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У відповідь на Ваше звернення від 16.08.2021 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».

«День волонтера» - це добровільна, мотивуюча ініціатива комунального 

підприємства «Ласка», яка традиційно відбувається у суботу з 12.00 до 15.00. 

Вона не є ні основним видом діяльності комунального підприємства, ні його 

статутним обов’язком. 
Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 855 

продовжено адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 

1 жовтня 2021 року. Отже, в силу виробничих потреб (обов’язкова присутність 

на робочих місцях від 8 (у вихідні дні) до 20 (у будні) штатних працівників) та 

технічних можливостей підприємство не може забезпечити дотримання всіх 

вимог згаданої вище постанови, зокрема дотриманням дистанції між 

присутніми на території не менш як 1,5 метра, відвідування відбувається лише 

за попередньою домовленістю, яку ви можете здійснити у телефонному режимі. 
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Групи формуються в кількості до 5 відвідувачів у суботу (вихідний для 

підприємства день), бо саме таку кількість людей може контролювати 

представник адміністрації підприємства в плані контакту з тваринами та 

дотримання карантинних обмежень. В свою чергу, представник адміністрації  
присутній у суботу на комунальному підприємстві «Ласка» на волонтерських 

засадах.
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