
Минулого тижня наше видання уже 
писало про вірусну інфекцію не-
відомого походження, яка вражає 
велику рогату худобу. Зокрема, 
йшлося про те, що ця хвороба 
— вірусна діарея — почалася з 
Любомльського району і пошири-
лася на Шацький, Старовижівський, 
Турійський. Наскільки небезпечне 
це захворювання та чи з’ясовано 
причини його виникнення, дізна-
валися «Відомості». 

Як розповів начальник відділу 
протиепізоотичної роботи управ-
ління ветеринарної медицини у Во-
линській області Юрій Мосійчук, 
масово тварини захворіли лише у 
двох районах: Любомльському та 
Старовижівському. В решті ж тра-
плялися поодинокі випадки.

За його словами, на сьогодні 
остаточного діагнозу не встанов-
лено, позаяк обласна лабораторія 
не має відповідного діагностикума. 
По допомогу волинські ветеринари 
звернулися до харківських спеціа-
лістів. 

— Відомо лише, що це вірусне 
захворювання з ознаками діареї, — 
каже Юрій Андрійович. — Можли-
во, причиною хвороби стало те, що 
тварини пили непроточну воду з об-
мілілих через спеку водойм. Можли-
во, воно має паразитарний характер 
і переноситься кліщами, яких зараз 
багато на пасовищах. Однак паніку-
вати не варто, адже хвороба успіш-
но лікується за допомогою антибіо-
тиків протягом п’яти-шести днів. І 
летальних випадків зафіксовано не 
було. 

Під час лікування тварину не 
виганяють зі стадом, дають сухий 
корм. Молока в той період пити не 
можна, хіба що кип’ятити. Адже, як 
пояснив пан Мосійчук, антибіотики 
виводяться з організму корови, зо-
крема, через молоко. 

Щодо такого поширеного та не-
безпечного захворювання, як ту-
беркульоз, через який доводиться 
здавати худобу на забій, то за перше 
півріччя під час планових діагнос-

тичних досліджень було виявлено 22 
тварини, що зреагували на туберку-
лін. Як розповів спеціаліст управлін-
ня, для комплексного дослідження 
на туберкульоз треба забити твари-
ну, після чого відбирають патологіч-

ний матеріал і в обласній лабораторії 
визначають, чи була худоба хворою. 
Так от, із цих 22-х випадків у жодно-
му діагноз не підтвердився. До речі, 
компенсацій господарям за втрату 
практично здорових корів держава 
не передбачає.

Інше захворювання, лейкоз, за 
цей період діагностували у приблиз-
но трьохсот голів ВРХ. Хвору тва-
рину людина має право утримувати 
до двох років, але ізольовано. Крім 
того, заборонено здавати молоко, та-
кож не рекомендують його вживати. 

Ми поцікавились у Юрія Андрі-
йовича, чи має право господар вима-
гати проведення повторного аналізу, 
адже не секрет, що якийсь процент 
похибки при лабораторному дослі-
дженні завжди існує.

— Згідно з новою інструкцією, — 
пояснює пан Мосійчук, — протягом 
15 днів після планового досліджен-
ня, якщо селянин має сумніви щодо 
діагнозу, він може звернутись у наше 
управління з проханням провести 
відбір крові повторно. Та для цього 
уже скликають комісію, беруть кров, 
вміщають у термос, опечатують і на-
правляють у центральну ветеринар-
ну лабораторію в Києві. Наголошу, 
це треба зробити впродовж 15 днів, 
а фінансові витрати на проїзд до Ки-
єва і вартість аналізу (приблизно 30 
гривень) бере на себе господар. Але, 
як правило, у нашій лабораторії не 
помиляються.

Людмила ШИШКО

Підписана 23 липня Угода про 
спрощення візового режиму 

між Україною та ЄС значно роз-
ширить коло українців, які змо-
жуть отримувати візи за спроще-
ною процедурою. Про це заявив 
прес-секретар Міністерства закор-
донних справ України Олександр 
Дикусаров. За його словами, після 
набуття угодою чинності право на 
отримання довгострокових, бага-
торазових і безкоштовних віз до 
країн ЄС за спрощеною процеду-
рою отримають чотири нові кате-
горії населення. Зокрема, це члени 
громадських організацій і релігій-
них громад, члени організацій, які 
беруть участь у міжнародних фо-
румах (семінари, виставки тощо), 
та учасники програм транскор-
донного співробітництва в рамках 
програм ЄС. 

Крім того, Дикусаров підкрес-
лив, що угода покращує порядок 
видачі віз для журналістів. Тепер 
їм замість запрошення від сторо-
ни, що приймає, достатньо буде 
листа з редакції. Дипломат під-

креслив, що тепер спрощене отри-
мання віз поширюється не тільки 
на журналістів, а й на технічний 
персонал ЗМІ.

За словами чиновника, уго-
дою закріплюється певний тер-
мін розгляду клопотання на 
отримання візи — 10 днів — і 
зменшується перелік документів, 
які необхідно подавати громадя-
нам України для отримання віз 
до країн ЄС. 

Також Дикусаров зазначив, 
що спрощена процедура видачі 
віз тепер поширюється не тільки 
на тих громадян, яким необхід-
не лікування за кордоном, а й на 
осіб, що їх супроводжують.

При цьому прес-секретар 
МЗС повідомив, що змінилося 
тлумачення термінів отримання 
віз. Раніше візи в ЄС видавали-
ся на термін «до 5 років» і «до 1 
року» на розсуд посольства або 
консульства. Зараз це питання 
регулюється тим, що візи вида-
ються не менш ніж на один рік 
або на п’ять років.
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Події

Засуджено убивцю, який облив бензином 
і підпалив двох жінок

Угода про спрощення візового режиму 
полегшить виїзд за кордон журналістам

Апеляційний суд Волинської 
області залишив без змін ви-

рок Луцького міськрайонного 
суду, яким 47-річний мешканець 
села Боратин Микола Смага засу-
джений до 15 років позбавлення 
волі. Про це повідомили у прес-
службі прокуратури області. 

30 грудня 2011 року під час 
сварки він облив бензином і під-
палив свою колишню співмешкан-
ку — 50-річну Неонілу Матвійчук 
— та її 24-річну доньку Людмилу. 
Від отриманих термічних опіків 
обидві жінки згодом померли.

У хаті в той час перебувала та-
кож мати Неоніли Матвійчук, яка 
через похилий вік і стан здоров’я 
не могла самостійно пересуватися 
й залишити помешкання. На щас-
тя, вона залишилася живою.

Миколі Смазі інкримінували 

вчинення з особливою жорстокіс-
тю умисного вбивства двох осіб 
способом, що є небезпечним для 
життя багатьох осіб (п. 1, 4, 5 ч. 2 
ст. 115 Кримінального кодексу 
України).

Державне обвинувачення в цій 
справі підтримували працівники 
обласного апарату прокуратури 
Волині.

Днями мене зачепив вислів прияте-
ля. За певних пікантних обставин, 
про які розкажу далі, він повторив 
банальну фразу, почувши яку 
втисячне, моє єство переповнилося 
цим безглуздям і почало пручатися. 
Гаврило повернувся до мене і про-
рік: «Усі політики однакові, тож кого 
не вибери — нічого не зміниться». 
Доки його голова була повернута 
до мене, його велосипед невпинно 
котився просто на таран до намету 
Партії регіонів. Скільки галасу 
здійнялося навколо! Спершу якась 
бабуся пригостила його морозивом 
«за хоробрість». А потім Гаврилові 
довелося пояснювати міліції, що 
напад на майно партії влади — це 
випадковість, а не боротьба проти 
«покращення».

Такий самий, як у Гаврила, струс 
пережила і моя свідомість, коли втя-
мив одну річ: що більше користуєш-
ся нав’язаними шаблонами, то біль-
ше використовують тебе.

«Всі вони крадії, то я краще за 
цих, що при владі проголосую, бо 
вони вже накралися», «Всі вони од-
накові, я не братиму участі у вибо-
рах», «Краще проголосую за того, 
в кого більший рейтинг, — так мій 
голос точно не пропаде», «Проголо-
сую за того, що матері пайок приніс, 
я йому вдячна»… Не варто продо-
вжувати далі, бо стане дуже сумно 
від того, що ці установки працю-
ють, незважаючи на те, що нічого, 
пов’язаного зі здоровою логікою, 
вони не мають.

Насправді політична схема зараз 

виглядає дуже просто. Соціологія 
свідчить, що Партія регіонів із кому-
ністами (які, попри свою нібито опо-
зиційну риторику, злагоджено голо-
сують з біло-синіми) не набирають 
більшості. Тож завданням опозиції є 
перехилити шальки парламентських 
терезів на свій бік. На жаль, це не-
легке завдання, адже протистояти 
«тушкуванню» нинішні парламен-
тарі не вміють. Згадайте самі: чи 
змогли вони дати відсіч наступу на 
суверенітет і не дати ухвалити «хар-
ківські угоди»? А «двомовний» за-
конопроект, за який проголосували 
«тушки» від опозиції?

Отже, щоби опозиція змогла не 
тільки сформувати, а й втримати 
більшість, у парламенті необхідний 
залізний кістяк, який не розлізеться 
по провладних фракціях, який бити-
меться за принципові питання, який 
не даватиме слабкодухим захворіти 
на грошолюбство чи страхопуд-
ність. Цим кістяком має стати фрак-
ція ВО «Свобода» у Верховній Раді. 
До цих зірвиголів шаблон «усі вони 
однакові» (як і будь-який інший) не 
підійде. Ще жодного разу за роки 
незалежності в українському парла-
менті не було фракції націоналістів. 
Однак такі фракції є у місцевих ра-
дах — у центрі, на півночі й заході 
держави. Із 2,5 тисячі депутатів у 
лавах свободівців жодної тушки. 
«Чим вони там займаються, ці вуса-
ті дядьки і тітки у вишиванках, які 
тільки й знають, що про культуру і 
солов’їну мову говорити?» — каже 
один із шаблонів, яким я донедавна 
хворів, аж доки кинув домислюва-

ти і почав дізнаватися. З’ясувалося, 
що свободівці стають кістьми і не 
дають ухвалювати місцевий бюджет 
на швидку руку — за п’ять хвилин, 
не дають розбазарювати надра, про-
тистоять закриттю шкіл і лікарень, 
борються проти «молочної мафії», 
яка змушує селян за копійки здавати 
молоко заготівельникам, і так далі. 
Та й узагалі, намагаються реалізу-
вати кожне звернення від виборців 
і домагаються ухвалення потрібного 
громаді рішення.

Чи зможуть вони взаємодіяти з 
ліберальною опозицією, представле-
ною в об’єднанні «За Батьківщину»? 
Запросто. Щоправда, крім тих ви-
падків, коли ця опозиція тягтиметь-
ся підписувати з антиукраїнською 
владою «широкі коаліції», мемо-
рандуми, універсали про єдність й 
інші акти капітуляції. У місцевих 
радах свободівці довели, що керу-
ються не амбіціями чи мріями про 
високі крісла та страусині капці. А 
керуються Ідеєю, поступитись якою 
— зась. Цьому вони мають навчити 
решту соратників по опозиції — їх-
ньою метою має бути реалізація ідеї 
добробуту народу, а не мистецтво 
політичного «розводняка», а прості-
ше — гендлярства.

Перед кожними виборами по-
вторюється мантра — саме вони 
вирішальні. Одначе ви й самі бачи-
те, що жовтень-2012 буде доленос-
ним. Можливо, біло-сині зазіхнуть 
не лише на мову, землю, стратегічні 
підприємства, надра, малий і серед-
ній бізнес, а й на Конституцію та 
державність. Але можливе й таке, 

що опозиція, відчуваючи вирішаль-
ну підтримку народу, скасує при-
низливі реформи та грабіжницькі 
кодекси, які було ухвалено за два 
останні роки.

Щоби кримінальній олігархії 
годі було мріяти про парламентську 
більшість, щоби повернути собі дер-
жаву, щоби повернути самоповагу 
та гідність, треба перемогти зло, яке 
за 20 років дуже міцно засіло у владі. 
Для цього треба напружити не лише 
м’язи, але й мізки.

Яким чином провести у Верхо-
вну Раду опозицію з «кістяком», а 
не лише з «м’ясом»? Розподілити в 
родині, хто за кого голосує. Вибор-
чий список «За Батьківщину» і так 
має прохідні рейтинги. Має достат-
ню підтримку для проходження в 
парламент і «Свобода». Однак, вра-
ховуючи масштаби фальсифікацій, 
які від виборів до виборів стають 
усе брутальнішими та цинічніши-
ми, та велику потребу парламенту 
мати сталевий ідеологічний стри-
жень, бодай один голос від кожної 
родини, яка налаштована проти ре-
жиму Януковича, потрібно віддати 
за «Свободу». 2002 року ця мето-
дика вже була випробувана — тоді 
у Верховну Раду пройшли і «Наша 
Україна», і «Батьківщина», яка, як 
усі пам’ятають, мала передвиборчий 
рейтинг на межі проходження. Це 
дало можливість згодом, у 2004 році, 
не пустити Януковича до влади. На 
цих виборах ця технологія допомо-
же його звідти забрати.

Завдання народу — підхопити 
хвилю протесту, яка знесла режим 

Кучми. Не на кухні та не на базарі 
треба виливати своє обурення жа-
люгідним станом економіки, зни-
щенням сільської медицини та осві-
ти, посяганням на українську мову 
та землю, введенням у коматозний 
стан малого та середнього бізнесу, 
здачу в руки Росії та олігархів стра-
тегічних підприємств, а на цьому тлі 
— масштабне розкрадання бюджету, 
неприступне Межигір’я із золотими 
унітазами, брехня влади про «покра-
щення».

На виборах українці мають роз-
стріляти бандитську владу своїми 
бюлетенями. До виборів протест має 
відбуватися на майданах, щоби всі 
бачили: у кожному обласному цен-
трі, місті й селі Україна не терпітиме 
донецьких зайд, що прислужують 
Кремлю. Ми побачимо одне одного 
на майданах сотень і сотень міст. У 
серця українців повернеться пере-
можний дух, який не залякати, який 
не купити, який не знищити.

Якщо переживу ці вибори, я не 
хочу, щоби перед наступною полі-
тичною кампанією мій приятель врі-
зався на велосипеді в намет ворожої 
народу політичної сили. Я хочу, щоб 
вона просто перестала існувати, як 
і десятки інших політичних бізнес-
проектів, які виникали і зникали 
протягом уже 20 років. Я хочу, щоб у 
політикумі залишалися тільки сталі 
ідеологічні сили, які не заплямували 
себе співпрацею з антинародним ре-
жимом і довели свою здатність бути 
виразниками інтересів народу в за-
конодавчому органі влади.

Петро КОЛОМІЄЦЬ

На Волині так і не знають 
причини нової хвороби корів 

Під завалами нововолинської 
шахти опинилося троє 
гірників
23 липня близько 19:00 на Нововолинській шахті №9 
ДП «Волиньвугілля» на глибині 410 м в головному 
східному вентиляційному штреку стався раптовий об-
вал породної маси. При цьому три працівники шахти 
опинилися за завалом на відстані близько 100 метрів 
углиб шахти. Згодом завал був розібраний, а всіх 
гірників вивели на поверхню.

Волиняни відмовляються від 
субсидій
Субсидії на відшкодування оплати житлово-кому-
нальних послуг у червні отримали 8,8 тисячі сімей, 
або 2,6% їх загальної кількості, повідомили в Головно-
му управлінні статистики у Волинській області. Протя-
гом шести місяців цього року субсидії призначено 9,1 
тисячі сімей, що на 27,6% менше проти аналогічного 
періоду попереднього року, на суму 1,6 мільйона 
гривень.

800
приблизно стільки доларів 
коштує цього року літня поїздка 
українців за кордон. Про це 
заявила член президії лідерів 
туристичного бізнесу України 
Ольга Юденко.

Ймовірно, причиною хво-
роби стало те, що тварини 
пили непроточну воду з 
обмілілих через спеку во-
дойм. Можливо, захворю-
вання має паразитарний 
характер і переноситься 
кліщами, яких зараз бага-
то на пасовищах.
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Як не протаранити велосипедом намет провладної політичної сили


