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Мета створення Кінцентру: медично-військова стаціонарна реабілітація, а саме – 
надання психологічної допомоги, емоційне відновлення, лікувальна фізкультура, 
відновлення після травм, повернення в соціум; передбачено комплекс методів, 
направлених на надання допомоги пацієнту в повсякденному житті. Як військово-медичний 
Кінцентр передбачає цілісний методичний підхід до діагностики та лікування захворювань, 
таких, що важко піддаються стандартним методам лікування. Поєднання евро стандартів, 
методів біорегуляції, сучасних та найновіших розробок в галузі медицини, психології, 
кінології, зоотерапії, будуть працювати кращі спеціалісти України, відомі в нас та за 
кордоном. А також підготовка службових собак для потреб поліції та збройних сил України: 

1) формування умов для адаптації та інтеграції в суспільство дітей з обмеженими 
можливостями із застосуванням канісотерапії та інших видів зоотерапії; 

2) підготовка собак-поводирів сліпих; 
- навчання інвалідів-сліпих роботі з собакою-поводирем, сумісному проживанню на 

території Кінцентру для повернення в суспільство;  
3) підготовка службових собак; 
4) медично - реабілітаційнний комплекс психологичної допомоги, лікувальний спа-

санаторій;  
- комплексна регуляторна терапія (КРТС); 
- юридичні заходи з повернення в соціум;  
- діагностика лікування автономності працездатності та здоров’я осіб з обмеженими 

можливостями, фізичними та психічними розладами в результаті перенесених травм 
(реабілітація) або вроджених (абілітація) відповідно. 

 
Розробники: ГО «Всеукраинський кінологічний козачий кіш», Верховний Отаман генерал-

полковник, експерт-кінолог міжнародної категорії, зооінженер  Антонова Н.Л. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор, 

д.т.н. Писаренко В.Г. 
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, професор, д.т.н. Писаренко В.Г. 
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, с.н.с., к.т.н. Писаренко Ю.В. 
Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова, Рибченко Л.К. 
Міжнародна ГО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизма «Дитина за майбутнім»» , 

Рибченко Л.К. 
Клініка активної терапії особливих станів «АТОС», науковий керівник Пакін Ю.В.,  
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, д.п.н., професор Болтівець С.І. 
Київський університет права, ректор Бошицький Ю.Л. 
Комітет з питань соціальної політики Громадської Ради при Київській міській державній 

адміністрації, Худенко О.П. 
ГО «Незалежна федерація кінології Південного регіону» (м. Миколаїв), генерал-полковник 

Воєводін А.С. 
Миколаївське відділення ГО «Всеукраинський кінологічний козачий кіш», генерал-полковник 

Воєводін А.С. 
ГО «Регіональна академія козацтва», Воєводін А.С. 
Кінологічна служба МВС України, полковник міліції у відставці, начальник служби (2005-

2010 рр.), Житняк С.В. 
Всеукраїнська благодійна організація інвалідів та пенсіонерів «Обличчям до істини» 

(незрячі адвокати України), Турський В.М. 

ГО «Золота когорта», командир бригади, контр-адмірал Тельнюк П.С. 
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Задачі кінцентру по адаптації осіб з обмеженими можливостями: 
1) надання ефективної допомоги, підтримка соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з 

обмеженими можливостями шляхом використання методик канісотерапії, об’єднання зусиль спеціалістів 
різного профілю з метою забезпечення комплексного підходу до розвитку, реабілітації та соціальної 
адаптації «особливих» дітей; 

2) навчання змінам стану людини, що має пошкодження центральної нервової системи, надання 
допомоги з  повернення дітей до середовища однолітків в якості повноправного члена суспільства. 

3) психологічна підтримка сімей, що виховують дітей з обмеженими можливостями; 
4) розвиток творчих та комунікативних навичок «особливих» дітей; 
5) інформування суспільства про потенційні та реальні здібності та можливості людини з обмеденними 

можливостями здоров’я, про позитивні результати застосування канісотерапії та прогресивних наукових 
методів кінцентру. 

Канісотерапія (лікувальна кінологія) – методика лікування або попередження захворювань за 
допомогою контакту з собакою. Собака – чудові «ліки» проти гіподинамії, що викликана малорухливим 
образом життя. Прогулянки з собакою знижують ймовірність серцевосудинних захворювань, інфаркту 
міокарда та інших захворювань серця та судин. Собака задовольняє дефіцит людини у спілкуванні, 
підвищує самооцінку хазяїна, покращує його товариськість, вирішує конфлікти в сім’ї. В собачій слині 
міститься фермент лізоцим, що винищує хвороботворні мікроорганізми. Собаки розрізняють ракові клітини 
раніше ніж УЗД, та виліковують таке захворювання як епілепсія назавжди, чому є безсумнівні 
підтвердження закордонних науковців. Канісотерапія рекомендується при неврастенії, істерії, психастенії 
та неврозах. До роботи з пацієнтами допускаються не всі собаки, а тільки спокійні, неагресивні зі 
стабільною психікою. Собака-поводир для людини служитиме очами, вухами, а також нянею. До речі, 
собак-поводирів готують тільки в Нідерландах (Голландії). Українською спілкою ветеранів Афганістану з 
трудом для одного афганця собаку-поводиря замовили та знайшли за великі гроші в Росії, тому що на 
Україні це питання не вирішено. Також до нас звертається багато громадських організацій щодо придбання 
собаки-поводиря незрячим інвалідам. За кордоном, наприклад в Нідерландах, держава виділяє гроші для 
інвалідів, що звертаються в мерію для отримання собаки-поводиря. Також сильно допомагає населення 
країни, яке виділяє власні кошти на благодійність.  

Нами, розробниками проекту, створено пілотний проект кінцентру на Україні, який організувати та 
побудувати в Києві без допомоги держави неможливо. До речі, цей проект другий в світі. 

Анімалотерапія (від латинського «animal» - тварина) – терапія, де використовуються символи тварин: 
образи, рисунки, казкові герої, іграшки, а також справжні  тварини, спілкування з якими безпечне.  

Дані методи застосовуються при лікуванні дітей с синдром Дауна, аутизмом, ДЦП, учнів корекційних 
класів, при роботі з гіперактивними дітьми, дітьми, що мають проблеми в спілкуванні та у поведінковій 
сфері, що страждають від депресії, жертвами насилля в  и сексуального насильства. 

Функції зоотерапії: 
1) психофізіологічна функція: взаємодія з тваринами може знімати стрес, нормалізувати роботу 

нервової системи, психіки в цілому; 
2) психотерапевтична функція: взаємодія людей з тваринами може значним чином сприяти гармонізації 

їх міжособистісних відносин; 
3) реабілітаційна функція: контакти з тваринами є додатковим каналом взаємодії особистості з 

оточуючим світом, що сприяє як психічній, так і соціальній її реабілітації; 
4) функція задоволення потреб в компетентності: потреба в компетентності, що виражається  

формулою «я можу», є однією з найважливіших потреб людини; 
5) функція самореалізації: однією з важливіших потреб людини є потреба в реалізації свого 

внутрішнього потенціалу, потреба бути значимим для інших, представленим в їх житті та в їх особистості; 
6) функція спілкування: однією з важливіших функцій, яку можуть здійснювати тварини в процесі 

взаємодії  людини с ними – це функція партнерів спілкування. 
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Споруди та обладнання: 
 
Адміністративний будинок 
 - директор 
- адміністратор 
- програміст 
- актова зала 
- столова 
- гардеробна 
 

 Присадибне господарство: 
- теплиці 
- город 
- озеро, запліднене рибою 
- сад з плодовими деревами та кущами 
- кози 
- кури 
- кролі 
 

Спа-центр 
- басейн 
- масажні кабінети 
- маніпуляційні 
 
 
 

 Ветеринарний корпус 
 
Вол’єри 
 
Стадіон (для ЛФК, дресувальний майданчик, 
спорту, танцювальний, тренажерный зали) 
 

Господарчий корпус 
- прачечна 
- склади (продуктові, корма для тварин, 
постельна білизна, обладнання, 
екіпіровка) 
- кухня для персоналу 
- кухня для тварин 
- холодильники  
- мінімолочарка 
- мініпекарня 
 

 Спеціалізація собак 
- собака-поводирь 
- поисково-рятувальна (пошук по сліду, 
розкриття крадіжок, людей, що загубились, 
дітей) 
- розискна (пошук вибухових речовин, 
злочинця по сліду, наркотичних речовин) 
- охоронно-караульна  
 

Готель для відвідувачів  з тваринами 
 
Кафе-бар з тваринами  
 
Спеціалізоване програмне 
забезпечення підтримки роботи 
кінцентру: 
- облік продовольчих товарів, що 
виробляються 
- облік руху та маршрутів  
автотранспорту 
- облік послуг, що надаються   
 

 Гараж автопарку містить: 
- автобус для перевезення інвалідів на 
колясках  
- мікроавтобус спеціалізований для собак-
поводирів 
- автомобіль типу pick-up 
- грузовий автомобіль 
- легковий автомобіль 
- приміщення для персоналу технічного 
обслуговування та водіїв 
 
 

Технічне забезпечення охоронне: 
- відеокамери спостереження 
- сенсори відкриття дверей 
- сенсори руху 
- комп’ютерна техніка 
- офісна техніка 
- канцелярія 

 Житлове містечко для персоналу: 
- житлові будинки 
- супермаркет 
- школа  
- дитячий садок 
- транспортна інфраструктура 
- інші споруди та організації 



 5 

Послуги Кінцентру: 
 

Зоотерапія (кансотерапія, філінотерапія та інш.) 
Ехокардіологія 
Доплерографія сосудів 
УЗД  внутрішніх органів 
Електрографія 
Спірометрія 
Лабораторні аналізи 
Комплексні аналізи 
Оцінка стану органів 
Комплексні програми 
Біорегуляція  
Терапія стану органів  
Реабілітація онкохворих 
Післяопераційна реабілітація 
Реабілітація інтоксикацій 
Кардіореабілітація 
Інфузійна терапія біорегуляторним апаратом 
Аутогемотерапія 
Біоакупунктура  
Озонотерапія  
Плазмофарез та гемосорбіт 
Рефлексотерапія масаж 
ЛФК  
Фізіотерапія (фонофарез) 
Інфракрасний лазер пресотерапія та інш. 
Гірське повітря 
Денний повний стаціонар  
Кінологічні послуги (виставки, семінари, генетико-племінна діяльність) 
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Персонал (приблизний перелік): 
 
Директор – Антонова Ніна Леонідівна, координатор кінологічної служби МВС України 
Лікарі: 

- Психолог – професор, д.п.н. Болтивець Сергій Іванович 
- Невропатолог 

- Токсиколог-нарколог – професор д.м.н. Пакін Юрій Вікторович 
- Фізіотерапевт, лікар-уролог –  Березень Валерій Іванович  
- Науковий консультант – Писаренко Валерій Георгійович – д.ф.-м.н. 

- Науковий консультант – Писаренко Юлія Валеріївна – моделювання роботи центральної 
нервової системи в нормі та патології, виявлення різних техно-геофізичних нашарувань 
біоенергетичної інформації 

- Терапевт 

- Лікар мануальної терапії 
- Лікар ЛФК 
- Бухгалтер – 2 чол. (головний бухгалтер, касир) 

- Старша медсестра 
- Сестра-господарка 

- Медичні сестри – 6 чол. 
- Санітарки – 6 чол. 
- Повар – 1 чол. 

- Працівник кухні – 1 чол. 
- Медичні сестри фіз. кабінету – 4 чол. 

- Врач кинологического наравления 
- Сільськогосподарські робітники 

 
 

 
Кінологічні спеціалісти: 

- Кінолог – 5 чол. (дресування 1-им кінологом по 2 собаки за 6 - 9 міс.) 
- Вожатий – 1 чол. (вигул, чистка, догляд, харчування тварин) 
- Ветеринар-хірург  – 1 чол. на 20 собак 

- Начальник кінологів (розробка тренувальних програм для кінологів) 
 
 
 
 
Комунальне забезпечення: 

- Елекроенергія 
- Теплопостачання (авономні відновлювальні альтернативні енергосистеми, газ, 

твердопалівні котли) 
- Водопостачання (автономна свердловина) 

- Комунікації (трубопровід, електропровода, каналізація) 
  
 

 

 



 

Попередня оцінка бюджету на придбання, підготовку на Україні протягом 2 міс. та доставку собак 

      

  
 Вартість,  
євро/од.  

 Витрати на 
одну собаку, 

євро  

Кількість до 
придбання 

 Бюджет 
проекту, євро  

 Примітка  

Витрати на придбання собак            4 300,00    20        86 000,00      

Ллбрадор          6 000,00             6 000,00    4        24 000,00      

кокер спанієль          2 500,00             2 500,00    8        20 000,00      

німецька вівчарка          5 000,00             5 000,00    4        20 000,00      

бельгійська вівчарка          5 500,00             5 500,00    4        22 000,00      

Витрати на навчання  собак в Україні              30 238,00      

закупка амуніції                1,00               165,10    20          3 302,00      

поводок короткий 1,5м.                5,00                   5,00    20            100,00     Один на собаку  

поводок довгий  5-10м.                9,50                   9,50    20            190,00     Один на собаку  

нашийник                3,50                   3,50    20              70,00     Один на собаку  

строгий металевий нашийник              24,00                 24,00    20            480,00     Один на собаку  

намордник металевий              21,00                 21,00    20            420,00     Один на собаку  

шлея              43,00                 43,00    20            860,00     Один на собаку  

апорт                7,60                   7,60    20            152,00     Один на собаку  

гребінець                3,00                   6,00    40            120,00     Дві розчіски на собаку  

сумочка              25,50                 25,50    20            510,00     Один на собаку  

миска металева              10,00                 20,00    40            400,00     Дві миски на собаку  

Ветеринарне обслуговування              250,00    20          5 000,00    
 З розрахунку придбання препаратів 
на рік 250 евро на 1 собаку.  

Витрати на персонал (2 місяці тренувань)                5 520,00      

заробітна платня командира (1 шт.од.)                  240,00     Оклад 3 000 грн./міс.  

заробітна платня зам. командира (1 шт.од.)                  200,00     Оклад 2 500 грн./міс.  

заробітна платня кінологів (27 шт.од.)                2 160,00     Оклад 1 000 грн./міс.  

обслуговуючий персонал (3 шт. од.)                  240,00     Оклад 1 000 грн./міс.  
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компенсація за зарахування в резерв (7шт. од.)                 1 400,00    Компенсація 5 000 грн./чол.  

компенсація проїзду                 1 280,00    
Компенсація  500 грн. на проїзд в одну сторону. 
Проїзд в дві сторони для 32 чоловік  

Оплата за навчання собак і персоналу                  800,00    
Оклад інструктора 2 500 грн. / місяць  
Підготовку проводять 4 інструктори 
протягом 2-ох місяців  

Харчування, проживання собак і персоналу              15 616,00    
З розрахунку  200 грн./добу на человіка  
Проходять підготовку 32 чоловіка 
та 20 собак  

Витрати на транспортування собак              638,20             12 764,00      

оформлення документів            100,00               100,00    20          2 000,00    
 Паспорт, довідка про щеплення,  
аналіз на сказ 

транспортні витрати            400,00               400,00    20          8 000,00      

утримання, харчування та вигул в аеропорту              50,00                 50,00    20          1 000,00      

контейнер для транспортування собак                88,20    20          1 764,00      

металева клітка (для крупних порід)              87,00                 87,00    12         1 044,00      

пластиковий бокс (для мілких порід)              90,00                 90,00    8            720,00      

Разом витрати на придбання, навчання 
та доставлення собак, євро  

           129 002,00      
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Попередня  оцінка бюджету за рік на відправлення, утримання персоналу і транспортні витрати Кінологічного центру  

         

  

Витрати на 
персонал,  

євро за рік на 
чоловіка 

Витрати на 
утримання  
персоналу,  
євро за рік  

Примітка  

Витрати на командира, в тому числі:          83 076             83 076      

заробітна платня           30 000             30 000     Оклад командира 2500  євро в міс.  

оформлення візи              890                 890     Віза на рік  

квитки           4 430              4 430     Два  перельоти на рік в обидва кінця на співробітника  

медкомісія                13                   13     Один раз на рік  

вакцинація                13                   13     Один раз на 10 років  

оформлення страховки              100                 100     Страховка на рік  

оренда житла          24 000             24 000     2000 євро в місяць на людину 

господарські витрати           7 200              7 200     600 євро в місяць на людину  

харчування           12 775             12 775     35 євро за добу на людину 

медичне обслуговування               500                 500     500 євро в рік  на  людину  

спецодяг              155                 155     2 комплекти на рік  

витрати на телефонний  зв'язок            1 265              1 265     100 євро на  місяць на людину + 65 євро телефон  

витрати на інтернет           1 735              1 735     1 точка виходу в інет (модем 535 євро + 100 євро в місяць)   

Витрати на кінологів 
(10 чоловік + 3 підмінний), в тому чіслі: 

         78 731           871 633    
З розрахунку на 10 кінологів на 10 собак та 
25% підмінного персоналу. 

заробітна платня           26 400           343 200     Оклад 2200 євро в міс.  

оформлення  візи              890             11 570     Віза на рік  

квитки           4 430             57 590     Два  перельоти на рік в обидва  кінці на співробітника  

медкомісіяі                13                 169     Один раз на рік   

вакцинація                13                 169     Один раз на 10 років  

оформлення страховки              100              1 300     Страховка на рік  

оренда житла          24 000           240 000     2000 євро в місяць на людину (на 10 чоловік)  

господарчі втрати           7 200             72 000     600 євро в місяць на людину (на 10 чоловік)  

харчування          12 775           127 750     35 євро за добу на людину (на 10 чоловік)  
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медичне обслуговування              500              5 000     500 євро за рік на людину (на 10 чоловік)  

спецодяг              310              4 030     2 комплекти на рік  

витрати на телефонний зв’язок              365              3 650     25 євро в місяць на людину + 65 євро телефон (на 10 чоловік)  

витрати на інтернет           1 735              5 205     3 точки виходу в інет (модем 535 євро + 100 євро в місяць)   

Витрати на допоміжний персонал    
(4 чоловіки + 1 підмінний), в тому числі: 

         76 254           329 488    Ветеринар, 2 перекладача, вожатий та 25% підмінного персоналу. 

заробітна платня          24 000           120 000     Оклад 2000 євро в мес.  

оформлення  візи              890              4 450     Віза на рік  

квитки           4 430             22 150     Два  перельоти на рік в обидва кінці на співробітника  

медкомісіяі                13                   65     Один раз на рік  

вакцинація                13                   65     Один раз на 10 років  

оформлення страховки              100                 500     Страховка на рік  

оренда житла          24 000             96 000     2000 євро в місяць на людину (на 4 чоловіка)  

господарчі витрати           7 200             28 800     600 євро в місяць на людину (на 4 чоловіка)  

харування          12 775             51 100     35 євро за добу на  людину (на 4 чоловіки)  

медичне обслуговування              500              2 000     500 євро на  рік на людину (на 4 чоловіки)  

спецодяг              233              1 163     3 комплекту на рік  

витрати на телефонний зв’язок              365              1 460     25 євро в місяць на людину + 65 євро телефон (на 4 чоловіки)  

витрати на інтернет           1 735              1 735     1 точка виходу в інет (модем 535 євро + 100 євро в місяць)   

Витрати на автотранспорт            27 140      

паливо для автотранспорту            13 140     При маршруті 100 км. на добу  на кожний автомобіль.  

ремонти автотранспорту            14 000     при умові  терміну  служби автомобіля 5 років.  

Адміністративні витрати     
Включає оплату послуг офісу, оплату охорони, оформлення водійських 
посвідчень  

Всього  витрати на утримання 
персоналу і автопарку, євро в рік 

     1 311 337      

         



 11 

 

Попередня оцінка бюджету на рік на утримання, екіпування та  тренування собак 

         

   Вартість,  євро/од.  
 Витрати на одну 

собаку, євро  
 Кількість  собак   Бюджет проекту, євро  

Витрати на утримання собак, в тому числі:                        2 920,0                         29 200,0    

 річні витрати на корм                                2 190,0                         2 190,0                                10                       21 900,0    

 річні витрати на ветеринарне забезпечення                                   730,0                            730,0                                10                         7 300,0    

Амуніція для собак, в тому числі:                           165,1                           1 651,0    

поводок короткий 1,5м.                                      5,0                               5,0                                10                              50,0    

поводок длинный 5-10м.                                      9,5                               9,5                                10                              95,0    

нашійник                                      3,5                               3,5                                10                              35,0    

строгий металевий нашійник                                     24,0                              24,0                                10                            240,0    

намордник металевий                                      21,0                              21,0                                10                            210,0    

шлея                                     43,0                              43,0                                10                            430,0    

апорт                                      7,6                               7,6                                10                              76,0    

розчіска                                      3,0                               6,0                                10                              60,0    

сумочка                                     25,5                              25,5                                10                            255,0    

миска металева                                     10,0                              20,0                                10                            200,0    

Екіпірування та матеріали для навчання собак, в тому 
числі: 

                       4 986,0                         49 860,0    

костюм повного захисту                                1 450,0                         1 450,0                                10                       14 500,0    

захисний рукав                                   138,0                            276,0                                10                         2 760,0    

накладка на захисний рукав                                     40,0                            160,0                                10                         1 600,0    

імітатори наркотичних речовин                                    800,0                            800,0                                10                         8 000,0    

імітатори вибухових речовин                                   800,0                            800,0                                10                         8 000,0    

бойові припаси                                      3,0                         1 500,0                                10                       15 000,0    

Оренда площадки для тренування собак                        3 600,0                         36 000,0    

Всього  витрати на співробітника, амуніцію, 
екіпування та тренування собак, євро на рік 

                       116 711,0    



Кошторис на спорядження для підготовки собак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Найменування Кількість, 
одиниця 
виміру 

Ціна в 
грн. 

Ціна в $ 
 

Виробник  Посилання  Од. 

виміру 
Примітки 

1. Корм для собак 1 мішок  500 22$ Україна  15 кг  

1 мішок  1800 79$ США  18 кг  
1 мішок  1500 66$ Франція  20 кг  

2. Амуніція для собак 1 комплект 
на  
1 собаку 

2980 130$  Додаток 1  Рекомендовано  
20 шт. 

3 Контейнер для 
перевезення собак 

1 шт 2745 120$  Додаток 2  Рекомендовано  
20 шт. 

1 шт 5365 234$  Додаток 3  Рекомендовано  
20 шт. 

4 Костюм повної 
защити (посилений) 

1 шт 39814 1735$  Додаток 4  Рекомендовано 2 
шт. 

5 Рукав  1 шт 4119 180$  Додаток 5  Рекомендовано 2 

шт. 

6 Накладка на рукав 1 шт. 1200 53$  Додаток 6  Рекомендовано 4 
шт. 

7 Імітатори 
наркотичних 
речовин 

1 шт. 9400 500$  Додаток 7  Рекомендовано 8 
шт. 

8 Імітатори вибухових 
речовин 

1 шт 9400 500$  Додаток 8  Рекомендовано 8 
шт. 

9 Вольєри  1 шт 65 000 2833$  Додаток 9 На дві 
собаки 

 

10 Полоса перешкод 1 комплекс 48 000 2095$  Додаток 10   

11 
 

Ветеринарна 
аптечка 

1 шт 5 691 250$  Додаток 11   

12 Холодильна сумка  1 шт  6 000 270$    Рекомендовано 2 
шт. 

13 Службова собака 1 шт 
 

 7000$   доба  

Організація, підготовка людей та собак перед виїздом 

14 Оренда вольеру 1 шт 15 0,7$  На 1 собаку доба  

15 Проживання  1 чол. 20 0,9$   доба  

16 Харчування  1 чол. 75 3,30$   доба 3-х разове 

17  Харчування 1 собака 60 2,70$   доба  

 Всього        
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Додаток 1 

Амуніція для собак 
 
1. Повідок короткий – 1,5 м. 
2. Повідок довгий – 10 м. 
3. Нашийник  
4. Строгий металевий нашийник 
5. Намордник металевий  
6. Шлея 
7. Апорт 
8. Розчіски (2 шт) 
9. Сумочка, 
10. Миска (металева) 2 шт 
 
 

Додаток 2 
Металева клітка для перевезення собак 
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Додаток 3 
Пластиковий бокс для перевезення собак 

 

 
 
 
 



 15 

Додаток 4 
Костюм посиленого захисту 
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Додаток 5 
Рукав  
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Додаток 6 
Накладка  на рукав 

 

 
 
 

Додаток 7 
Імітатори наркотичних речовин 

 
1. героїну 
2. кокаїну, 
3. амфетамінів, канабісу-гашишу, 
4. опію-сирцю, 
5. креку, 
6. спідболу, 
7. галюциногенних грибів. 
8. контрольна проба, 

(представляють собою: сипучі піски – 60 г 
запаковані в скляні банки об’ємом 0,25 л – 
8 шт) 
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Додаток 8 
Імітатори вибухових речовин 

 
 

 
  
1. Тротилу 
2. Гексогену, 
3. ТЕНа, 
4. Тетрилу, 
5. Октогену, 
6. Ам. селітри «чеченська суміш», 
7. Порохова суміш, 
8. Запах стріляної зброї «Вистріл», 
9. Контрольна проба 
(представляють собою: сипучі піски – 40 г запаковані в скляні банки об’ємом 0,25 л – 8 шт) 
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Додаток 9 
Вольєри 
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Додаток 10 
Полоса перешкод 
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Додаток 11 
 

 
Ветеринарні медикаменти 

 

\ 
 

Найменування  Одиниця виміру Потреба на рік 

Вакцина нобівак DHPPI доз 1 

Вакцина нобівак R доз 1 

Барс уп 6 

Бутокс амп 10 

Прател Таб 20 

Івомектин упак 1 

Браво упак 2 

Тривітамін Фл 1 

Риб’ячий жир фл 2 

Катозал фл 2 

Гамавіт уп 1 

Глюкоза5%Баланс фл 2 

Система для вливання упак 2 

Азідін фл 2 

Амоксацилін фл 1 

Енробіофлокс фл 1 

Комбікел фл 1 

Каплі очні гентафарм фл 2 

Каплі вушні гентафарм фл 2 

Перекись водню фл 1 

Присипка для ран уп 2 

Бінт шт 3 

Вата уп 1 

Чемі спрей фл 2 

Кубатол фл 2 

Березовий дьоготь уп 5 

Алмізан гель уп 1 

Травматичний набір (голка 
з ниткою) 

уп 2 

Кристал 900 фл 4 

Агіта уп 1 

«Смерть щурам» упак 2 

Шприц 2.0 шт 10 

Шприц 5.0 шт 10 

Шприц 20.0 шт 10 

Сумка Шт.  1 

Термометер шт 1 
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Додаток 12 
Варіанти дизайну будинків в українському етнічному стилі готельного типу та проживання 

персоналу кінологічного реабілітаційного центру 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 



 41 



 42 

 
 


	Зоотерапія (кансотерапія, філінотерапія та інш.)
	Ехокардіологія
	Доплерографія сосудів
	УЗД  внутрішніх органів
	Електрографія
	Спірометрія
	Лабораторні аналізи
	Комплексні аналізи
	Оцінка стану органів
	Комплексні програми
	Біорегуляція
	Терапія стану органів
	Реабілітація онкохворих
	Післяопераційна реабілітація
	Реабілітація інтоксикацій
	Кардіореабілітація
	Інфузійна терапія біорегуляторним апаратом
	Аутогемотерапія
	Біоакупунктура
	Озонотерапія
	Плазмофарез та гемосорбіт
	Рефлексотерапія масаж
	ЛФК
	Фізіотерапія (фонофарез)
	Інфракрасний лазер пресотерапія та інш.
	Гірське повітря
	Денний повний стаціонар
	Кінологічні послуги (виставки, семінари, генетико-племінна діяльність)
	Директор – Антонова Ніна Леонідівна, координатор кінологічної служби МВС України
	Лікарі:

