
Щороку дедалі більше хворих на 
рак малят повністю одужують. 
«Рак — це ще не вирок, — кажуть 
лікарі та додають: — Якщо є необ-
хідне для лікування обладнання». 
Останнього в українських лікарнях, 
як завжди, не вистачає. Тоді на 
допомогу приходять благодійники. 
Так, днями онкогематологічний 
центр Волинського обласного ди-
тячого територіального медичного 
об’єднання отримав 15 інфузоматів. 
Такий щедрий і вкрай необхідний 
подарунок медзакладу зробив 
благодійний фонд «Стопрак».

Ця новенька медична апаратура 
зможе зробити простішим лікуван-
ня хворих діток, адже дозволяє вво-
дити ліки з надточним дозуванням, 
та ще й без постійного перебування 
малечі під крапельницею.

Як розповів завідувач онкоге-
матологічного центру Сергій Ми-
ронюк, онкохворі діти на активній 
фазі лікування потребують безпе-
рервного введення в організм хімі-
опрепаратів із точною кількістю та 
швидкістю потрапляння. Без інфу-
зомата медикам важко визначити 
кількість ліків, що потрапляють в 
організм, часто доводиться з секун-
доміром сидіти біля малечі та раху-
вати краплі. Використання інфузо-
матів повністю виключає це, адже 
високоточний насос для інтенсивної 
терапії та анестезії дозволяє вводити 
ліки з визначеною швидкістю, точ-
но розраховує необхідну дозу тих 
чи тих медикаментів. Особливо він 
зручний у разі, коли малечі потріб-
но вводити кілька препаратів одно-
часно. І головний плюс для дитини 
— з таким пристроєм безперервний 
процес уведення ліків стає не таким 
важким, оскільки з інфузоматом ді-
твора може вільно пересуватись і 
навіть бавитися.

— 15 новеньких інфузоматів за-
безпечать потреби нашого центру, 
— каже лікар Сергій Миронюк. — У 
нас якраз 15 онкогематологічних лі-
жок, а нині проходить лікування ві-
сім маленьких волинян. Переважно 
діти хворіють на лейкемію.

Сучасне обладнання вартістю 
240 тисяч гривень онкогематологіч-
ний центр отримав від волинсько-
го благодійного фонду «Стопрак», 
який очолює Марія Адамчук. Добро-
дійка повідала, що придбання цієї 
техніки стало можливим за сприян-
ня потужного Всеукраїнського фон-
ду «Надіюсь і вірю».

Головний лікар Волинського об-
ласного дитячого територіального 
медичного об’єднання Григорій Ва-
щилін зауважив, що великий плюс 

цього обладнання в тому, що воно 
нове і сертифіковане в Україні. Адже 
часто у медзаклади потрапляє техні-
ка з-за кордону, яка вже була у вжит-
ку, і на сертифікацію та реєстрацію 
її в Україні йде чимало часу, такого 
дорогоцінного, коли йдеться про лі-
кування.

— Інфузомати вже є, слава Богу. 
Тепер черга за шейкером для збері-
гання тромбоконцентрату, виділе-
ного з крові донора, протягом три-
валого часу», — каже пані Адамчук.

Нині для кожного переливання 
крові щоразу потрібно шукати до-
нора, адже у лікарні немає умов для 
тривалого зберігання тромбокон-
центрату. Шейкер допоможе зберіга-
ти тромбоконцентрат із донорської 
крові тривалий час. Тромбоконцен-
трат завжди повинен перебувати в 

русі. Якщо його постійно не трусити, 
він стає густим і непридатним для 
переливання. Саме для цього вико-
ристовується шейкер. 

За словами благодійниці, фонд 
має надію зібрати кошти й на цей 
апарат, а це 100 тисяч гривень. Також 
надалі фонд збирається працювати в 
напрямку створення умов для реабі-
літації діток, які перенесли недугу. В 
мріях Марії Адамчук — влаштуван-
ня табору для онкохворих малят, але 
про це поки що рано говорити.

Президент фонду зазначила, що 
реабілітація вкрай необхідна для 
дітвори. Вона розповіла, з якою ра-
дістю волинська малеча відвідує що-
річні всесвітні спортивні змагання 
для дітей, які перенесли рак, «Ігри 
переможців». За її словами, цей за-
хід дозволяє таким діткам швидше 
адаптуватись.

Це не перші й не останні добрі 
справи благодійників зі «Стопраку». 
Присутній на врученні медичної 
апаратури перший заступник голо-
ви ОДА Олександр Курилюк зазна-
чив, що за півтора року існування 
благодійна організація «Стопрак» 
встигла зробити чимало. Зокрема, 
для маленьких пацієнтів обласної 
дитячої лікарні передано ліків і ме-
дичних засобів на суму майже 150 
тисяч гривень. Також фонд організу-
вав низку семінарів для волинських 
лікарів. Заступник голови облдер-
жадміністрації подякував благодій-
никам від імені влади й усієї волин-
ської громади за суттєвий внесок в 
охорону здоров’я, зокрема в галузі 
онкології, ранньої діагностики зло-
якісних утворень, та організацію 
інформаційно-просвітницьких кам-
паній.

Ольга УРИНА

Українські закони не дозволя-
ють повернути навіть за до-

помогою суду гроші, вкладені у 
фінансову піраміду «МММ», за-
явив керівник Харківського офісу 
ЮФ «Ілляшов і партнери» Олексій 
Христофоров. 

«Боротьба з проектами на 
кшталт «МММ-2011» потребує 
від держави системних підходів, 
аналогічних до тих, що застосову-
ються для стримування розповсю-
дження наркотиків, азартних ігор, 
проституції та будь-якого іншого 
бізнесу, побудованого на експлуа-
тації людських пороків», — вважає 
адвокат. 

За його словами, вкладання 
грошей у фінансову піраміду, зо-
крема й у «МММ-2011», здебіль-
шого є не наслідком обману, а 
свідомим вибором конкретної лю-
дини, яка має відповідати за власні 
дії. 

Нагадаємо, на початку червня 
творець піраміди Сергій Мавроді 
заявив, що система припиняє ви-
плати до 15 червня через паніку 
серед вкладників. Багато експертів 
сприйняли цю новину як ознаку 
швидкого краху сумнівного про-
екту. Тим паче, що після 15 червня 
виплати не поновилися.

Вартість кредитів, які Держав-
ний земельний банк планує 

надавати сільгоспвиробникам, 
становитиме близько 8-9%. Про 
це повідомив голова Державного 
агентства земельних ресурсів Сер-
гій Тимченко.

«Ставка, на яку ми розрахову-
ємо, — в середньому 8-9% річних. 
Якщо взяти ставки комерційних 
банків, то це 16% і вище», — ска-
зав він. 

Кредити надаватимуться під 
заставу землі для власників або під 
заставу права оренди, якщо земля 
в оренді. Можливість використан-
ня права власності на землю як 
заставу при отриманні кредитів у 
банках була одним із основних ар-
гументів для впровадження в краї-
ні ринку землі.

Для зняття мораторію на ку-
півлю-продаж земель необхідно, 
аби набрав сили закон про ринок 
землі, що був прийнятий у першо-
му читанні. «Терміни завершення 
земельної реформи залежать від 
прийняття закону про ринок зе-
мель. З огляду на те, що в країні йде 
виборча кампанія, зараз приймати 
його недоцільно і небезпечно. Є 
ризик, що для загравання з елек-
торатом найважливіший закон за-
полонять популістські норми, які 
згодом зроблять його даремним», 
— вважає чиновник.

Він прогнозує прийняття до-
кумента в другому читанні вже 
новим парламентом, але до кінця 
поточного року.
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Події
Волинь має шанс залучити 1,2 мільйона 
грантових коштів на енергозбереження

Повернути гроші, вкладені в МММ, навіть 
через суд нереально 

Волинські прикордонники отримали техніку від США і Євросоюзу

Волинь має шанс залучити 1,2 
мільйона гривень грантових 

коштів на енергозбереження. Про 
це повідомив голова облдержадмі-
ністрації. Борис Клімчук розповів, 
що Волинь є пілотною областю з 
впровадження мікропроектів про-
грами ПРООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду». 

Рішенням міжнародної орга-
нізації на Волині відберуть шість 
мікропроектів із максимально до-
пустимим фінансуванням програ-
ми у 20 тис. євро. Ця сума повинна 

складати не більше 70% вартості 
проекту з енергозбереження. Ре-
шту виділяють місцеві бюджети 
та громада, зацікавлена в економії 
енергоресурсів.

Голова облдержадміністрації 
вважає, що сільські та селищні го-
лови, зокрема з Рожищенського, 
Любомльського та Іваничівського 
районів, повинні взяти активну 
участь у написанні цих проектів. 
Адже це хороша можливість залу-
чити грантові кошти на розвиток 
їх територій.

Земельний банк кредитуватиме селян 
під 8-9%

Нова апаратура полегшить 
лікування онкохворих дітей

Один зек обходиться 
державі в 600 гривень у 
місяць
Утримувати одну людину в СІЗО коштує бюджету 
200 гривень за місяць, у колонії — 600, розповів 
очільник управління пенітенціарної служби у Київ-
ській області Олександр Сайко. «У Білоцерківській 
колонії на засудженого виділяють 640 гривень у мі-
сяць, у Бучанській — 1050, в Бориспільській — 950, 
а в Ірпінському виправному центрі — 460», — каже 
він. Сюди входить харчування та «комуналка».

Львів’яни вимагають відставки 
свого губернатора
Львівська облрада звернулася до Президента України з 
вимогою відсторонити Михайла Костюка з посади голови 
Львівської ОДА. Про це пише ЗІК. За словами депутата Ірини 
Сех, публікації у газеті «Експрес» про діяльність конвер-
таційного центру, через який було відмито понад мільярд 
гривень, свідчать про причетність до відмивання коштів 
колишнього керівника «Укрзалізниці», а нині губернатора. 
«Це не перший випадок, який вказує на вчинення Костюком 
дій, несумісних зі статусом держслужбовця», — наголосила 
Сех.

6,4
на стільки відсотків, або на 1 
мільярд 971,5 мільйона кубів, 
Україна скоротила у січні-травні 
цього року споживання газу по-
рівняно з аналогічним періодом 
2011 року — до 28 мільярдів 
737,5 мільйона кубометрів.

Так виглядає інфузомат

Працівникам Луцького прикор-
донного загону вручили нову 

техніку, придбану за гроші міжна-
родних організацій. 

Як зазначив начальник Пів-
нічного регіонального управління 
Державної прикордонної служби 
України генерал-майор Ігор Токо-
вий, обладнання надійшло в рамках 
реалізації міжнародних проектів і 
програм у сфері безпеки кордонів. 
Основними донорами та партне-
рами Держприкордонслужби ви-

ступили уряд США та Європейська 
комісія. На це було виділено 135 
мільйонів гривень.

Основна увага спільних проектів 
скерована на посилення потенціалу 
прикордонних підрозділів і застосу-
вання новітніх технологій задля за-
побігання незаконній діяльності на 
кордоні, припинення контрабанди, 
незаконного переміщення зброї та 
наркотиків, торгівлі людьми тощо.

Луцький прикордонний загін 
отримав: один пасажирський авто-

бус «Богдан», один автомобіль Land 
Rover, шість автомобілів Chevrolet 
Niva, шість квадроциклів Polaris, 
чотири снігоходи Polaris, вісім мо-
тоциклів «Мінськ», а також катер 
ЮМС-450. 

Техніка направлена у підрозділи 
для використання в охороні держав-
ного кордону.
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Луцького псевдомінера затримали 
аж в Одесі

Чоловіка, який повідомив про 
замінування приміщення об-

ласної державної адміністрації та 
залізничного вокзалу, впіймали 
аж в Одесі. Про це повідомив го-
ловний міліціянт області Богдан 
Щур.

— 18 червня мешканці облас-
ного центру були стривожені по-
відомленнями про замінування. 
Одне з них надійшло о 15.35, а 
друге — о 17.50. Проведено низку 
заходів, зокрема евакуацію праців-
ників ОДА та вокзалу. Працювали 
експерти, вибухотехніки. Жодних 
вибухових предметів не виявили. 
А вже 20 червня в Одесі правоохо-
ронці затримали та доставили до 
волинських міліціонерів громадя-
нина К., який зізнався, що справ-
ді телефонував і повідомляв про 
замінування, — розповів Богдан 
Щур.

Затриманий перебуває в ізо-
ляторі тимчасового тримання, 
тривають слідчі дії. В його діяннях 
вбачається злочин за статтею 115 
Кримінального кодексу. Також 
готуються матеріали до суду для 
встановлення запобіжного заходу 
— арешту, наголосив пан Щур.

До слова, затриманий виявив-
ся жителем Херсона, 1978 року на-
родження. До Луцька він приїхав 
у приватних справах. За його ж 
словами, сполохати півміста йому 
забагнулося винятково з хуліган-
ських мотивів.

У тому, що К. стовідсотково є 
луцьким псевдомінером, Богдан 
Щур переконаний, оскільки мілі-
ція допитала свідків, які бачили 
біля телефонного автомата на вок-
залі чоловіка у рукавичках.

Ірина КОСТЮК

Онкогематологічний центр Волинського обласного дитячого 
територіального медичного об’єднання отримав 15 нових інфузоматів


