
До редакції «Відомостей» звернула-
ся наша постійна читачка лучанка 
пані Тетяна. Жінка розповіла, що у 
під’їзді свого будинку прочитала 
оголошення за підписом адміні-
страції ЖКП №3 «про проведення 
обов’язкової реєстрації домашніх 
собак». Для цього жильців просять 
звернутись до ветеринарної або 
кінологічної служб. Жінка запитує, 
навіщо потрібна така реєстрація, 
що тепер зміниться у правилах 
утримання домашніх улюбленців 
і чи з’являться у місті спеціальні 
майданчики для їх вигулу? 

Відповіді на її запитання ми на-
магалися з’ясувати у департаменті 
житлово-комунального господар-
ства Луцької міськради, одначе там 
сказали, що нічого про це не знають. 
Дивно, адже оголошення розклею-
ють саме ЖЕКи. 

Порадили звернутися до дирек-
тора комунального підприємства 
«Ласка», яке опікується бездомними 
тваринами, Дани Новарчук. Мов-
ляв, саме вона ініціювала це ново-
введення. 

Як виявилося, Правила утри-
мання домашніх тварин у місті 
Луцьк затверджені вже приблизно 
десять років тому. Реєстрацію собак 
у них передбачено, та не прописано, 
як саме її здійснювати. 

— І от минулого року було вне-
сено зміни, — розповідає Дана Но-
варчук. — Для зручності громадян 
реєстрацію тепер можуть проводи-
ти не тільки державні ветеринарні 
клініки, а й приватні. Крім того, з 
початку року діє електронна база ре-
єстрації, яку ми контролюємо. Тобто 
кожен ветеринар має свою сторінку, 
вносить туди дані, які й формують 
загальну базу. Проте наші люди не 
поспішають реєструвати своїх улю-
бленців, тому перший заступник 
міського голови й ініціював, щоби 
пришвидшити цей процес і нагада-

ти лучанам про Правила утримання 
тварин. 

Директор КП «Ласка» повідо-
мила, що сама реєстрація є безко-
штовною. Та якщо власник захоче 
чипувати чотирилапого, потрібно 
заплатити 100 гривень. 

— Чип, як правило, потрібен по-
родистим дорогим собакам: із ним 
їх легше знайти, коли загубляться, 
— пояснює Дана Новарчук. — Був 
випадок, коли у притулок потрапила 
вівчарка, то з’явилося п’ятеро лю-
дей, які назвалися її власниками та 
хотіли забрати собі. 

Після того як електронну базу 
сформують, господарям доведеться 
сплачувати так званий податок за 
тварину. Дана Новарчук каже, що 
це буде невелика сума — від двох до 
шести гривень у місяць залежно від 
породи собаки. Крім того, визначать 
пільгові категорії громадян (мож-
ливо, це будуть пенсіонери), з яких 
плату за вихованців не стягувати-
муть. Передбачається, що ці кошти 
йтимуть на облаштування майдан-
чиків для вигулу собак і спеціальних 
урн для фекалій у місцях, де такі 
майданчики створити неможливо. 
Частину суми витрачатимуть на 

утримання безпритульних тварин. 
Адже, зауважує Дана Новарчук, у 
бюджеті міста на такі потреби гро-
шей немає. 

— З бази реєстрації буде видно, 
в якому районі утримують більше чи 
менше тварин, — веде далі директор 
КП «Ласка». — Відповідно до цього 
й майданчики для вигулу споруджу-
ватимуть різних площ. 

До 1 вересня у лучан є час до-
бровільно зареєструвати своїх улю-
бленців, інакше доведеться платити 
штраф. 

— Працівники ЖЕКів вже обі-
йшли квартири, зробили опиту-
вання та визначили, де утримують 
собак, — розповідає пані Дана. — 
Власників тварин попередимо лис-
тами про необхідність реєстрації. 
Якщо хтось навідріз відмовляти-
меться, залучатимемо навіть діль-
ничних інспекторів. Безвідповідаль-
них власників будемо викликати на 
адмінкомісію, яка вже визначати-
ме покарання — попередження чи 
штраф. 

На сьогодні у Луцьку налічується 
до десяти тисяч домашніх собак, із 
яких зареєстровані приблизно тисяча. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Грузин вербував дівчат із 
Тернополя у турецькі борделі 
Приїхавши до Тернополя, ділок налагодив канал 
постачання «живого товару» в турецькі будинки 
розпусти. «Іноземець завербував п’ятьох дівчат, які 
через грошову скруту шукали роботу за кордоном. 
За кожну передану до борделю дівчину мав 
отримати винагороду», — зазначили у прокуратурі 
Тернопільщини. Затримали зловмисника, коли той 
ескортував до аеропорту першу партію «товару» 
— двох дівчат. Грузину «світить» до 12 років 
позбавлення волі. 

На каналізацію для 
Малоомелянівського масиву 
виділили 200 тис. грн 
Рішенням сесії Луцькради, яка відбулася 13 
серпня, з міського бюджету виділено 200 тисяч 
гривень на розробку робочого проекту на 
будівництво зовнішніх інженерних мереж для 
Малоомелянівського масиву. Крім того, за словами 
міського голови Миколи Романюка, з коштами на 
реалізацію проекту пообіцяв допомогти голова 
ОДА Борис Клімчук. 
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Телегід

06:05, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:25 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
11:00 Х/ф «Титанік» 
15:05 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15 Т/с «Скліфосовський - 2» 
22:15, 05:05 «Гроші»
23:40, 04:10 Т/с «Гра престолів» 


00:50, 01:45 Т/с «Вбивство» 
02:30, 02:55 «Маша і моделі - 2»
03:20 «Російські сімейні драми»

05:00 Профілактика
14:00 «Судові справи»
15:15 «Сімейний суд»
16:10 «Жди меня»
18:05 Т/с «Доярка з Хацапетів-

ки - 3»
20:00, 02:15 «Подробиці»
20:30 Т/с «Син батька народів»
23:55 Т/с «Одеса-мама»
02:45 Т/с «Доярка з Хацапетів-

ки - 3» 
04:35 Т/с «Сімейний детектив»

02:20 !!!
12:00 «ВусоЛапоХвіст»
12:45 «Холостяк»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вiкна-Новини»
18:20 «Неймовірна правда про 

зірок»
19:55, 00:25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним»
22:00 Вікна-Новини
22:25 «Зіркове життя. Зіркові 

вінчання»
23:20 «Битва екстрасенсів»
01:25 Т/с «Доктор Хаус» 
02:20 Х/ф «Корупція» 

04:55 Служба розшуку дітей
05:05, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
05:20 Світанок
06:25, 07:35 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:40 Стоп-10
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15, 13:00 Т/с «Чорні вовки»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:25 Х/ф «Пункт призначен-

ня-2» 
01:20 Х/ф «Пункт призначен-

ня-3» 
02:55 Т/с «Розплата»
03:45 Х/ф «Пункт призначен-

ня-4» 

05:00, 08:00 Профілактика переда-
вального устаткування

08:00, 14:00, 17:20, 21:40 Т/с 
«Слід» 

10:00 Х/ф «Мій коханий геній» 
15:25, 03:00 Щиросерде зізнання
16:00, 04:35 Критична точка
17:00, 19:00, 03:40 Події
19:20, 04:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

друга» 
23:10 Х/ф «Смертельні пере-

гони» 
01:15 Х/ф «Черепи 2» 
05:20 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
10:00 Х/ф «Звільніть Віллі» 
12:10 «Пороблено в Україні»
13:45 «КВК- 2013»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Ніч у Роксбері» 
23:45 Х/ф «Любовний менедж-

мент» 
01:25 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:35 «Профутбол»
08:05 Т/с «Чоловіча робота-2» 
18:20, 21:40 «Маски-шоу»
18:50 ЧУ 6 Тур. Волинь - Карпати
21:00 Новини 2+2
22:05 Х/ф «Озеро страху-2» 
23:55 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:45 Х/ф «У тилу ворога-3: 

Колумбія» 
03:10 Х/ф «Шереметьєво-2» 
04:30 Кінорік. Д/п «Досьє худож-

ника» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 03:30 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 02:00 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 02:55 «Слід»
14:55, 23:15 «Істина десь поруч»
15:15 Х/ф «Свій серед чужих, 

чужий серед своїх»
17:00 Вечірні новини
17:20 Т/с «Жіночий лікар»
18:05, 00:25 «Давай одружимося!»
19:00, 23:30 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Однолюби»
22:20, 04:05 Т/с «Шантаж»
01:20 «Доки всі вдома»

12:00, 17:55 Т/с «Татусеві до-
чки» 

13:20, 14:30 Kids’ Time
13:25 М/с «Аладдін» 
14:55 Т/с «Друзі» 
15:50 Т/с «Кадетство» 
19:00 Репортер
19:20 Т/с «Вороніни» 
21:00 Ревізор
23:00 Великі почуття
00:05, 01:15 Т/с «Закрита школа» 


02:05 Т/с «Купідон» 
02:50, 03:40 Т/с «Дружна сімей-

ка» 
03:35 Служба розшуку дітей

06:00 Руйнівники міфів
06:50 Мегазаводи
07:50, 12:30 Мегамисливці
08:50, 13:20 Сучасні дива
09:50, 14:10 Загадки планети
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40 Витівки природи
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20 Надзвичайні історії
18:10, 22:00 У пошуках істини
21:10 Гучна справа
22:50 Білий ведмідь
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Скарб.UA
02:10 Х/ф «Все йде за планом»
03:30 Таємні знаки
04:20 Містична Україна

05:20 Х/ф «Принцеса на бобах» 
07:05 Х/ф «Знайти та знешко-

дити» 
08:40, 03:00 «Агенти впливу»
09:35, 04:30 «Правда життя»
10:00 Х/ф «ДМБ - 4»
11:30 Т/с «Загарбники»
15:15 Т/с «По гарячих слідах»
19:00, 01:25, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Важняк»
21:30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 9» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
05:20 М/ф «Пригоди пінгвіненяти 

Лоло»

05:45 Радянські мультфільми
09:15 Х/ф «Карусель»
10:50 Т/с «Сталін. LIVE»
12:40, 19:45 Т/с «Червона 

капела»
14:30 Х/ф «За хмарами - небо»
16:25 Х/ф «Відлига»
18:05 Х/ф «Подвійне прізвище»
21:35 Х/ф «Кодекс безчестя»
00:30 Х/ф «Людина в зеленому 

кімоно»
01:45 Х/ф «В останню чергу»
03:10 Х/ф «Перший день миру»
04:45 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
08:55, 13:40 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:45 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:45 Т/с «Маленькі таємниці» 
17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Дайош молодьож!
21:05, 22:30 ТЕТ-Інтернет
21:35 Бульдог Шоу
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:10 Т/с «Американська історія 

жаху» 
01:00 Х/ф «Мулен Руж» 
03:00 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми 
10:10, 10:55 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
17:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
18:50 Дивовижний дизайн
20:05 Квадратний метр
20:45 Така красива любов
23:35 Попелюшка для Баскова
00:35 Глянець
01:20 Колір Ночі

09:05 Підсумки дня
09:25 Музичний фільм до 70-річчя 

Г.Гаркуші
10:15 «Десять заповідей Господ-

ніх». В.Крищенко
12:15 Класичні романси Я.Гнатюка
12:55 «Оперні арії». Я.Гнатюк
13:20 «Співаю тобі, Україно!». 

Я.Гнатюк
14:05 Без цензури
14:30 Діловий світ. Агросектор
14:35 Право на захист
14:55 Темний силует
15:05 Вікно в Америку
15:25 Життя на рівних
15:40 «Секрети успіху»
16:20 Т/с «Роксолана» 
18:20, 01:20 Новини
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ
19:05 Останнє попередження
19:30 Агро-News
19:40 Про головне
20:00 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня

21:20 Діловий світ
21:30 «Повернення додому». Вітас
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Від першої особи
23:55 Т/с «Чаклунка»
01:40 Про головне
02:00 Легка атлетика. Чемпіонат 

світу
05:30 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Понеділок, 19 серпня

За домашніх улюбленців змусять 
щомісяця платити 

Ввечері 10 серпня до шацьких 
рятувальників надійшло по-

відомлення, що на середині озера 
Світязь потребують допомоги 15 
відпочивальників на кількох чов-
нах. Юнаки та дівчата віком від 16 
до 26 років дісталися до острова на 
веслах, але повернутися їм завади-
ли сильний вітер і висока хвиля 
через різке погіршення погодних 
умов. Човни відносило все далі від 
берега, люди знесилились, змерзли 
та благали про допомогу. 

Рятувальники за три хвилини 
дісталися моторним човном до 
потерпілих, забрали їх на борт, а 
плавзасоби на буксирі доправили 
до берега. 

Врятовані медичної допомо-
ги не потребували, а тому після 
детального інструктажу з правил 
безпеки під час відпочинку на воді 

та правил користування плавзасо-
бами щиро подякували рятуваль-
никам за допомогу та розійшлися. 

За словами начальника групи 
водолазно-рятувальних робіт Ар-
кадія Малія, такі випадки на озері 
Світязь непоодинокі: відпочиваль-
ники часто ігнорують застережен-
ня рятувальників щодо штормово-
го попередження та необхідності 
суворого дотримання правил без-
пеки під час відпочинку на воді. 
Тим часом погода на озері може 
змінитися за лічені хвилини, і силь-
ний вітер віднесе надувний матрац 
чи човен далеко від берега. Тому 
він радить дорослим суворо дотри-
муватися правил безпеки на воді 
та правил користування човнами і 
катамаранами, не заходити у воду в 
стані сп’яніння й уважно слідкува-
ти за дітьми під час відпочинку. 

15 відпочивальників застрягло на острові, 
що посеред Світязя 

Лікарю з Дніпропетровська придбали 
житло на Волині 

Десять квартир і три будинки 
за бюджетні кошти придбали 

сільським лікарям на території 
Маневицького району за останніх 
три роки. Про це розповів голова 
Маневицької РДА Микола Миро-
нюк, пишуть «ВН». 

«До нас у район приїхав лікар 
із Дніпропетровська. Він працює 
педіатром. Ми запитували у ньо-
го, чому поїхав працювати аж на 
Волинь так здалеку. А він сказав, 
що у нас лікарям дають житло», — 
каже Микола Миронюк. 

Завдяки наданню житла 
з’явився лікар і у селі Четверт-

ня. «У нашій амбулаторії більше 
шести років не було лікаря. Тепер 
Олена Симонович повернулася на 
терени рідного краю. Вона пра-
цює сімейним лікарем, завідува-
чем Четвертнянської амбулаторії 
загальної практики — сімейної 
медицини. І їй придбали житло 
за гроші обласного та районного 
бюджетів. На цю потребу виділи-
ли 55 тисяч гривень», — повідала 
головний лікар Маневицького ра-
йонного центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги Людмила 
Сидорук. 

У Луцьку зобов’язують реєструвати собак, за відмову — штраф 


