
В Україні частішають випадки за-
раження свиней африканською 
чумою. У державній ветеринарній 
та фітосанітарній службі б’ють 
на сполох: якщо раніше більше 
випадків зараження було в дикій 
природі, то зараз все частіше 
хворіють свійські тварини. Голо-
ва служби Олександр Вержихов-
ський зауважує, що «вірус набрав 
критичної маси». Ця проблема уже 
існує в шести областях — Київській, 
Чернігівській, Рівненській, Жито-
мирській, Сумській та Полтавській. 
Чи вдасться Волині вберегтися від 
потрапляння страшного вірусу, 
якими можуть бути його наслідки 
та чи безпечний він для людей, ді-
знавалися «Відомості».

Як повідомили в головному 
управлінні ветеринарної медицини 
у Волинській області, епізоотична 
ситуація щодо африканської чуми 
свиней у нас є благополучною, ста-
більною та контрольованою. Станом 
на 1 серпня в області нараховується 
63 свиногосподарства, із них пра-
цюють в закритому режимі робо-
ти 42. Загалом протягом останніх 
трьох років кількість господарств, 
де утримуються свині, зменшилася 
на 30 об’єктів. 

— Наші спеціалісти уже обсте-
жили 69511 дворів, де утримуєть-
ся 210973 голів свиней, — розповів 
начальник управління Богдан Ло-
зинський. — Вакциновано проти 
класичної чуми (КЧС) всього 132237 
голів свиней.

За його словами, в липні заку-
плено 230 тисяч доз вакцини проти 
класичної чуми — цього буде до-
статньо для області.  

— Проти африканської чуми, 
на жаль, немає ні вакцини, ні ліку-
вання, летальність настає у 100% 
випадків захворювання, — пояснює 
Богдан Васильович. — А проводи-
мо вакцинування проти звичайної 
чуми з метою підвищення імунітету 
тварин у разі потрапляння вірусу 
африканської чуми.  

Богдан Лозинський повідомив, 
що в області вже проведено два за-
сідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при об-
лдержадміністрації й при райдер-
жадміністраціях та міськвиконкомах. 

— Зважаючи на те, що в області 
оголошено п’ятий ступінь пожежної 

безпеки та призупинено полювання, 
найближчим часом плануємо про-
вести засідання державної надзви-
чайної протиепізоотичної комісії 
при облдержадміністрації, де роз-
глянемо питання щодо депопуляції 
диких кабанів, — продовжує на-
чальник управління. — На сьогодні 
відпрацьовуємо проблемні питання 
щодо проведення депопуляції диких 
кабанів, у тому числі на територіях 
природно-заповідного фонду.

У мисливському відділі облас-
ного управління лісомисливського 
господарства пояснили, що депопу-
ляція не означає повного знищен-
ня дикого звіра. Полюванням буде 
лише знижено чисельність кабана. 
З метою профілактики потраплян-
ня вірусу, виявлення хворих або за-
ражених свиней у волинських лісах 
майже з початку року посилено спо-
стереження та патрулювання мис-
ливських угідь. 

— У зв’язку з дуже складною 
епізоотичною ситуацією щодо аф-
риканської чуми свиней у Польщі 
та Білорусі проводиться моніторинг 
серед дикої фауни, — продовжує 
Богдан Лозинський. — У період мис-

ливського сезону 2014-2015 років 
добуто 241 голову дикого кабана, 
досліджено 225 проб патологічно-
го матеріалу — результати дослі-
дження від’ємні. У поточному році 
досліджено 19 проб патологічного 
матеріалу від домашніх свиней — 
результати дослідження від’ємні. 
Митники в пунктах перетину кор-
дону з Республікою Білорусь за 
обов’язкової участі спеціалістів 
ветеринарної медицини оглядають 
вантажі та ручну поклажу громадян. 
У пункті пропуску Доманово Ратнів-
ського району обладнано постійний 
бар’єр для дезінфекції автомобілів, 
які рухаються з Республіки Білорусь. 
Для проведення дезінфекції праців-
ники пункту забезпечені спецодя-
гом, аерозольним апаратом «ПОРТ 
423С», ранцевими оприскувачами, 
а також  деззасобами. В області про-
ведено практичні тренінги-навчан-
ня з моделюванням виникнення 
захворювання із залученням всіх за-
цікавлених служб. На випадок під-
озри або виникнення АЧС в області 
та  кожному районі створені групи 
швидкого реагування. Зобов’язано 
головних державних ветеринарних 

інспекторів районів та міст щоден-
но до 16.00 інформувати про вжиті 
заходи для профілактики африкан-
ської чуми свиней. Також із 3-го 
серпня розпочато роботу з про-
ведення позапланових перевірок 
суб’єктів господарювання, діяль-
ність яких пов’язана з вирощуван-
ням, утриманням, реалізацією жи-
вих свиней, їх забоєм, переробкою 
та зберіганням продукції з них.

На наше запитання про те, чи 
безпечно споживати м’ясо зараже-
ної тварини, Богдан Лозинський 
відповів, що збудник африканської 
чуми свиней не шкідливий для лю-
дини. 

— Чому ж тварин спалюють? — 
цікавимося.

— Щоб облагополучити інші те-
риторії, адже лікування від хвороби 
немає, — пояснив Богдан Васильо-
вич. 

Першими ознаками хвороби, за 
його словами, є підвищення темпе-
ратури тіла тварини — за 420, си-
нюшність шкіри. Вірус прогресує 
дуже швидко і призводить до ле-
тальності.

Людмила ШИШКО
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Затримали молодика, 
який зникав із закладів 
харчування не заплативши
Чоловік заходив до закладів харчування, 
робив замовлення, а після трапези зникав, не 
розрахувавшись. Дільничні інспектори міліції 
встановили: до скоєння шахрайств причетний 
19-річний лучанин. На території обласного центру 
молодик скоїв сім аналогічних правопорушень. До 
слова, в минулому хлопець уже притягувався до 
кримінальної відповідальності.

Чи загрожує Волині африканська 
чума свиней

На що потратили 2,3 млн грн, 
передбачених на підтримку 
учасників АТО та членів їхніх сімей
Депутат Волинської обласної ради Валентина Блінова 
звернулася з депутатським запитом до голови ОДА 
Володимира Гунчика, в якому йдеться про Регіональну 
програму підтримки демобілізованих учасників АТО та 
членів їх сімей на 2015 рік. Як відомо, на фінансування цієї 
програми виділили 2,3 мільйона гривень. Депутат просить 
прозвітувати про використання цих коштів. У неї є підозри, 
що гроші використано нераціонально. 

Українцям хочуть 
збільшити 
відрахування із 
зарплат 

Білорусь заборонила ввезення української 
свинини через африканську чуму

Волинь буде з хлібом

Пенсійний фонд розробив 
законопроект «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо впорядку-
вання оплати праці)», прийнят-
тя якого може в рази збільшити 
відрахування єдиного соціаль-
ного внеску. Такий крок зведе 
нанівець застосування понижу-
ючого коефіцієнта та всі інші 
заходи щодо виведення з «тіні» 
заробітних плат українців, пише 
видання ZN.UA. 

«У законопроекті зазначено, 
що для розрахунку єдиного соці-
ального внеску використовуєть-
ся індикативна заробітна плата. 
Виходячи з норм законодавства, 
якщо людина заробляє мінімаль-
ну заробітну плату, то для праців-
ників ставка єдиного соціального 
внеску зростає з середнього 41% 
у два рази, до 82%, а для бухгал-
терів — до 123% і до 205% — для 
керівників. Крім цього, з заробіт-
ної плати працівника, бухгалтера 
та керівника буде утримуватися 
7,2, 10,8 і 18 відсотків відповід-
но», — пояснив експерт Ілля Не-
сходовський. Він вважає, що цей 
законопроект доводить до аб-
сурду оподаткування заробітних 
плат соціальним внеском. «Збіль-
шення соціальних гарантій при 
страхових випадках, а саме — при 
тимчасовій непрацездатності, не-
щасних випадках на виробництві, 
безробітті, а також при збільшен-
ні пенсій, закон не передбачає, 
що створює соціальну нерівність 
і порушує Конституцію, оскільки 
передбачає застосування даного 
закону лише для небюджетних 
організацій. 

У результаті цей законопро-
ект сприятиме зростанню тіньо-
вої економіки та виплат зарплат 
у конверті», — сказав Несходо-
вський. Позиція фонду зрозуміла 
— він намагається покрити зрос-
таючий дефіцит грошових ре-
сурсів. Але нинішня фіскальна 
політика вже зараз знижує кон-
курентоспроможність компаній, 
які чесно сплачують податки, і 
подальше поглиблення цього пи-
тання лише відлякає інвесторів.

Про це повідомили в департа-
менті ветеринарного та про-

довольчого нагляду Мінсільгос-
ппроду Білорусі. Зазначається, 
що білоруський уряд тимчасово 
обмежить поставки з Полтавської 
області свиней та продукції пере-

робки свинини, мисливських тро-
феїв, кормів і кормових добавок, 
готових кормів для кішок і собак, 
виготовлених з сировини даного 
регіону України, а також вживано-
го обладнання для утримання, за-
бою та розбирання свиней.

— Жнивна кампанія в об-
ласті майже заверше-

на, — зазначив директор департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської ОДА Юрій Горбенко. 
— Намолочено 950 тисяч тонн зер-
на, зокрема, пшениці — 673 тисячі 
тонн, жита — 56, ячменю — 134, 
вівса — 81, гороху — майже 7 ти-
сяч тонн. Середня врожайність 
зернових становить 38,5 ц/га, що 
на 3,5 ц/га більше, ніж у попере-
дньому році та на 2,4 ц/га — ніж у 
середньому в Україні.

Найкращі показники спосте-
рігаються в Горохівському районі 
— 152, Луцькому — 128 та Воло-
димир-Волинському районі —112 
тисяч тонн зерна. Завдячуючи 
технологіям та погоднім умовам, 

в окремих господарствах області 
рекордна урожайність становить 
80–90 ц/га, а на деяких площах 
врожаї озимої пшениці перетну-
ли межу в 100 ц/га. Крім цього, 
намолочено 80 тисяч тонн ріпаку. 
Урожайність склала 31,4 ц/га — це 
друга позиція в Україні. За попере-
дніми розрахунками, очікуваний 
валовий збір зерна (враховуючи 
й кукурудзу) становитиме понад 1 
млн тонн та повністю забезпечить 
потребу області в продовольчому 
зерні, у тому числі його реалізацію 
за межі області. Проблем із заго-
тівлею та зберіганням немає, адже 
потужності хлібоприймальних 
підприємств загальною місткістю 
понад 500 тисяч тонн забезпечу-
ють можливість його зберігання.

На Волині створено 
5 територіальних 
громад

Єдиний соціальний внесок 
хочуть обкласти ставкою від 
82% до 205% 

Депутати обласної ради під час 
36-го пленарного засідання се-

сії, що відбулося 14 серпня, підтри-
мали рішення про створення п’яти 
об’єднаних територіальних громад 
— Устилузької, Зимнівської, Голоб-
ської, Велицької та Смолигівської. 
Вони об’єднали 22 ради різних рів-
нів.

25 жовтня 2015 року перші міс-
цеві вибори в цих громадах про-
йдуть вже на новій територіальній 
основі. Про це повідомив Офіс ре-
форм у Волинській області.

Питання щодо створення ще од-
нієї громади з центром в Овадному 
Володимир-Волинського району 
депутати вирішили направити на 
розгляд Верховної Ради України, 
адже згідно з Перспективним пла-
ном формування територій громад 
Волинської області, створення цієї 
громади потребує зміни меж райо-
нів (виявила бажання приєднатися 
Гайківська сільська рада Турійського 
р-ну). Загалом до складу цієї грома-
ди ввійдуть населені пункти п’яти 
рад.

У західних областях 20 серп-
ня невелика хмарність, мож-
ливий дощ. Температура вночі 
+10...+12 °C, вдень +19...+21 °C. 21 
серпня мінлива хмарність, корот-
кочасний дощ. Вночі +11...+13 °C, 
вдень +20...+22 °C. 22 серпня змін-
на хмарність, без опадів. Вночі 
+13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 

У північних регіонах 20 серп-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Вночі +9... +11 °C, вдень 
+21...+23 °C. 21 серпня невели-
ка хмарність, опадів не очіку-
ється. Вночі +12...+14 °C, вдень 
+20...+22 °C. 22 серпня мінли-
ва хмарність, без опадів. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +25...+27 °C.

У Києві 20 серпня обіцяють 
мінливу хмарність, без опадів. Ніч-
на температура +10...+12 °C, денна 

+22...+24 °C. 21 серпня хмарно, без 
опадів. Вночі +12...+14 °C, вдень 
+19...+21 °C. 22 серпня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +24...+26 °C. 

У східних регіонах 20 серп-
ня буде ясно, без опадів. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +21...+23 °C. 21 
серпня мінлива хмарність, без 
опадів. Вночі +10...+12 °C, вдень 
+22...+24 °C. 22 серпня невели-
ка хмарність, без опадів. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +24...+26 °C.

У південних областях 20 
серпня хмарно з проясненнями, 
можливий дощ. Вночі +14...+16 °C, 
вдень +24...+26 °C. 21 серпня хмар-
но і сухо. Вночі +14...+16 °C, вдень 
+24...+26 °C. 22 серпня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вночі 
+13...+15 °C, вдень +26...+28 °C.
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