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Інформаційний лист 

 
Назва дослідження 
Вивчення доцільності програми відлову, стерилізації та відпуску тварин для контролю популяції 
безпритульних собак. 
 
Опис дослідження 
Мета цього дослідження – визначити, чи стерилізація безпритульних собак є життєздатним 
методом контролю їх популяції  у порівнянні з відстрілом чи розміщенням у притулки. 
 
Запрошення до участі 
Вас запрошено до участі у цьому дослідженні. Ми прагнемо залучити широке коло учасників із 
різних груп, аби отримати чітке уявлення про думку української громадськості щодо популяції 
безпритульних собак. Мета і деталі проведення будуть викладені далі. Будь ласка, уважно 
прочитайте подальшу інформацію. Якщо щось є незрозумілим або Ви потребуєте більше 
інформації,  запитайте у нас. 
 
Мета проекту 
Це дослідження – частина проекту організації «VIER PFOTEN International» з контролю популяції 
безпритульних собак. В Україні багато бродячих собак, що становлять загрозу для здоров’я людини 
та довкілля. У цьому проекті ми хочемо віднайти дієвий спосіб контролювати популяцію собак, 
беручи до уваги вартість, ризик для здоров’я і наслідки для добробуту. Також це трирічне 
дослідження є частиною кандидатської програми Університету Лідс. 
 
Чи я зобов’язаний/-а брати участь? 
Участь у дослідженні є цілком добровільною. Ви можете припинити участь у будь-який час без 
пояснення причини. Якщо Ви погодитесь брати участь, цей інформаційний лист залишиться у Вас 
(також Вас попросять надати письмову згоду). 
 
Що мені треба буде робити? 
Вам поставлять декілька питань, аби заповнити анкету, що займе близько 5 - 10 хвилин. 
 
Чи існують можливі ризики і мінуси в участі у опитуванні? 
Передбачуваних ризиків через участь у цьому анкетуванні немає. Всі відповіді залишаються 
анонімними. 
 
Чи існують можливі вигоди в участі у опитуванні? 
Хоча проект не надає безпосередніх вигод учасникам, ми сподіваємось, що наша робота допоможе 
скорегувати програми контролю популяції безпритульних тварин. 
 
Конфіденційність 
Всю інформацію, отриману в процесі дослідження, буде збережено у строгій конфіденційності. Вас 
не зможуть впізнати у будь-яких звітах чи публікаціях. Ця інформація буде складена як частина 
кандидатської дисертації, яку поділяють у звітах для співавторів проектів та публікацій у більш 
широкому науковому співтоваристві. Ви не зможете ідентифікувати в жодному з звітів або в 
результаті публікації даних. Якщо ви хочете дізнатися результати дослідження, будь ласка, 
зв'яжіться з STRAYS@leeds.ac.uk. 
 
Яка інформація потрібна від мене і чому її отримання важливе для досягнення мети 
дослідження? 
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Потрібна інформація про Ваш досвід утримання собак і ставлення до безпритульних собак. Це 
дозволить нам дізнатись думку української громадськості про популяцію безпритульних собак і 
допомогти у розробці програм контролю популяції тварин. 
 
Хто організовує/фінансує дослідження? 
Дослідження фінансується організацією «VIER PFOTEN International» у співпраці з Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise та Університетом Лідс (Велика Британія) 
 
Що робити, якщо є проблема? 
Якщо ви стурбовані будь-яким аспектом анкети, будь ласка, зв'яжіться з дослідниками (контактні 
дані нижче), які зроблять все можливе, щоб відповісти на ваше запитання. У неправдоподібних 
випадках, що щось не так, Університет Лідса та співробітники (VIER PFOTEN International та IZSAM) 
не несуть відповідальності за будь-які негативні наслідки, якщо вони не будуть виявлені як недбалі. 
 
Контакти 
Для більшої поінформованості, пишіть: STRAYS@leeds.ac.uk 
 
                                     Дякуємо за час, приділений прочитанню цього листа. 


