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Реклами на телебаченні стане 
менше 
Народні депутати підтримали за основу та в цілому 
законопроект, який вносить зміни в ЗУ «Про рекламу». 
Як заявила співавтор законопроекту народний депу-
тат Олена Кондратюк, документ пропонує узгодити 
українське законодавство із європейськими нормами 
щодо встановлення квот на рекламу. За її словами, 
запропоновані зміни встановлюють єдину квоту для 
реклами на телебаченні — не більше 9 хвилин на 
годину замість нинішніх 12. 

У власність громади 
повернуть землю вартістю 
понад 83 тис. грн 
На території Рудниківської та Гораймівської 
сільських рад виявлено чотири земельні ділянки 
загальною площею 6,3 га й оцінною вартістю по-
над 83 тис. грн, які ніким не використовувалися 
і перебували у занедбаному стані. Тож прокуро-
ром району подано до районного суду чотири 
заяви про визнання майна відумерлою спадщи-
ною й повернення його у власність громад. 

120 
стільки оздоровчих таборів у 
Криму та ще 70 на Сході втратила 
Україна через російську окупа-
цію. Це четверта частина всіх 
закладів країни. Дітей, що потре-
бують оздоровлення за рахунок 
держави, побільшало на 60 тисяч.
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Регіон

Небувалу зухвалість податків-
ців викрила СБУ. 

Стосується вона незаконного 

видобутку бурштину на Володи-
миреччині. Злочинна група впро-
довж жовтня-листопада 2012 року 
видобувала сонячний камінь. А 
прикривав їхні дії працівник по-
даткової міліції. Проте не сам, а зі 
спільником. 

За «кришування» посадовці 
щотижня отримували від «стара-
телів» півтори-дві тисячі доларів. 

У прес-службі СБУ повідоми-
ли, що за цим фактом прокуратура 
провела розслідування. Копачів та 
їхніх покровителів чекає кримі-
нальна відповідальність. 

Луцька влада вимагає від відповідних служб 
навести лад із домашніми тваринами

Податківець на Рівненщині «кришував» 
«старателів» 

На Волині діють «податкові» шахраї 

 ДОВІДКОВО 

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 239-1 
Кримінального кодексу України, 
незаконне заволодіння ґрун-
товим покривом (поверхневим 
шаром) земель, якщо це створило 
небезпеку для життя, здоров’я 
людей чи для довкілля, карається 
штрафом від двохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, 
із позбавленням права обіймати 
певні посади чи провадити певну 
діяльність на строк до трьох років 
та з конфіскацією знарядь і засо-
бів заволодіння. 

На Ківерцівщині виявлено порушення 
земельного законодавства 

Прокуратурою Ківерцівського 
району внесено до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань 
відомості про незаконне заволо-
діння власником земельної ділян-
ки ґрунтовим покривом (поверх-
невим шаром) земель цієї ділянки.

Встановлено, що житель Луць-
ка, порушуючи вимоги законо-
давства, без спеціальних дозволів 
здійснював зняття родючого шару 
ґрунту на земельній ділянці пло-
щею 8 га на території Прилуцької 
сільської ради, виділеній йому для 
розміщення інфраструктури опто-
вого ринку сільськогосподарської 
продукції. Такі дії чоловіка ство-
рили небезпеку для довкілля. 

Наразі в рамках кримінально-
го провадження залучено контр-
олюючі органи для проведення пе-

ревірок із метою визначення суми 
збитків, завданих природі.

Життя невиліковно хворих лучан наблизять до стандартів, 
прийнятих у цивілізованому світі 

Біля Теремнівських ставків встановлять 
дитячий майданчик

Про важливість і необхідність 
прийняття Програми розви-

тку паліативної допомоги у місті 
Луцьку на 2015–2020 роки розповів 
в. о. начальника управління охоро-
ни здоров’я міської ради Микола 
Якимчук. 

За його словами, в Україні висо-
кий рівень захворюваності та смерт-
ності від онкологічних і тяжких 
ускладнень хронічних неінфекцій-
них захворювань. Це зумовлює один 
із найвищих у світі рівнів смертнос-
ті, яка у 2014 році становила 15,75 
на тисячу населення (у м. Луцьку — 
10,3 на одну тисячу жителів). 

За його словами, паліативна до-
помога — це комплексний підхід, 
метою якого є забезпечення макси-
мально можливої якості життя палі-
ативних хворих і членів їхніх родин 
шляхом запобігання та полегшення 
страждань завдяки ранньому ви-

явленню і точному діагностуванню 
симптомів болю та розладів функцій 
органів і систем, проведення адек-
ватних лікувальних заходів, симпто-
матичної терапії та догляду, надання 
психологічної, соціальної, духовної 
та моральної підтримки. 

Микола Якимчук наголосив, що 
саме задля забезпечення надання та-
кої допомоги була розроблена міська 
Програма паліативної допомоги на 
2015–2020 роки, головним завдан-
ням якої є наближення стандартів 
життя невиліковно хворих лучан до 
прийнятих у цивілізованому світі. 

Виконувач обов’язків началь-
ника управління охорони здоров’я 
міськради зауважив, що ці люди по-
требують допомоги та підтримки. У 
Луцьку нині близько 700 паліатив-
них хворих. 

Координацію та контроль за 
виконанням практичних заходів із 

реалізації Програми здійснюватиме 
управління охорони здоров’я Луць-
кої міської ради з участю громад-
ських організацій, зокрема благодій-
ного фонду «Стопрак». 

Президент «Стопраку» Марія 
Адамчук наголосила, що вони гото-
ві долучитися до реалізації цієї про-
грами, зокрема фінансувати навчан-
ня медичного персоналу, придбання 
медикаментів тощо. 

У свою чергу міський голова Ми-
кола Романюк подякував від себе 
особисто, виконавчого комітету і 
лучан Марії Адамчук та її благодій-
ному фонду за роботу. За його сло-
вами, вони роблять багато для під-
тримки важкохворих. 

Микола Романюк зазначив, що 
у міському бюджеті обов’язково пе-
редбачать ресурс на фінансування 
заходів. 

Правилами утримання тварин у 
місті Луцьку передбачено реє-
страцію домашніх улюбленців. Її 
повинні здійснювати житлово-
комунальні господарства, ОСББ, 
лікарі ветеринарної медицини та 
ветеринарні клініки. Принаймні 
так прописано у рішеннях міської 
ради, однак їх виконання багато 
хто ігнорує. Про утримання та 
реєстрацію домашніх тварин членів 
виконавчого комітету поінформу-
вала директор КП «Ласка» Богдана 
Новарчук. 

За словами доповідачки, кому-
нальне підприємство «Ласка» розпо-
чало свою діяльність на основі двох 
основних постулатів: захист людей і 
регулювання чисельності тварин гу-
манними методами. Проте в процесі 
роботи виявилося, що безпритульні 
тварини — це лише наслідки про-
блеми, а корінь її криється в домаш-
ніх тваринах та їхніх господарях. 

— 80% безпритульних тварин 
опинилися на вулиці через недбай-
ливих господарів, які або навмисне 
викинули тварину чи її новонаро-
джений приплід, або просто ви-
пускають її у самовигул, — розпо-
віла Богдана Борисівна. — Власне 
тому КП «Ласка» розпочало ще 
один напрямок своєї діяльності — 
це реєстрація домашніх тварин. 
25.09.2013 р. було прийняте рішення 
міської ради (№ 41/31 «Удосконален-
ня питань регулювання чисельності 
безпритульних тварин»), в якому 
йшлося про обов’язкову реєстра-
цію домашніх тварин і проведення 
її кожним лікарем ветеринарної ме-
дицини та ветеринарної клініки, в 
яку звернулися власники тварин по 
допомогу. На жаль, рішення важко 
втілювалось у життя і лише з цього 

року почало реалізовуватися. Ве-
теринарні лікарі лінувалися про-
водити реєстрацію, і навіть тепер є 
такі, які категорично відмовляють-
ся це робити. Що стосується ЖКП 
та ОСББ, то декотрі структури до-
бре виконують покладені на них 
обов’язки, частина зовсім ігнорує, 
інші просто переправляють до офісу 
КП «Ласка» для реєстрації. Через це 
комунальне підприємство отримало 
низку дзвінків обурених людей. 

Богдана Новарчук навела деякі 
цифри. Зокрема, ЖЕК № 2 зареє-
стрував 34 тварини, № 3 — 105, 7-й 
— 24, 8-й — 0, 11-й — 83. 

Члени виконкому поцікави-
лись, як здійснюється контроль за 
дотриманням Правил утримання 
тварин, який повинні здійснювати 
муніципальна дружина та працівни-
ки УМВС. На це Богдана Новарчук 
повідомила, що з початку року три 
протоколи складені відділом міліції 
та ще три — муніципальною дружи-

ною. 
Виконувач обов’язків начальни-

ка муніципальної дружини у місті 
Луцьку Юлія Сиротинська уточни-
ла, що три акти вони склали тільки 
у квітні, а щодо іншого періоду, то 
вона даними не володіє. Також пані 
Юлія наголосила, що підконтрольна 
їй структура не в змозі повністю ви-
конувати покладені на них функції, 
бо працівників мало, зазвичай це 
чотири інспектори, а обслуговують 
ціле місто. 

— Ми не відмовляємось, але 
хочемо залучити у такі рейди ко-
мунальне підприємство «Ласка», 
— висловила свою позицію Юлія 
Сиротинська. — Я готова розробити 
проект положення, створити робочу 
групу і прописати, як ми будемо ді-
яти у цій сфері. У нас досвіду переві-
ряти реєстрацію немає. Я би хотіла, 
щоб комунальне підприємство на-
вчило нас це робити, показало, як це 
робити, допомогло нам, бо ми один 
структурний підрозділ і працюємо 
на благо всього міста. Пропонуємо 
уповноважити складати протоколи 
й працівників КП «Ласка». 

Виступили перед членами ви-
конкому й лікарі ветеринарних клі-
нік. Вони пояснили малу кількість 
зареєстрованих ними тварин тим, 
що власники свідомо відмовляють-
ся, бо не хочуть платити податок. За-
уважимо, що у Луцьку за утримання 
собак платять 2, 4 і 6 гривень залеж-
но від розмірів тварини. 

Деколи й самі лікарі нехтують 
процесом проходження реєстрації 
через те, що це забирає робочий час, 
тоді як власникам тварин доводить-
ся чекати у чергах. 

Позиції виступників дещо обу-
рили міського голову. Микола Ро-
манюк наголосив працівникам ве-
теринарної медицини виконувати 
рішення міськради і перед тим, як 
лікувати, обов’язково реєструвати 
тварин. Інакше буде порушено кло-
потання щодо скасування ліцензії на 
ветеринарну діяльність. 

Також закликав ЖЕКи та му-
ніципальну дружину здійснювати 
контроль, адже у місті є 11 місць для 
вигулу собак, із часом їх кількість 
збільшуватиметься. 

Крім того, Микола Романюк ак-
центував на належному інформу-
ванні населення щодо важливості 
реєстрації домашніх тварин. Він 
доручив провести нараду з учас-
тю усіх причетних до вирішення 
цієї проблеми: працівників міліції, 
КП «Ласка», муніципальної дружи-
ни, ветеринарної медицини — для 
узгодження спільної роботи. 

— Це серйозна проблема, її тре-
ба вирішувати, бо безпека людей — 
перш за все, — наголосив міський 
голова. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Останнім часом до регіональ-
них підрозділів внутрішньої 

безпеки надходять заяви та пові-
домлення від посадових осіб Луць-
кої ОДПІ ГУ ДФС у Волинській об-
ласті про вчинення шахрайських 
дій невідомими особами від їх іме-

ні, а також, навпаки, від суб’єктів 
господарської діяльності щодо 
скоєння стосовно них протиправ-
них дій. 

Зафіксовані факти шахрайства 
на території Волині, переважно всі 
вони однакові. Так, до посадових 
осіб суб’єктів господарської діяль-
ності телефонує громадянин, який 
звертається нібито від імені поса-
дових осіб Луцької ОДПІ Головно-
го управління ДФС у Волинській 
області із проханням надати гроші 
за непроведення перевірки фінан-
сової діяльності суб’єктів господа-
рювання, іншими неправомірни-
ми вимогами. 

Податкова просить повідо-
мляти про такі факти міліцію або 
управління внутрішньої безпеки 
Головного управління ДФС у Во-
линській області, телефонуючи на 
службовий номер (0332) 777-171, 
а також особисто звертатися за 
адресою: м. Луцьк, Київський май-
дан, 4. 

Луцька міська влада має добре 
налагоджені партнерські сто-

сунки із соціальним бізнесом. Так, 
із ініціативою прийняти як спон-
сорську допомогу ігрові елементи 
для дитячого майданчика до мера 
Миколи Романюка звернувся при-
ватний підприємець Сергій При-
ступа. Новенькі гірку, гойдалку, 
пісочницю та лавку встановлять 
поблизу Теремнівських ставків. 
Тож тепер маленькі лучани мати-
муть можливість весело та цікаво 
провести дозвілля біля водойми. 

Нагадаємо, влітку минулого 
року завершили роботи з роз-
чищення Теремнівських ставків, 
здійснили капітальний ремонт 
мосту і водоспускної споруди. 

Міський голова Микола Рома-
нюк висловлює щиру вдячність 
підприємцю Сергію Приступі за 

надану спонсорську допомогу. 
«Такі ініціативи дуже важливі для 
нашого міста й є реальним при-
кладом хорошої співпраці соціаль-
ного бізнесу та міської влади», — 
зауважив він. 

Ветеринарні лікарі лінува-
лися проводити реєстра-
цію, і навіть тепер є такі, 
які категорично відмов-
ляються це робити. Що 
стосується ЖКП та ОСББ, то 
декотрі структури добре 
виконують покладені на 
них обов’язки, частина зо-
всім ігнорує...


