
КП “Центр захисту тварин” 
Житомирської міської ради



 2012. Створення ГО “Житомирська 
міська організація захисту тварин”



 Історія створення КП “Центр захисту            
тварин” Житомирської міської ради

2013. Придбання приміщення площею 
1227,2 м2   - 1,2 млн. грн. з міського бюджету



2015-2016. Ремонт І-ї черги приміщення 
  (548,5 м2)

2 млн. грн. з міського 
бюджету



2015-2016. Придбання обладнання та 
автотранспортного засобу 

575 тис. грн. з міського бюджету + 
близько 600 тис. грн. благодійних 

коштів



 2017. Створення комунального     
підприємства “Центр захисту тварин” 

Житомирської міської ради



             Основні види діяльності 
                       Підприємства

•відлов, стерилізація, вакцинація від сказу безпритульних тварин та 

повернення до місця проживання;

•облік, реєстрація, ідентифікація безпритульних та домашніх тварин;

•тимчасове утримання опікунських тварин;

• адопція (прилаштування) тварин у нові родини;

•проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань     

гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами; 

•надання платних ветеринарних послуг з метою отримання прибутку.



            Результати роботи Підприємства
за 2017 рік

15.12.2016 – створення КП «Центр захисту тварин» ЖМР.

06.01.2017 – розпочато фактичну діяльність Підприємства.

17.05.2017 – отримання ліцензії на провадження господарської 

діяльності з ветеринарної практики.

02.06.2017 – початок виконання заходів з відлову, стерилізації та 

вакцинації від сказу безпритульних тварин.



 2017. Підписання Меморандуму та 
Договору про співпрацю  

з ГО “Міжнародні системи 
реєстрації”

з ТОВ “Чотири лапи 
Україна”



 2017. Виконання заходів з належного 
поводження з безпритульними тваринами (відлов, 
стерилізація, вакцинація, підбір трупів тощо – 1615 
особин, з яких стерилізація та вакцинація від сказу 

– 
690 тварин, з яких 396 собак та 294 кішки).

1009,7 млн. грн. з міського бюджету 
на 2017 рік



 2017. Початок чіпування безпритульних 
та домашніх тварин у рамках реалізації 

Бюджету участі - 242 собаки.

2,5 тис. мікрочіпів - 
182,5 тис.грн. з міського бюджету 



2017. Освітній компонент - екскурсії для 
учнів (13 заходів)



 2017. У кожної тварини повинен бути 
свій справжній господар! 

Більше 50 щасливих прилаштованих тварин та їх 
нових родин



 2017. Надання ветеринарних послуг у 
м. Житомирі та Житомирській області

Дохід - 59,8 тис. грн. 



 2017. Перший офіційний підрахунок 
безпритульних собак - близько 2,5 тис.



Міська Програма “Житомир - дружнє 
місто до тварин” на 2018-2020 роки
1. Виконання заходів щодо належного поводження з 

безпритульними тваринами – 1962,0 тис. грн. на 2018 рік

Назва заходу Факт 2017, 
особини

План 2018, 
особини

Примітка

Тварини, що підлягають відлову, 
стерилізації та вакцинації від сказу, 
підбір трупів

1615 2121 !!! Збільшення на 31,3% кількості тварин, що 
підлягають виконанню заходів.
   У м. Житомирі СТАНОМ НА серпень 2017 року 
нараховано близько 2,5 тис. собак ( 2013 рік – за 
неофіц. підрахунками 5-6 тис.);
40,4% - стерилізовані тварини ( 2-ге місто після 
м. Львова); 
4,3% - потенційно власницькі тварини на вулиці. 
Для зменшення популяції необхідно 
простерилізувати мінімум 70% безпритульних 
собак!

Стерилізація та вакцинація від 
сказу безпритульних котів та собак

690 1212



Міська Програма “Житомир - дружнє місто 
до тварин”. План на 2018 рік

2. Придбання та монтаж системи пожежної сигналізації та 
пожежогасіння з метою забезпечення пожежної безпеки на 
Підприємстві – 66,3 тис. грн.

3. Впровадження системи інформаційно-просвітницьких 
заходів серед мешканців та навчальних закладах – 60 тис. грн.

4. Реконструкція приміщення площею 678,7 м.кв. -
(ПКД - 145,0 тис. грн.) 



Ключові показники ефективності 
Програми “Житомир - дружнє місто до 

тварин” на 2018-2020 роки

●  загальна кількість безпритульних собак;
●  динаміка зменшення чисельності популяції безпритульних 

тварин у порівнянні з 2017 роком;
●  відсоток стерилізованих собак від загальної кількості;
●  відсоток потенційно власницьких собак в загальній кількості 

безпритульних тварин;
●  відсоток випадків укусів людей безпритульними тваринами.



 НАШІ ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ



 НАША МЕТА -
КОМФОРТНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ СПІВІСНУВАННЯ 

ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ У М.ЖИТОМИРІ !



          Дякуємо за увагу ! 

 КП “Центр захисту тварин” 
ЖМР

http: //tvaryny.zt.ua/ 
             

+38 (050) 55 00 20


