; мускулатура - добре або недостатньо
розвинута; прикус - правильний, неправильний; постановка кінцівок - правильна, неправильна
(необхідне підкреслити, конкретизувати) ________________________________________________
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(зворотний бік)
Особливості поведінки: рухомий, збуджений, урівноважений, недовірливий до сторонніх,
злобливий, боязливий, активний, пасивний, зацікавлений, незацікавлений до розшуку, міцний,
слабкий контакт з власником (необхідне підкреслити, конкретизувати) ________________________
Гострота нюху: відмінна, добра, задовільна, погана (необхідне підкреслити, конкретизувати)
____________________________________________________________________________________
Наявність родоводу: є, немає (необхідне підкреслити) _______________________________________

ВИСНОВОК КОМІСІЇ
За станом здоров'я, службових та екстер'єрних якостей і походженням собака придатний (не
придатний) для використання на службі, у племінній роботі (необхідне підкреслити,
конкретизувати) _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Закупівельна ціна та балансова вартість собаки становить __________________________________
Разом із собакою передаються такі документи: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії:

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________
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(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Службову собаку прийняв ____________
(посада)

___________

_______________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки ________________________________________________
____ _________________ 20____ р.

Головний бухгалтер

___________

______________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 24
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 5 розділу VII)

______________________________________________
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/

ПРОТОКОЛ
розтину трупа службового собаки
_____ _________ 20____
Розтин проводив _____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали фахівця)

у присутності ________________________________________________________________________
(прізвища, ініціали членів комісії)

1. Загальні дані службового собаки ______________________________________________________
2. Дата та час захворювання ___________________________________________________________
3. Клініко-анамнестичні дані ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Клінічний діагноз _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Патолого-анатомічні дані ____________________________________________________________
1) вгодованість тварини _______________________________________________________________
2) зовнішній вигляд ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) грудна порожнина __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4) черевна порожнина ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5) інші органи ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6) інші дослідження ___________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Патолого-анатомічний діагноз ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Висновок _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Спеціаліст
ветеринарної
___________________________________

медицини
_______

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

(підпис)

___________________

________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

___________________

________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Додаток 25
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 1 розділу VIII)

СПРАВА N ___
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http://yurist-online.org/
на службового собаку ________________________________________________________________
(порода, кличка)

____________________________________________________________________________________
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)

Розділ I
Кольорова фотографія службового собаки розміром 6 х 7 см (на час придбання, але не молодше 1 року у положенні стоячи в профіль).
Акт обстеження та приймання собаки (копія).
Акт випробування собаки (видається уповноваженою установою після проходження відповідного курсу дресирування).
Копія диплома кінолога (за яким закріплений собака).

Розділ II
Ветеринарний паспорт з відмітками про проведені щеплення.
Родовід (за наявності).
Акт про вибракування службового собаки (копія).

Розділ III
Документи про результати участі в змаганнях і виставках, дипломи, грамоти та інші матеріали.
Примітка. Справа на службового собаку ведеться визначеною особою.
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Додаток 26
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 1 розділу VIII)

ЖУРНАЛ
обліку службових собак
____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу ГУНП)

Розпочато ____ __________ 20___
Закінчено ____ __________ 20___
Розділи журналу

N
з/п

Кличка
собаки

Порода

Стать

Дата
народження

Масть

Місце та дата
проходження
дресирування

Звідки і
коли прибув

1

2

3

4

5

6

7

8

Коли і куди вибув,
причина

Належність

Дата взяття на
балансовий облік

Дата зняття з
балансового обліку

Примітки

9

10

11

12

13
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Додаток 27
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 2 розділу VIII)

Вольєр для тимчасового розміщення службового собаки

Матеріали для виготовлення вольєра для тимчасового розміщення собаки:
для підлоги (стяжка) завтовшки 5 см (пісок - 350 кг, цемент - 150 кг, щебінь - 1 т);
для каркаса використовується профільна труба 4

4 см (7,5 м), 3

2 см (47 м), 2

2 см (3,5 м);

стіни виконуються з арматури завтовшки 1 см, відстань між арматурою 8 - 9 см.
Перегородка між вольєрами із шиферної плити завтовшки 1 см, завширшки 3 м, заввишки 1,5 м.
Дах виготовляється з профнастилу розміром 3

3,5 м під кутом 15 градусів.
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Додаток 28
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 7 розділу VIII)

Смуга перешкод

Порядок подолання смуги перешкод
1. Довжина дистанції 200 метрів (виконується без зброї в польовому однострої поліцейських).
2. Старт приймається з положення "висока стійка" (стоячи навпроти лінії старту, собака перебуває біля лівої ноги працівника у положенні сидячи на повідку з
м'яким нашийником).
3. За командою "Марш" або за пострілом із стартового пістолета працівник повинен:
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1) подати собаці команду "Вперед!" і розпочати рух на дистанції;
2) пробігти 20 метрів та перестрибнути через перешкоду "зубчастий чагарник";
3) пробігти 20 метрів та перестрибнути через перешкоду "чагарник";
4) добігти до перешкоди "паркан" та подолати її "зачепом" або "силою";
5) перестрибнути через перешкоду "рів";
6) подолати перешкоду "колода" та збігти трапом на землю;
7) добігти до перешкоди "лаз" і проповзти під нею;
8) забратися по нахиленій драбині на площадку перешкоди "драбина" та збігти по нахиленій драбині з протилежного боку;
9) добігти до лінії фінішу та перетнути її.
Примітки:
1. Лінії старту та фінішу завширшки 5 см на смузі перешкод наносяться білою фарбою.
2. Перешкоди на смузі виготовляються з дерев'яних матеріалів.

Додаток 29
до Інструкції з організації службової кінології в Національній поліції
України
(пункт 10 розділу VIII)

Вольєр для утримання службових собак
(вид збоку)
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Вид вольєра спереду
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Додаток 30
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 10 розділу VIII)

Розбірна будка
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Додаток 31
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
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Національної поліції України
(пункт 13 розділу VIII)

ТАБЛИЧКА

N1
німецька
вівчарка
Ніка, чепрачна,
розшукова
01.01.2014 р. н.
кінолог Петрів О.
О.
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Примітка. У табличці зазначаються номер вольєра, порода, кличка, масть, вид підготовки, рік народження службового собаки, закріплений кінолог.
Оформлюється інформація на білому фоні чорними літерами, шрифт Times New Roman, кегль 60.

Додаток 32
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(підпункт 4 пункту 35 розділу VIII)

ПЕРЕЛІК
обладнання, посуду та інвентарю для кухні службових собак
Назви обладнання, посуду та інвентарю

N
з/п

Одиниця
вимірювання

Кількість предметів на одну собаку
до 50 собак

більше 50 собак

1

Ваги товарні до 500 кг з комплектом гир

шт.

-

1

2

Ваги настільні 10 - 20 кг з комплектом гир

шт.

1

1

3

Ванни для миття металеві

шт.

1

1

4

Відра оцинковані

шт.

2

3

5

Виделки кухарські котлові

шт.

1

1

6

Дошки обробні

шт.

2

2

7

Казани наплитні ємністю 20 - 50 л

шт.

3

3

8

Котли для приготування їжі

шт.

2

3

9

Годівниці-напувалки

шт.

Дві на одного собаку

10

Ножі кухонні загального призначення

шт.

2

3

11

Рукомийники

шт.

1

1

12

Стелажі металеві для посуду та інвентарю

шт.

1

1
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13

Столи обробні металеві

шт.

1

1

14

Тази оцинковані

шт.

3

4

15

Сокири для рубки м'яса

шт.

1

1

шт.

1

1

шт.

1

1

3

16

Шафи холодильні ємністю 0,4 - 0,8 м

17

Черпаки кухарські алюмінієві, ємністю 2 л

18

Шланги резинові

м

За необхідності

Примітка. Кухня забезпечується мийними засобами та інвентарем для прибирання відповідно до потреби.

Додаток 33
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 41 розділу VIII)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(керівник підрозділу ГУНП)

____ ________ 20___

ВІДОМІСТЬ
руху продовольчих товарів для годування службових собак
за ___________ 20___
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N
з/п

Назва
продуктів

Залишок на
01.01.20___ (кг)

Оприбуткування
01.01.20___ (кг)

Оприбуткування із
залишком на
01.01.20___ (кг)

Використано
продуктів (кг)

Залишок на
01.02.20___ (кг)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сухий корм

2

Крупа

3

М'ясо

4

Матеріально відповідальна особа

___________________

______________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 34
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 3 розділу X)

ПОГОДЖЕНО
_____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________

(державна установа ветеринарної
медицини району (міста))

(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20____

____ ________ 20____
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ПЛАН
проведення основних ветеринарно-санітарних заходів
____________________________________
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)

на ______ рік
Розділи плану
1. Вивчення та контроль ветеринарно-санітарного та епізоотичного стану району дислокації кінологічного підрозділу Національної поліції України у м.
_________, ужиття необхідних заходів з охорони цих місць від занесення збудників інфекційних хвороб.
2. Організація та проведення сезонних дезінфекцій, дезінсекцій, дератизацій.
3. Дезінфекція вольєрів (раз на місяць (у разі виникнення інфекційного захворювання - позапланово)).
4. Дезінфекція службових приміщень та території КЦ (двічі на рік (у разі виникнення інфекційного захворювання - позапланово)).
5. Здійснення постійного контролю за ветеринарно-санітарним станом місць розміщення службових собак, якістю продуктів, умовами їх зберігання,
приготуванням корму, додержанням правил догляду за собаками, їх збереженням під час тренувань.
6. Забезпечення додержання персоналом ветеринарних правил щодо організації та проведення ветеринарно-санітарних заходів і зоогігієнічних норм
утримання.
7. Проведення інструктажів з працівниками КП про правила годування, утримання та збереження службових собак у підрозділі, а також під час тривалих
переходів, переїздів різними видами транспорту (щокварталу).
8. Проведення з працівниками КП занять з теоретичних основ ветеринарії, зоотехніки, фізіології, біології, генетики, надання першої ветеринарної допомоги
хворим тваринам (щокварталу).
9. Проведення занять з працівниками КП з правил безпеки під час поводження з тваринами та правил особистої гігієни (щокварталу).
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Спеціаліст ветеринарної медицини
кінологічного центру ГУНП

_____________

_______

(підпис)

Додаток 35
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 3 розділу X)

ПОГОДЖЕНО
_____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________

(державна установа ветеринарної
медицини району (міста))

(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20____

____ ________ 20____

ПЛАН
проведення протиепізоотичних заходів
Види заходів

1

Кількість собак, що
підлягають обробці
2

За кварталами
I

II

III

IV

3

4

5

6

I. Діагностичні дослідження
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Кількість обробок

Вартість обробки
одного собаки
(грн)

Загальна вартість
обробок
(грн)

7

8

9
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Лептоспіроз
Мікроспорія (мікроскопічно)
Трихофітія
Гельмінтологічні дослідження
II. Профілактичні щеплення
Сказ
Чума собак
Лептоспіроз
III. Лікувально-профілактичні
обробки
Дегельмінтизація
Обробка службових собак від бліх,
волосоїдів та кліщів
Дезінфекція вольєрів

Спеціаліст ветеринарної медицини
кінологічного центру ГУНП

_____________

_______

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 36
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 17 розділу X)
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ЖУРНАЛ
обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів
Розпочато

_____ ________ 20___

Закінчено

_____ ________ 20___

Розділи журналу
Дата

1

Найменування підрозділу, у
якому проводилися
ветеринарні заходи

Вид заходу, що
проводився

2

3

Кількість імунізованих собак
усього
випадків

ускладнень

загинуло,
вибракувано

4

5

6

Кількість оброблених
собак, вольєрів

Підписи

7

8

Додаток 37
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 17 розділу X)

ЖУРНАЛ
реєстрації хворих службових собак
____________________________________________________________________________________
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)

Розпочато _____ ____________ 20___
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Закінчено

_____ ____________20___

Розділи журналу

N
з/п

Дата прийому

1

2

Порода, кличка,
стать, за ким
закріплений
(прізвище кінолога)

Діагноз
первинний

остаточний

3

4

5

Надана допомога,
призначене лікування

6

Кількість днів
лікування

Результати лікування (одужав,
загинув, вибракуваний,
реалізований, інше)

Дата виписки

Прізвище, ініціали,
підпис спеціаліста
ветеринарної медицини

7

8

9

10

Додаток 38
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 18 розділу X)

ПРАВИЛА
виводки службових собак в кінологічних підрозділах Національної поліції України
I. Загальні положення
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
1. Виводка службових собак у навчальних закладах Національної поліції України з підготовки кінологів проводиться один раз перед складанням іспитів після
закінчення навчання для перевірки стану утримання службових собак та наявності кінологічного спорядження, оцінки поводження кінологів зі службовими
собаками в строю.
2. У кінологічних підрозділах (далі - КП) виводка проводиться один раз на півроку за розпорядженням керівника підрозділу з метою:
1) перевірки зовнішнього вигляду працівників КП, стану їх однострою, взуття і спорядження та забезпеченості ними;
2) визначення оцінки стройової підготовки працівників КП при виконанні ними стройових прийомів із службовими собаками на місці і в русі, в одиночному
порядку і в складі підрозділу;
3) ветеринарного огляду, оцінки чистоти, вгодованості (на підставі акта зважування) службових собак, виявлення в них ознак захворювань;
4) перевірки забезпеченості підрозділу спорядженням і предметами, необхідними для утримання, збереження, підготовки і застосування службових собак, а
також їх стану;
5) вивчення ветеринарно-санітарного стану території КП і місць утримання службових собак;
6) перевірки забезпеченості підрозділу ветеринарним і господарським майном, а також його стану;
7) контролю за виконанням заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час попередньої виводки.
3. Виводці підлягають усі цуценята віком від 4 до 11 місяців, а також усі службові собаки (крім хворих), які постійно або тимчасово знаходяться в КП.
4. Виводка проводиться за стройовим розрахунком. Суки, що пустують, виводяться на лівий фланг.
5. У виводці бере участь весь особовий склад підрозділу.
6. Виводка проводиться безпосереднім керівництвом або особами, призначеними для проведення перевірки.
Напередодні виводки особи, призначені для її проведення, оголошують відповідним керівникам план проведення виводки.
7. Під час виводки кожний підрозділ повинен мати список її учасників (прізвище, ім'я, по батькові, ГУНП, назва спеціальної підготовки кожного з них), дані
про службових собак (кличка, порода, масть тощо).
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
Керівник використовує зазначені відомості для доповіді старшому начальнику під час огляду його підрозділу.
8. Службові собаки виводяться на повідках і в намордниках.
Учасники виводки тримають собак біля лівої ноги на короткому повідку, зібраному в лівій руці.
9. За вказівкою старшого начальника кінологи можуть мати при собі сумки з предметами догляду за собаками і спорядженням для роботи з ними (довгий
повідок, ланцюг, щітка, гребінь, скребло, сукнина), які надають для огляду на вимогу перевіряючого.
Зазначені предмети можуть оглядатися й під час перевірки стану вольєрів службових собак підрозділу.
10. Для проведення виводки кінологи шикуються згідно з вимогами Правил поводження кінологів зі службовими собаками в строю, визначених у додатку 1 до
Інструкції з організації кінологічної діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України, затвердженої наказом МВС від 01 листопада 2016 року
N 1145.
11. Виводка починається з перевірки зовнішнього вигляду працівників, стану однострою, взуття і спорядження, після чого проводиться огляд закріплених за
ними службових собак.
12. Після проведення зазначених заходів складається довідка, у якій фіксуються усі вказівки і зауваження старших начальників.
13. Виводка закінчується проходженням зведеного КП урочистим маршем. Результатом виводки є оформлення відповідної відомості.

II. Порядок оцінки результатів виводки службових собак
1. Під час виведення службових собак перевіряється їх вгодованість, чищення, стан місць розміщення, інвентарю для утримання, годування, збереження,
підготовки й використання.
Оцінки перевірки за розділами проставляються у відомості виводки службових собак.
2. Вгодованість собак оцінюється таким чином:
1) відмінно - якщо м'язи міцні, добре розвинуті та рельєфно виражені, жировий прошарок достатній, ребра непомітні, волосяний покрив блискучий, стан
здоров'я добрий, тварина має жвавий вигляд;
2) добре - якщо ребра злегка помітні, а інші показники такі, як і для відмінної оцінки;
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3) задовільно - якщо м'язи міцні, жировий прошарок недостатній, ребра видно, виступають хребці, волосяний покрив тьмяний, ламкий. Оцінка "задовільно"
виставляється також собакам занадто вгодованим (округла, широка спина, провислий живіт, жировий прошарок надмірний, в'ялий вигляд тощо);
4) незадовільно - якщо м'язи недостатньо розвинені, загальна слабкість, жировий прошарок відсутній, ребра та кістки плечей виділяються, хребці різко
виступають, волосяний покрив матовий, має місце випадіння волосся, енергійний собака став малорухливим і в'ялим.
3. Чищення собак оцінюється таким чином:
1) відмінно - якщо на тулубі, шиї, голові, а також хвості та кінцівках немає бруду та лупи, у вухах чисто, волосяний покрив пригладжений та розчесаний,
відсутні ознаки ураження нашкірними та волосяними паразитами;
2) добре - якщо на нижніх частинах кінцівок злегка помітні сліди лупи, а інші показники такі, як для відмінної оцінки;
3) задовільно - якщо є у незначній кількості лупа, усе тіло собаки без бруду, але не вичищене відмерле в період линьки волосся або занадто виражені ознаки
перенесених уражень нашкірними паразитами;
4) незадовільно - якщо на тулубі, шиї, голові та хвості є лупа, волосся жирне, липке та брудне або собака уражений нашкірними паразитами.
4. У разі незадовільної оцінки собаки щодо вгодованості або чищення з причин, що не залежать від кінолога (тривале за часом захворювання, перебої з
годуванням тощо), оцінка з розділу кінологу не виставляється.
У цьому разі під час виставлення загальної оцінки КП за вгодованість та чищення отримані індивідуальні незадовільні оцінки з цих розділів не враховуються.
5. Загальна оцінка КП за вгодованість або чищення собак виставляється:
1) відмінно - якщо не менше 70 % собак оцінені на "відмінно", інші - "добре" та "задовільно";
2) добре - якщо не менше 95 % собак отримали позитивні оцінки, з яких не менше 60 % мають оцінки "відмінно" та "добре", інші - "задовільно";
3) задовільно - якщо не менше 85 % отримали оцінки не нижче "задовільно";
4) незадовільно - якщо більше 15 % собак отримали оцінку "незадовільно".
6. Оцінка стану місця розміщення собак:
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1) кінолог оцінюється:
відмінно - якщо вольєр (місце), у якому розміщується закріплений за ним службовий собака, перебуває в гарному стані, утримується в чистоті (у кабіні й
вигулі вольєра (будці та поблизу неї) немає нечистот, пилу, бруду, павутини, сміття, фекалій, сечі), у вигулі вольєра (поблизу будки) є поїлка з водою, яка 2 - 3
рази на добу міняється, суха підстилка в холодну пору або при високій вологості повітря;
добре - якщо вольєр (місце), у якому розміщується закріплений за ним службовий собака, утримується з незначними недоліками без порушень ветеринарних
та санітарно-зоотехнічних вимог;
задовільно - якщо утримання вольєра (місця), у якому розміщується закріплений за ним службовий собака, проводиться з недоліками, що призводять до
незначного порушення основних ветеринарних та санітарно-зоотехнічних вимог;
незадовільно - якщо стан розміщення собак не відповідає вимогам оцінки "задовільно";
2) КП оцінюється:
відмінно - якщо не менше 60 % вольєрів (місць) для розміщення службових собак КП, закріплених за кінологами, у передбачений розпорядком дня термін
утримуються з оцінкою "відмінно", інші - "добре" і "задовільно", територія розплідника підтримується у чистоті, інвентар для догляду за собаками
закріплений, справний і очищений від бруду;
добре - якщо не менше 60 % вольєрів (місць) для розміщення службових собак КП утримуються з оцінкою "добре", інші - "відмінно" і "задовільно";
задовільно - якщо не менше 80 % вольєрів (місць) для розміщення службових собак КП утримуються з оцінкою не нижче "задовільно", є незначні недоліки в
підтриманні чистоти території, утриманні закріпленого за кінологами інвентарю для догляду за собаками;
незадовільно - якщо більше 20 % вольєрів (місць) для розміщення службових собак підрозділу утримуються з оцінкою "незадовільно" або територія перебуває
в антисанітарному стані, близько 30 % інвентарю для догляду за собаками несправний та брудний.
7. Кінолог оцінюється:
1) відмінно - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службового собаки, закріплений за кінологом, є у
наявності, використовується за призначенням, справний, утримується в доброму стані;
2) добре - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службових собак, закріплений за кінологом, є у
наявності, використовується за призначенням, справний і утримується з незначними недоліками;
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3) задовільно - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службових собак, закріплений за кінологом, є у
наявності, але не завжди використовується за призначенням або утримується зі значними недоліками (своєчасно не ремонтується, очищується від бруду тощо);
4) незадовільно - якщо стан збереження, використання й утримання спеціального інвентарю не відповідає вимогам оцінки "задовільно".
8. КП оцінюється:
1) відмінно - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службових собак не менше ніж у 60 % кінологів
оцінений на "відмінно", в інших - "добре" і "задовільно". Інвентар для індивідуального й загального користування закріплений за працівниками, посадові
особи здійснюють облік і контроль за його використанням та утриманням;
2) добре - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службових собак не менше ніж у 80 % кінологів
оцінений не нижче "добре", але є недоліки щодо обліку, контролю посадовими особами за його використанням й утриманням;
3) задовільно - якщо спеціальний інвентар для утримання, годування, збереження, підготовки та використання службових собак не менше ніж у 80 % кінологів
оцінений не нижче "задовільно" або якщо відсутній контроль посадовими особами за його використанням й утриманням;
4) незадовільно - якщо стан використання й утримання спеціального інвентарю не відповідає вимогам оцінки "задовільно".
9. Загальна оцінка за виводку службових собак кінологу, КП виставляється:
1) відмінно - якщо службовий собака (службові собаки) за вгодованість і чищення оцінені на "відмінно", стан місць розміщення службових собак і стан
спеціального інвентарю для утримання, годування, збереження, підготовки й використання оцінено не нижче "добре";
2) добре - якщо за всіма показниками отримано оцінки не нижче "добре";
3) задовільно - якщо за всіма показниками отримано оцінки не нижче "задовільно";
4) незадовільно - якщо один з показників не відповідає вимогам оцінки "задовільно".

Додаток 39
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
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(пункт 20 розділу X)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
(керівник КП ГУНП)

__________________________
____ ________ 20_____

АКТ
зважування службового собаки
N ________
______________

________________

(дата складання)

(місце складання)

Комісія
у
складі:
голови комісії ________________________________________________________________________
членів комісії: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
відповідно до доручення (наказу) від ___.___.20____ N ____ провела зважування службових собак.
При зважуванні встановлено:
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N
з/п

Кличка собаки

Порода, вік

Спеціалізація

Вага
(кг)

Примітки

1

2

3

4

5

6

Вгодованість
собаки
відповідає
/
не
відповідає
нормам
для
цієї
породи.
Комісія постановила видавати сухий концентрований корм (м'ясні і м'ясо-рослинні консерви) за
нормою
виробника
для
службових
собак,
які
мають
таку
вагу.
Інше _________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії:

______________________

____________

______________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

______________________

____________

______________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

______________________

____________

______________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 40
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(пункт 21 розділу X)
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Основні хвороби службових собак та правила надання першої ветеринарної допомоги
Рана - пошкодження тканин, що супроводжується порушенням шкіри або слизистої оболонки, кровотечею і болем. За характером пошкодження розрізняють:
різані, рублені, рвані, колоті, вогнепальні рани тощо.
При будь-якому пораненні необхідно зупинити кровотечу, очистити рану від сторонніх предметів, промити кип'яченою водою, змастити йодом, перев'язати
бинтом або чистою ганчіркою. При невеликих пораненнях після зупинення кровотечі накладати пов'язку не рекомендується.
Забиття - механічне пошкодження підшкірних тканин без видимого порушення цілісності шкірного покриву. Забиття м'яких тканин характеризується болем,
почервонінням, припухлістю, підвищенням температури тіла в місці забиття.
Місце забиття змащується йодом і протягом двох діб до нього прикладається щось холодне (лід або сніг в мішечку, тканина, змочена холодною водою), що
замінюється через 3 - 4 години.
Вивих - зміщення суглобових кінців кісток суглоба. При вивихах рухливість у суглобі порушена, різко виражений біль і припухлість.
Необхідно якомога швидше вправити суглоб і накласти пов'язку, що знерухомлює суглоб. Хворій тварині надається повний спокій на 2 тижні.
Перелом - порушення цілісності кісткової тканини. Найчастіше у собак спостерігають переломи довгих кісток кінцівок і ребер. Основні ознаки перелому
кісток: зміщення кінців кісток при прощупуванні, біль, припухлість тканин і кровотеча, хрустіння кісток при їх переміщенні. При відкритих переломах розриви м'яких тканин і шкіри, вихід одного з кінців кістки в м'які тканини або назовні.
При переломах з'єднуються кінці зламаної кістки і їй надається правильне положення. На місце перелому накладається шина, щоб знерухомити зламану
кістку. Після надання допомоги повідомляється спеціаліст ветеринарної медицини.
Гастроентерит - запалення шлунка та кишечника. Захворівши гастроентеритом, собака стає невеселою, сонною, інколи труситься. На другий або третій день
захворювання у неї з'являються пригнічений стан, відсутність апетиту, сильна блювота, пронос і підвищення температури тіла до 40 - 41° C.
Собаці необхідно очистити шлунок від харчової маси, для чого їй дають половину склянки розчину кухонної солі (чайну ложку солі розчиняють у склянці
води). У перші 2 - 3 дні встановлюється дієта. Поступово додається свіжа чиста вода, а краще міцний чай. На третій день можна давати вівсяний кисіль,
приправлений молоком.
При важких симптомах захворювання необхідно звертатись за допомогою до спеціаліста ветеринарної медицини.
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Сказ - заразна хвороба всіх тварин і людей. Збудником сказу є вірус, який міститься у слині хворої тварини. Вірус розповсюджується бродячими собаками,
лисицями, вовками, котами. Зараження відбувається через укус, разом зі слиною вірус потрапляє в рану. Можливе зараження при потраплянні зараженої слини
на шкіру і слизові оболонки, якщо на них є подряпини.
Захворівши на сказ, собака стає недовірливою, тікає від людей, на оклик господаря не реагує. Собаці важко пити воду, спостерігається виділення слини, зміна
голосу. Після нападу собака намагається втекти. При виявленні у собаки ознак, які викликають підозру, що собака захворів на сказ, потрібно повідомити
керівника кінологічного підрозділу та регіональну державну ветеринарну установу.
Собаки, які покусали людей або тварин, негайно підлягають огляду спеціалістом ветеринарної медицини і утримуються під наглядом протягом 10 - 15 діб.
Людей, покусаних собакою, негайно направляють до найближчих медичних установ.
Чума собак - гострозаразна хвороба, яка в основному вражає молодих собак. На чуму можуть захворіти собаки й старшого віку, а також коти й дикі тварини.
Збудник хвороби - вірус. Зараження чумою найчастіше відбувається через дихальні шляхи та органи травлення.
Головне джерело зараження - хворі тварини, предмети догляду, годівниці, приміщення і підстилки, де утримуються хворі собаки, а також опосередковано людина, транспортні засоби.
При чумі спостерігається зменшення апетиту, почервоніння слизових оболонок очей, носа і підвищення температури тіла до 40° C.
Із ніздрів та очей виділяється спочатку прозора, а потім гнійна речовина. Собака ледь рухається, лягає зі стогоном. Може бути кашель, параліч кінцівок.
При виявленні ознак чуми хворі і ті, що підозрюються на захворювання чумою собаки, негайно відділяються від здорових і поміщуються в ізолятор.
За іншими собаками встановлюється нагляд і проводиться їх термометрія вранці і ввечері. Лікування хворих собак повинно бути суворо індивідуальним і
проводитись під керівництвом спеціаліста ветеринарної медицини.
Гельмінтоз - глистна хвороба собак, збудниками якої є паразитичні глисти (гельмінти). Більшість глистних хвороб - хронічні, вони виснажують собак і
знижують їх працездатність через отруєння організму продуктами життєдіяльності гельмінтів. Деякі глистні хвороби собак є небезпечними для людини.
У собак, які захворіли на гельмінтоз, погіршується або псується апетит, вони худнуть, стають в'ялими, з калом виділяються глисти або їх личинки.
При виявленні ознак захворювання негайно повідомляється спеціаліст ветеринарної медицини для проведення лікування. Хвора собака утримується окремо,
старанно прибирається і засипається хлорним вапном її кал. Підлога в будці, кабіні, предмети догляду щодня ошпарюються гарячим розчином.
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
У випадках підозри на виникнення особливо небезпечних інфекційних захворювань службового собаки (сказ, чума тощо) кінолог, за яким він закріплений,
негайно доповідає про це керівнику кінологічного підрозділу та інформує спеціаліста ветеринарної медицини КП. Хворого собаку звільняють від несення
служби та ізолюють.
Про встановлення інфекційної хвороби у собак спеціаліст ветеринарної медицини негайно повідомляє начальника підрозділу та державного ветеринарного
лікаря міста (району). Спеціаліст ветеринарної медицини розробляє план ліквідації інфекційного захворювання відповідно до вимог ветеринарного
законодавства.

Додаток 41
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(підпункт 6 пункту 1 розділу XII)

ЗВІТ (розширений)
про стан та результати роботи кінологічних підрозділів ГУНП
в ______________________________ за ____________________ півріччя (рік) 20______ року

ОСОБОВИЙ СКЛАД
N
з/п

1

Найменування посад

2

За
штатом

3

У
наявності

4

Мають освіту
вищу

5

Навчаються

середню

6

Пройшли
кінологічну
підготовку
(вказати де)

Навчаються в
ЖНЦПП

8

9

7

Кінологічний центр
1

Начальник центру
http://yurist-online.org/

Стаж роботи в
кінологічній службі
до 5
років
10

Некомплект
(%)

від 5
понад
до 10 10 років
років
11

12

13
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2

Заступник начальника

3

Старший інспекторкінолог

4

Інспектор-кінолог

5

Молодший інспекторкінолог

6

Ветеринарний лікар

7

Ветеринарний
фельдшер

8

Старшина

9

Водій

10

Вожатий (провідник)

11

Прибиральник

12

Електромонтер

13

Кухар (кухонний
робітник)

14

Кінолог
(вільнонайманий)

15

Старший діловод
(діловод)

16

Інші посади КЦ
(вказати які)

Територіальні відділи (відділення) поліції (кінологи, які обліковуються у штатах кінологічних центрів, але несуть службу в районах)
17

Інспектор-кінолог

18

Молодший інспекторкінолог
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19

Кінолог
(вільнонайманий)

УСЬОГО (пункти 1 - 19):
Штатні кінологи територіальних відділів (відділень) поліції
20

Інспектор-кінолог

21

Молодший інспекторкінолог

22

Кінолог
(вільнонайманий)

23

Інші посади (вказати
які)

УСЬОГО (пункти 20 - 23):
Підрозділи патрульної поліції
24

Інспектор-кінолог

25

Молодший інспекторкінолог

Полк (батальйон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення
26

Молодший інспекторкінолог

Спецпідрозділ "КОРД"
27

Інспектор-кінолог

28

Молодший інспекторкінолог

Конвойна служба
29

Молодший інспекторкінолог
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Ізолятори тимчасового тримання
30

Молодший інспекторкінолог

Вибухотехнічне управління (відділ, сектор)
31

Інспектор-кінолог

32

Молодший інспекторкінолог

Підрозділи поліції охорони
33

Інспектор-кінолог

34

Молодший інспекторкінолог

Інші підрозділи ГУНП
35

Інспектор-кінолог

36

Молодший інспекторкінолог

УСЬОГО (пункти 1 - 36)

СЛУЖБОВІ СОБАКИ
N
з/п

1

Спеціалізація

2

Передбачено
за штатом

3

У
наявності

4

Мають
родовідні
картки

Пройшли
підготовку у
навчальному
закладі

5

6

Кількість собак, які
мають вік
до 3
років

від 3
до 7
років

понад 7
років

7

8

9
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Підготовлено
на базі КЦ

Кількість
закуплених
собак

Загинуло
(списано)

Примітка

10

11

12

13
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Кінологічний центр
1

Розшукові

2

Патрульнорозшукові

3

Спеціальні для
пошуку:

3.1

вибухових
пристроїв,
вибухівки та
вогнепальної
зброї

3.2

наркотичних
речовин

3.3

трупів чи їх
залишків

3.4

для
одорологічної
вибірки

4

Вартові

5

Конвойні

6

Резервні

7

Племінні

8

Цуценята

УСЬОГО (пункти 1 8):
Територіальні відділи (відділення) поліції ГУНП
9

Розшукові
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10

Патрульнорозшукові

11

Спеціальні для
пошуку:

11.1 вибухових
пристроїв,
вибухівки та
вогнепальної
зброї
11.2 наркотичних
речовин
11.3 трупів чи їх
залишків
12

Інші (вказати
які)

13

УСЬОГО
(пункти 9 - 12):

РАЗОМ (пункти 1 12):
Підрозділи патрульної поліції
14

Патрульнорозшукові

15

Спеціальні для
пошуку
вибухівки та
вогнепальної
зброї

Полк (батальйон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення
16

Патрульноhttp://yurist-online.org/
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розшукові
17

Спеціальні для
пошуку
вибухівки та
вогнепальної
зброї

Спецпідрозділ "КОРД"
18

Патрульнорозшукові,
"собакиантитерористи"

19

Спеціальні для
пошуку
вибухівки та
вогнепальної
зброї

Конвойна служба
20

Патрульнорозшукові

Ізолятори тимчасового тримання
21

Вартові

22

Патрульнорозшукові

Підрозділи поліції охорони
23

Розшукові

24

Патрульнорозшукові

25

Вартові
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Вибухотехнічне управління (відділ, сектор)
Для пошуку
вибухівки

26

Експертна служба МВС
Для
проведення
одорологічних
експертиз

27

РАЗОМ (пункти 1 27):

3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
N
з/п

Найменування заходів

Поточний рік

Минулий рік

Динаміка

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Здійснено виїздів на місця пригод, з них:

1.1

автотранспортом КЦ

1.2

автотранспортом чергових частин органів поліції

2

Надано допомогу у розкритті злочинів із застосуванням
службових собак (кількість), з них:

2.1

убивств

2.2

тяжких тілесних ушкоджень

2.3

зґвалтувань

2.4

розбоїв та пограбувань
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2.5

крадіжок державного майна

2.6

крадіжок особистого майна

2.7

крадіжок худоби

2.8

підпалів

2.9

інших злочинів

3
3.1
4

Кількість антинаркоманійних заходів, у яких брали
участь кінологи із собаками, з них:
результативних
При проведенні цих заходів виявлено та вилучено
наркотичних речовин (кг),
з них:

4.1

героїну

4.2

кокаїну

4.3

маріхуани

4.4

канабісу

4.5

макової соломки

4.6

інших наркотичних речовин

5

Кількість оперативно-розшукових та інших
профілактичних заходів (засади, прочісування
територій, огляди приміщень, обходи тощо), у яких
брали участь кінологи зі службовими собаками

6

При проведенні цих заходів виявлено та вилучено, з
них:

6.1

вогнепальної зброї (од.)

6.2

боєприпасів до неї (од)

7

Здійснено виїздів за сигналами про мінування, з них:
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7.1

підтвердилось

7.2

не підтвердилось

8

Здійснено профілактичних відпрацювань з метою
пошуку вибухівки та вибухових пристроїв

9

При цьому (пункти 8, 9) виявлено та вилучено:

9.1

вибухових пристроїв (яких, кількість)

9.2

вибухівки (назва речовини, кількість у кг)

10

Здійснено патрулювань кінологами патрульної поліції,
з них:

10.1

піших виходів на маршрути

10.2

у складі автопатрулів

11

Здійснено застосувань патрульно-розшукових собак

12

Кількість злочинів, розкриттю яких сприяло
застосування патрульно-розшукових собак

13

Затримано правопорушників за допомогою патрульнорозшукових собак

14

Здійснено виїздів з пошуку трупів чи людських
залишків

15

Виявлено трупів (залишків)

16

Здійснено конвоювань за участю кінологів із собаками
конвойної служби поліції

17

Кількість проконвойованих осіб (правопорушників)

18

Здійснено застосувань службових собак
спецпідрозділом "КОРД"

19

Результати роботи кінологів поліції охорони:

19.1

кількість собак, що використовувались для охорони
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стаціонарних об'єктів
19.2

здійснено виїздів у складі груп затримання

19.3

кількість осіб, затриманих кінологами із застосуванням
службових собак поліції охорони

4. СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЦ
N
з/п

Найменування

1

2

1

Кількість Одиниця Марка
Рік випуску
виміру (модель) (виготовлення)

3

4

5

6

Автомобілі:

1.1

легкові

1.2

вантажні

1.3

мікроавтобуси

УСЬОГО:
2

Інвентарне майно

3

Дресирувальний костюм

4

Дресирувальний рукав

5

Електронашийник з дистанційним
керуванням

6

Пластиковий бокс для перевезення
службових собак

7

Комп'ютер
http://yurist-online.org/

Стан

7

Кількість (од.)

Примітки

закуплено
(забезпечено)

підлягає
списанню

списано

8

9

10

11
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8

Принтер

9

Факс

10

Ксерокс

11

Радіостанції:

11.1

переносні

11.2

стаціонарні

12

Інші матеріально-технічні засоби,
визначені у додатку 8 до Інструкції з
організації діяльності кінологічних
підрозділів Національної поліції
України, затвердженої наказом МВС
від 01 листопада 2016 року N 1145

УСЬОГО:

5. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ
N
з/п

Найменування посад

1

2

Прийнято Звільнено Переведено Заохочено Накладено Установлено Скорочено Уведено Мають Примітка
на посади з поліції
дисциплінарне надбавку за
посад
посад
статус
стягнення
роботу із
учасника
собакою
бойових
дій
3

4

5

6

Кінологічний центр
1 Начальник центру
2 Заступник начальника центру
3 Старший інспектор-кінолог
http://yurist-online.org/

7

8

9

10

11

12

http://yurist-online.org/
4 Інспектор-кінолог
5 Молодший інспектор-кінолог
6 Ветеринарний лікар
7 Ветеринарний фельдшер
8 Старшина
9 Водій
10 Вожатий
11 Прибиральник
12 Електромонтер
13 Кухар (кухонний робітник)
14 Кінолог (вільнонайманий)
15 Старший діловод (діловод)
16 Інші посади КЦ (вказати які)
Територіальні відділи (відділення) поліції ГУНП
17 Інспектор-кінолог
18 Молодший інспектор-кінолог
Патрульна поліція
19 Інспектор патрульної поліції кінолог
УСЬОГО (пункти 1 - 16):

6. ЗАХОДИ ГУНП З ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ, ХАРАКТЕРНІ ПРИКЛАДИ
РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ ТА СТАН ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ
http://yurist-online.org/
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1. Заходи, здійснені у звітному періоді, з подальшого зміцнення і вдосконалення роботи кінологічного центру, а саме:
1) розгляд питань щодо покращення діяльності кінологічного центру на оперативних нарадах при начальникові ГУНП (як часто та коли);
2) проведення навчально-організаційних зборів кінологів районних відділів (відділень) поліції ГУНП (як часто та коли);
3) проведення тестувань службових собак (проводиться двічі на рік) та їх результати (додати відомість тестування собак за напрямами спеціалізації, у якій
зазначити собак, що не пройшли тестування);
4) відрядження до територіальних відділів (відділень) поліції з метою перевірки організації утримання та використання службових собак (їх кількість);
5) проведення обласних змагань кінологів районних відділів (відділень) поліції (дати та місця їх проведення);
6) висвітлення роботи служби у місцевих засобах масової інформації та періодичних виданнях (зазначити в яких);
7) сума коштів, виділених на утримання (годування і ветеринарне забезпечення) службових собак та придбання спорядження у звітному періоді.
2. Прізвища, спеціальні звання, посади 2 - 3 кращих кінологів, результати їх роботи.
3. Характерні приклади результативного застосування службових собак у розкритті кримінальних правопорушень, виявленні вибухівки, вогнепальної зброї,
наркотичних речовин, пошуку трупів, при патрулюванні тощо.
4. Стан племінної роботи кінологічного центру, кількість отриманих цуценят.
5. Стан ветеринарного обслуговування собак та періодичність проведення планових профілактичних заходів.
6. Пропозиції щодо покращення організації діяльності служби в регіоні.
Начальник
кінологічного
центру
ГУНП
в
______________________
______________________________
(звання)

___________

_____________

(підпис)

(П. І. Б.)

______________________________
(дата)
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ПОГОДЖЕНО:
заступник
начальника
(куратор
службової
діяльності
_______________________________
_______________________________
(звання)

ГУНП
КЦ)
___________

_____________

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 42
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(підпункт 7 пункту 1 розділу XII)

ЗВІТ (щомісячний)
про результати роботи кінологічного підрозділу
___________________________________________ за _______________ 20___
(найменування кінологічного підрозділу ГУНП)
Здійснен
о виїздів
на місця
скоєння
злочинів

Надано
Проведено
Виявлено та
Проведено
допомогу антинаркоманійни
вилучено
оперативноу
х заходів
наркотични розшукових та
розкритті
х засобів
інших
злочинів
(кг)
профілактични
за
х заходів
допомого
ю
службових
собак

Виявлено та Здійснено Виявлено та вилучено
Здійснено
Розкрито
Затримано
Пошук трупів чи
вилучено
виїздів за
виходів на
злочинів за порушникі
людських залишків
(од.)
сигналом вибухови вибухови
маршрути
допомогою
в за
х
х речовин патрулюванн патрульно- допомогою
про
збро набої мінуванн пристроїв
(кг)
яз
розшукови патрульної
в
(од.)
я
патрульнох собак
розшукови
виїздів
виявлено
розшуковими
х собак
(кількість (кількість
собаками, у
)
)
тому числі у
складі
автопатрулів
поліції

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

НАДАНО ДОПОМОГУ В РОЗКРИТТІ
Убивств

Тяжких тілесних
ушкоджень

Зґвалтувань

Розбоїв, пограбувань

Крадіжок майна

Інших злочинів

1

2

3

4

5

6

ХАРАКТЕРНИЙ ПРИКЛАД (зразок)
20.04.2010 о 22.30 до чергової частини ГУНП України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі м. Києва по вул. Ю. Гагаріна, 18,
у кв. 50 виявлено труп людини зі слідами насильницької смерті. На місце події був направлений молодший інспектор-кінолог КЦ капрал поліції Паламарчук
О. С. зі службовим собакою з кличкою Дек. З місця події службовий собака по запаховому сліду приблизно через 800 метрів привів на вул. Ю. Гагаріна, 58, у
кв. 5, де своєю поведінкою вказав на громадянина Антошина І. О.
За цим фактом Дніпровським відділом НП проводиться перевірка (номер Єдиного реєстру досудових розслідувань ____, КС N _____).
Примітка. Звіт складається з наростанням, підписується начальником кінологічного підрозділу та надсилається щомісяця до 05 числа (включно) факсом або
електронною поштою до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

Додаток 43
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
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(підпункт 8 пункту 1 розділу XII)

ВІДОМІСТЬ
тестування службових собак кінологічних підрозділів
N
Посада,
П. І. Б. Кличка Стать Спеціалізація Найменування
Прийоми (оцінка)
з/п спеціальне кінолога собаки, собаки,
підрозділу
загальна
смуга
вибірка вибірка речі пошук затримання, загальна Примітка
звання
порода
вік
(пошук* у
слухняність
перешкод
людини
по
захист
оцінка
кінолога
приміщенні) сліду
(у
ТЗ*)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7

____________
* Для спеціальних собак.
Голова комісії _____________________________________________________________________________________________________________
Члени комісії: _____________________________________________________________________________________________________________
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Додаток 44
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(підпункт 8 пункту 14 розділу XII)

Типова форма N З-8
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 18 грудня 2000 року N 130
______________________________________________
(найменування установи)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН
(ведеться фінансовим підрозділом ГУНП)
Зразок сторінок типової форми N З-8
http://yurist-online.org/
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Вид тварин ___________________________________
Вікова група __________________________________

Дата

Номер
меморіального
ордера

Дата
надходження
тварини

Зміст
запису
(звідки
тварина
надійшла
або куди
вибула,
приріст
тощо)

Номенклатурний
номер тварини

ДЕБЕТ
кількість
голів

вага, кг

КРЕДИТ
сума

кількість
голів

вага,
кг

сума

Додаток 45
до Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів
Національної поліції України
(підпункт 5 пункту 18 розділу XII)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
(керівник КП ГУНП)

____ ________ 20_____
http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/

АКТ
проведення профілактичних щеплень собакам
______________________________

______________________________

(дата складання)

(місце складання)

Нами ______________________________________________________________________________,
(прізвища, ініціали ветеринара і членів комісії)

складено цей акт про те, що ___________________________________ проведено клінічний огляд і
(дата)

щеплення собак проти _________________________ у кількості _____________ собак, які належать
____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу ГУНП)

Результати клінічного огляду ___________________________________________________________
Для щеплення застосовували вакцину _______________, виготовлену ___ ____ 20___, серія N
_______________, термін придатності до ___ ____ 20___
При цьому витрачено _________________________________________________________________
Знищено ____________________________________________________________________________
Рекомендації _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Спеціаліст ветеринарної медицини
______________________________

______________

(прізвище, ініціали)

(підпис)
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Члени комісії:

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

http://yurist-online.org/

______________
(підпис)

______________
(підпис)

