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У відповідь на Ваш запит на отримання інформації  повідомляємо, що 

відповідно до рішення Луцької міської ради від 28.11.2018 № 49/81 «Про 

затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 

Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки», дію якої 

продовжено рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/8 комунальне 

підприємство «Ласка» здійснює відлов, вакцинацію, стерилізацію, повернення 

тварин на місце відлову та пошук власника чи нового власника для тварини 

(протягом 15 днів після відлову). Повернення здорових, адекватних, 

вакцинованих і стерилізованих тварин у місто здійснюється під опіку 

волонтерів або соціальних опікунів. Безповоротному відлову підлягають 

тварини по факту покусу (при наданні постраждалим довідки про травму з 

лікарні). КП «Ласка» в своїй діяльності керується Статутом, законами України 

та нормативно правовими актами, що регулюють діяльність в сфері 

ветеринарної медицини та діє згідно «Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин  гуманними методами Луцької міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки». 

Відповідно до рішення Луцької міської ради від 22.07.2020 № 88/13 

«Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Луцької 

міської територіальної громади» комунальне підприємство «Ласка» проводить 

роботи з вилову безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і 

бродячих) котів з метою повернення їх власникам; регулювання їх чисельності 

відповідно до вимог чинного законодавства. Оскільки, існує заборона 

використання методів вилову, технічних пристроїв і препаратів, що травмують 

котів або небезпечні для їх життя і здоров'я, такий вилов можливий лише за 

участі та при сприянні волонтерів та соціальних опікунів безпритульних 

тварин. 

Залучивши до процедури відлову безпритульних котів широке коло 

соціальних опікунів та волонтерів, комунальне підприємство «Ласка» 
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відловило для процедури стерилізації згідно звітів Луцькій районній державній 

лікарні ветеринарної медицини у 2021 році: 

- січень  - 19 особин; 

- лютий – 49 особин; 

- березень – 39 особин; 

- квітень – 94 особини; 

- травень – 71 особина. 

Комунальне підприємство «Ласка» буде проводити роботу для 

ефективного контролю стану й чисельності популяції безпритульних котів. 

 

 

 

Заступник міського голови                                              Ірина ЧЕБЕЛЮК  
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