


































Ветеринарна аптека оснащена шафами для зберігання ветеринарних препаратів та
медикаментів, а також холодильником для зберігання біопрепаратів (додається
список медикаментів).

На КП «Ласка» для годування тварин поступило продукції від ТзОВ «Всепостач» - 
4 тонни. Сировина зберігається в холодильнику при г — 5 С.

Годування дорослих тварин здійснюється 2 рази на день; цуценят (менших 
п’ятимісячного віку), хворих чи травмованих (тих, які потребують особливого 
догляду) -  тричі на добу. За годуванням тварин закріплені: Сидорук І.М. і Коржевич 
А.М. Всі працівники, які закріплені за тваринами проходять інструктаж щодо 
техніки безпеки.

Вивіз побутових відходів відповідно до договору №1277 «Про надання послуг з 
вивезення твердих побутових відходів» від 05 січня 2015 року проводить луцьке 
спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» - за 
заявкою замовника.

Утилізацію трупів тварин згідно договору №КОС/06/У/331/38621494/2018 
с. Лісопіль від 01.03.2018р. УКРВЕТСАНЗАВОД Костопільська філія -  за заявкою 
замовника.

Утилізацію шприців та використаних флаконі від біопрепаратів проводить ТЗОВ 
«Добробут ЕКО -  Україна» від 02 січня 2014 р.- за заявкою замовника.

Направлено у ДУ «Волинську РДЛВМ» трупів тварин на патологічний розтин -  0.
Дезінфекцію вольєрів, території проводить ТзОВ «Дезінфекційна справа» згідно 

угоди №226 від 02 січня 2020 року - 13 квітня 2020 року (препарат, дата, договір, 
розчин, акт виконання робіт).

Дератизацію вольєрів, території проводить ТзОВ «Дезінфекційна справа» згідно 
угоди №226 від 02 січня 2020 року -  13 квітня 2020 року ( препарат, договір, дата, акт 
виконаних робіт).

Дезінсекцію вольєрів, території проводить ТзОВ «Дезінфекційна справа» згідно 
угоди №226 від 02 січня 2020 року -  13 квітня 2020 року ( препарат, договір, дата, акт 
виконаних робіт).

За період із 1 по 30 квітня 2020 року проведено:
- простерилізовано -  47 тварин, з них 18 від населення , 22 - КП «Ласка» , 3 -  

смт.Ківерці, і 4 - Володимир Волинськ;
- надано лікувальну допомогу -  30 тваринам;
- провакциновано -  50 тварин;
- дегельмінтизовано -36 тварин.
- проведено обробку від ектопаразитів -  22 тваринам.














