


МЕТА ПРОГРАМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНОГО ТА 

БЕЗПЕЧНОГО СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ І 

ТВАРИНИ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ



РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 2018 року

Виконання заходів щодо належного поводження із 
безпритульними тваринами у 2018 році:

• Відлов безпритульних собак – 852 особин

• Стерилізація та вакцинація від сказу – 821 тварин (441 собак та 380 кішки)

• Підбір загиблих тварин та кремація – 264 особин

• Повторна вакцинація від сказу – 20 особин 

• Евтаназія – 3 особини



Реєстрація тварин методом чіпування в рамках 
реалізації проекту Бюджету Участі –

933 безпритульних і домашніх собак

Можливість доступу до 
особової картки тварини та 
підтвердження інформації 

щодо ії відлову, стерилізації та 
вакцинації:
animal-id.info



Впровадження надання ветеринарних послуг 
фізичним особам з постійним розширенням їх спектру

Найменування
Кількість, од. Вартість, грн.

Діагностичні послуги 101 9030,00

Комплексна вакцинація тварин 67 12910,00

Терапевтичні послуги 423 12125,00

Хірургічні послуги 256 90265,00

Анестезія і седація 23 2275,00

Інші послуги (в т.ч. готель для 
тварин)

1876 122880,00

Усього наданих ветеринарних послуг 2746 249485,00



Надання платних послуг з відлову, стерилізації 
та вакцинації від сказу безпритульних тварин 

юридичним особам

Укладено договори та надано послуг:

№ п/п Юридична особа
К-сть тварин, 

особин
Отримано 

коштів, грн.

1 Новогуйвинська селищна рада 46 59360,00

2 Малинська міська рада 14 19360,00

3 ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ" 3 4370,00

4 ТОВ "Є С Т" 2 2780,00

5 Левківська селищна рада 8 11020,00

Всього надано послуг юридичним особам            96890,00



Динаміка збільшення виручки від реалізації 
ветеринарних послуг фізичним та юридичним 

особам у 2017-2018-2019 роках

2017 рік 2018 рік 

59, 8 тис. грн. 356,4 тис. грн.

План на

2019 рік 

490, 8 тис. грн.



Плідна співпраця з
ТОВ «ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА»



Інформаційно-просвітницькі заходи щодо 
висвітлення діяльності Підприємства та 

гуманного поводження з тваринами

 Проведено соціально-просвітницький захід у Гідропарку «Не купуй – візьми з 

вулиці!» (Травень 2018), 

 Організовано Першу виставку безпородних собак «Мокрий ніс – 2018»

(Вересень 2018), 

 Участь у фестивалі “uCRAZYans” (Жовтень 2018), 

 В рамках міської новорічної програми проведено просвітницько-розважальний 

захід «Модний Хвіст. Зима – 2019.» (Грудень 2018),

 Організовано екскурсії для учнів загальноосвітніх закладів м. Житомира щодо 

гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами.



АДОПЦІЯ ТВАРИН

Понад 50 вже щасливих домашніх 
улюбленців!



Висвітлення інформації про діяльність 
КП «Центр захисту тварин» 

 Оновлено сайт КП «Центр захисту тварин» та налагоджено його 

регулярне заповнення актуальною інформацією про діяльність 

підприємства

 Встановлено банер для зручного переходу до сайту 

Підприємства на сайті Житомирської міської ради

 Регулярне висвітлення інформації щодо соціальної та 

комерційної діяльності Підприємства у стрічці новин на сайті 

Житомирської міської ради, соціальних мережах та ЗМІ

 Замовлення контекстної реклами у мережі Google та мережі 

Facebook щодо просування ветеринарних послуг для домашніх 

тварин

 Розробка та трансляція аудіо-ролика щодо послуг готелю для 

домашніх тварин на радіостанціях м. Житомира



ЖИТОМИР – ДРУЖНЄ МІСТО ДО ТВАРИН!


