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Життя

Юні художники 
взяли участь в 
пленері-конкурсі

Відтепер кожен лучанин, який 
утримує собаку, зобов’язаний 
його зареєструвати, прищепити 
від сказу та щомісяця сплачувати 
податок. Таке рішення прийняли на 
останньому засіданні сесії Луцької 
міської ради. Як і серед мешканців 
обласного центру, так і в сесійній 
залі навколо «собачого» питання 
точилися дискусії. Врешті-решт 
ідею комунального підприємства 
«Ласка», яке опікується безпритуль-
ними тваринами Луцька, підтрима-
ли. Скільки доведеться платити за 
утримання собаки та чи вирішить 
примусова реєстрація чотирила-
пих проблему безпритульних псів, 
з’ясовували «Відомості».

Якось уже так склалося на се-
сіях Луцькради: як тільки питання 
стосується безпритульних собак, де-
путати починають ламати комедію, 
мовляв, то не найнагальніша про-
блема міста. Приміром, люди ходять 
по бездоріжжю або ж дітки чекають 
інсулінових помп… Окремі депута-
ти, як от Юрій Корольчук та Юрій 
Вега прихильники того, аби собак 
відловлювали та вбивали, як це було 
раніше. Так, у цих словах є правда, 
але… 

— Вбивство тварин не дозво-
лене у жодній цивілізованій країні. 
Якщо немає іншої альтернативи 
вбивствам, окрім стерилізації, то 
треба її проводити. А якщо хтось із 
депутатів хоче, щоб собак, як колись 
вбивали, то, до їхнього відома, це 
незаконно, — прокоментувала поба-
жання деяких обранців громади ди-
ректор КП «Ласка» Дана Новарчук .

Звичайно, зустрівши собаку-
безхатька на вулиці, стає не по собі 
і в таких випадках мало хто задуму-
ється над тим стерилізована вона, а 
відтак неагресивна, чи ні. Однак, як 
з’ясували «Відомості», у  90%  ви-
падків кусаються далеко не дворня-
ги, а домашні пси. За словами Дани 
Новарчук, часто трапляється так, 
що собака кусає свого ж господаря. 
Загалом цьогоріч у Луцьку покусано 

197 осіб, тоді як минулого року за 
цей же час до лікарів за допомогою 
звернулося 257 людей, яких покуса-
ли собаки.

Взагалі, за словами Дани, корінь 
проблеми безпритульних тварин 
криється саме у домашніх улюблен-
цях. Безпритульні собаки — це вер-
шина айсбергу, невеликий відсоток 
загальної кількості тварин, решта 
— це домашні утриманці. За даними 
житлово-комунальних господарств 
та ветеринарного управління, у 
Луцьку налічується близько десяти 
тисяч домашніх тварин. Безпри-
тульних є всього дві тисячі.

— Якщо ми забираємо тварину 
з вулиці до себе на комунальне під-
приємство, то через деякий час нам 
доводиться знову навідуватися у 
той район, бо лучани безкінечно ви-
кидають собак та котів на вулицю. 
Поки люди цього не усвідомлять, ми 
будемо безперестанку їздити та під-
бирати собак і ніколи не вирішимо 
проблему безпритульності. У нас за-
раз у вольєрі сидять дві собаки по-
роди Алабай та один пітбуль — це 
породисті, дорогі пси, яких одно-
значно хтось із господарів вирішив 
позбутися, викинувши на вулицю, 
— пояснює захисниця тварин.

Перед тим, як було прийнято 
обов’язкову реєстрацію собак, були 
внесені зміни у Правила утримання 
тварин у Луцьку, якими було до-
зволено приватним ветеринарам 
проводити реєстрацію тварин для 
Єдиної електронної бази даних. До 
того цим займалася лише державна 
ветеринарна служба. Рішення, яке 
прийняли на останній сесії міської 
ради, зобов’язує  ветлікарів прово-

дити обов’язкову реєстрацію усіх 
тварин, чиї власники зверталися до 
них по допомогу, та вакцинувати 
тварин від сказу.

—Це потрібно, бо у нас багато 
років не було сказу в місті, а нещо-
давно трапився інцидент, коли від 
сказу померла домашня тварина. 
Ветеринарне управління надало 
статистику, згідно з якою сказом 
не хворіють безпритульні тварини, 
можливо, через те, що у них виро-
бляється імунітет, чого не скажеш 
про домашніх, — пояснює Дана Но-
варчук.

У державній ветеринарній клі-
ніці сама вакцина безкоштовна, 
можливо, доведеться заплатити за 
шприц та інші матеріали.

До початку наступного року КП 
«Ласка» збирається в обов’язковому 
порядку зареєструвати хоча б п’ять 
тисяч домашніх собак.

— Працівники ЖЕКів уже обі-
йшли свою територію, вони мають 
списки власників собак. Цим луча-
нам незабаром надійдуть листи, які 
повідомлять про реєстрацію тварин, 
якщо ж і після цього собаку не зареє-
струють, доведеться залучати адмін-
комісію, яка вже вирішує накласти 
штраф чи можна обійтися поперед-
женням.  Міліція теж має право пі-
дійти до лучанина, який вигулює со-
баку, та попросити документи на неї, 
— каже директор «Ласки».

А поки у новій базі даних вже 
зареєстровано більше двох сотень 
чотирилапих, стара базу, яку форму-
вали ЖЕКи, налічує 731 тварину. За 
утримання цих тварин лучани уже 
сплачують кошти. 

Якщо маленька собака — дві 

гривні, середня — чотири, велика — 
шість гривень. 

— Чи підтримують ініціативу 
КП «Ласка» ветеринарні лікарі Луць-
ка?, — цікавимося у Дани.

— Не усі, деякі позитивно від-
неслися до обов’язкової реєстрації 
тварин,  дехто скептично поставив-
ся, мовляв, їм доведеться на це ви-
трачати багато часу, але по суті це 
не вимагає великих часових затрат, 
адже ветеринари все одно реєстру-
ють власника тварини та саму тва-
рину для себе, — пояснює чільниця 
комунального підприємства.

Так, ветеринарний лікар Олек-
сандр Стариков каже, що реєстра-
ція тварин допоможе контролювати 
їхню чисельність та розмноження. 
Він переконаний, що не варто ста-
витися до стерилізації собак як не-
потрібного явища, на це варто звер-
нути особливу увагу власникам 
домашніх тварин, які не бажають, 
щоб їхні улюбленці приводили по-
томство, аби у майбутньому уник-
нути того, що доведеться викидати 
щенят на вулицю і цим самим збіль-
шувати кількість собак-безхатьків.

Поцікавилися «Відомості» у 
Дани Новарчук ще одним: якщо со-
баки живуть на території підпри-
ємств, то хто ж ними має опікува-
тися? Стосовно цього у КП «Ласка» 
кажуть, що цей обов’язок лежить на 
керівництві підприємства, мовляв, 
розумний директор знає, що дешев-
ше простерилізувати одну собаку, 
аніж потім витрачати гроші, коли їх 
назбирається кільканадцять штук. 
До слова, собівартість стерилізації 
коливається в межах 50- 60 гривень. 

Ірина КОСТЮК

Новозбудована лісова дорога 
між селами Карпилівка і Вер-

хи Камінь-Каширського району 
простяглась на 7,5 кілометрів. 
На будівництво лісової дороги 
було використано понад 1,5 млн 
гривень. Ця лісова дорога скоро-
тила відстань між селами більш 
як на 20 км. А також дала мож-
ливість сполучення села Верхи із 
обласною дорогою Ковель – Ка-
мінь-Каширський. Обабіч нової 
дороги лісівники облаштували 
два новенькі рекреаційні пунк-
ти.

«Ми щороку будуємо до 
100 км лісових доріг за кошти 
Держлісагенства та обласного 
бюджету. Ще п’ять років тому 
ніхто і не думав про це, а сьо-
годні це вже – норма. Нині ліс-
ники заробляють на себе самі, 
сплачують вчасно податки. І так 
має бути», — зазначив голова 
Волинської ОДА Борис Клімчук 
на відкритті лісової дороги.

13 жовтня у Луцьку з нагоди 
Дня художника та у перед-

день великого православного 
свята – Покрови Пресвятої Бо-
городиці відбувся мистецький 
експрес-пленер під символічною 
назвою «Під Покровом Богоро-
диці». У ньому взяли участь 42 
учасники різних вікових катего-
рій, серед яких були вихованці 
Луцької художньої школи, сту-
денти інституту мистецтв СНУ 
імені Лесі Українки та художни-
ки-аматори.

Рішенням журі спеціальну 
премію Луцького міського голови 
Миколи Романюка розділено між 
двома учасниками, які змагалися 
у різних вікових категоріях. Ними 
стали учениця 2 класу Луцької ху-
дожньої школи Марія Пастернак 
та студент 4 курсу Інституту куль-
тури та мистецтв СНУ імені Лесі 
Українки Віталій Фольварчний. 
Перше місце присуджено Степану 
Деміху, друге — Олександрі Лок-
тік та Дарині Лучинець, третє — 
Роману Іванюку, Каті Фелістович 
та Артему Короляку .

В галереї мистецтв — осінній 
салон 
З нагоди Дня художника в Галереї мистецтв Луцька 
відкрилася виставка робіт волинських митців 
«Осінній салон», ініціатором якої виступила Во-
линська обласна організація Національної спілки 
художників України. На виставці представлено 
понад 100 робіт, серед яких не лише живопис, а й 
кераміка, авангардна скульптура, гобелени.
Роботи будуть експонуватися протягом трьох 
тижнів.

На Чемпіонаті Європи з карате Україна посіла друге місце

13

У Донецьку 12 жовтня пройшов 
8-й Чемпіонат Європи з кіоку-

шинкайкан карате ІКО Мацушима. 
Команда України на чемпіонаті ви-
ступила достойно і за результатами 
зайняла друге командне місце (пер-
ше — Іран, третє — Росія). 

На змаганнях Українську Фе-
дерацію «Кіокушинкайкан Карате» 
представляли шестеро спортсменів, 
двоє з яких дійшли до 1/16 фіналу, 
і лише наша землячка Ольга Лещук 
зайняла друге місце у рівному бою з 
досвідченою спортсменкою із Грузії 
Макою Кебуріа (чемпіонкою Євро-
пи). Тренер Ольги Лещук Бранч Чіф 
України Дмитро Волинець був дуже 
незадоволений суддівством, оскіль-

ки Ольга у фіналі у додатковому 
поєдинку билась на рівні з Макою 
і судді знали, що Ольга легша і по 
тамешиварі перша (розбила дощок 
більше), але віддали свої голоси за 
грузинку.

— Якби була нічия, то Ольга 
Лещук виграла би за вагою, а якщо 
була б така нічия, то Оля все одно 
була б першою по тамешиварі (роз-
била 9 дощок), і стала б чемпіонкою, 
— каже тренер. 

Організація дякує Президенту 
Української Федерації «Кіокушин-
кайкан Карате» Степану Івахіву за 
фінансову підтримку команди та ві-
тає лучанку Ольгу Лещук та тренера 
Дмитра Волинця з перемогою.

Лучанам з вадами зору 
влаштували особливу 
екскурсію зоопарком
Луцький зоопарк відвідали люди із вадами зору, які 
мали можливість відчути його на дотик. Працівники 
зоопарку доклали усіх зусиль, аби мандрівка для 
особливих відвідувачів стала цікавою, а уявлення про 
звіринець - якнайширшим. Їм розповідали про тварин, 
а декого з мешканців звіринця можна було навіть на-
годувати та погладити. 

Понад 30 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-

клування, отримали в подарунок 
вишиванки з нагоди свята Покро-
ви Пресвятої Богородиці. Благо-
дійну акцію організував Луцький 
міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді у парт-
нерстві з Волинською єпархією 
УПЦ. 

Директор Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Ліна Галан подякувала священнос-
лужителям за співпрацю, за те, що 
допомагають творити добро, за 
численні спільні акції, які прино-
сять радість дітям, які потребують 
опіки та підтримки.

Присутні на святі священики 
побажали дітям та їхнім родинам, 
радості, Божої благодаті та міцно-
го здоров’я.

Сиротам подарували вишиванки

На Волині 
збудували нову 
лісову дорогу

У Луцьку примусово 
реєструватимуть собак


