
Як відомо, у травні на сесії Луцької 
міської ради депутати підтримали 
Програму розвитку паліативної 
допомоги у м. Луцьку на 2015–2020 
роки. Обласний центр став лідером 
серед міст України, адже такий 
документ має лише кілька міських 
рад. Усі заходи, передбачені Про-
грамою, будуть фінансуватися за 
кошти міського бюджету і благодій-
ного фонду «Стопрак». І от першим 
кроком із утілення Програми в жит-
тя стало створення виїзної бригади 
«Хоспіс удома», аналогів якої на 
Волині немає. Медична служба пра-
цюватиме для діток, які потребують 
спеціального догляду.

Майже 350 малюків у обласному 
центрі Волині потребують паліатив-

ної допомоги. Це не лише хворі на 
рак, а й діти з різними складними 
захворюваннями. Наразі ж турбота 
про таких маленьких пацієнтів зде-
більшого покладена на батьків. Дер-
жава не виділяє достатньо коштів на 
ці потреби. З ініціативи благодійно-
го фонду «Стопрак» та за підтримки 
Міжнародного фонду «Відроджен-
ня» на базі комунального закладу 
«Луцька міська дитяча поліклініка» 
створюється виїзна бригада для на-
дання паліативної допомоги малень-
ким лучанам та їхнім сім’ям.

Під час презентації виїзної бри-
гади президент БФ «Стопрак» Марія 
Адамчук розповіла про те, що для 
впровадження проекту спочатку 
відібрали 47 діток, які потребують 
хоспісної допомоги. Маленькі паці-

єнти мають різні діагнози, а відпо-
відно, вони й різної важкості. Тих, 
кого можна буде транспортувати, 
доставлятимуть у денний стаціонар 
для процедур, до лежачих хворих їз-
дитимуть самі лікарі.

— Ми взяли для цих потреб 
найкращу машину невідкладної до-
помоги, де є можливості транспор-
тування і в лежачому положенні, і 
візочника, — повідомила головний 
лікар КЗ «Луцька міська дитяча по-
ліклініка» Оксана Лєщинська. — 
Автомобіль зовсім новий, ми його 
отримали минулого року. — З бла-
годійним фондом «Стопрак» підпи-
сали меморандум про партнерство, 
в якому обговорили всі аспекти 
співпраці. Паліативна допомога буде 
включати медико-соціальну, психо-
логічну з моментами реабілітації, 
при можливості надаватимемо юри-
дичну допомогу.

Лікар розповіла, що наразі про-
ведено опитування 67 родин Луцька 
та Луцького району, кожна з яких 
вказала, якої допомоги найбільше 
потребує. Тому, крім лікаря й мед-
сестри, до сім’ї за потреби приїде й 
вузькопрофільна бригада, напри-
клад лор, окуліст і так далі.

Виїзні бригади дуже потрібні, 
адже зазвичай мами, які догляда-
ють важкохворих дітей, просто 
прив’язані до домівки, про те, щоб 
приділити час собі чи іншим членам 
родини, й мови нема. Так, прези-
дент БФ «Стопрак» Марія Адамчук 
розповіла про маму з Ківерців, яка 
вже сім років глядить хлопчика, що 
має розвиток тримісячної дитини. 
Жінці запропонували приїхати до 
Луцька підписати документи, однак 
покинути хворого сина хоча би на 
дві години вона не може.

Оксана Лєщинська навела при-
клад Івано-Франківська, де, на її пе-
реконання, допомога сім’ям, у яких є 
діти з особливими потребами, здій-
снюється належним чином. Адже 

там діє спеціальний хоспіс.
— Є в сім’ї важка проблематична 

дитина, від якої не можна відійти, у 
якої судоми майже до зупинок ди-
хання, — розповідає лікар. — Така 
психологічна ситуація впливає на 
всіх членів родини. І от в Івано-
Франківську, коли батьки хочуть 
поїхати тимчасово відпочити, вони 
цю дитину поміщають на два тиж-
ні в хоспіс. У розлуці вони все одно 
сумують, але приїжджають і заби-
рають. Ці моменти психологічного 
розвантаження в сім’ї мають над-
звичайно велике значення.

Марія Адамчук додала, що вже 
ведуться перемовини з обласним 
керівництвом про можливості від-
криття такого хоспісного відділення 
на базі наших медичних закладів, де 
можна буде залишити дитину, нада-
ти якісь реабілітаційні послуги, по-

класти на курс лікування.
Загалом, за словами пані Марії, 

бюджет Програми на п’ять років 
— 2 мільйони 700 тисяч, однак про-
писано, що можливі зміни в обсягах 
фінансування. На дитячу полікліні-
ку на цей рік передбачено 200 тисяч 
гривень.

— У рамках Програми, крім 
дитячої виїзної бригади, плануємо 
виїзну дорослу, відкриття хоспіс-
ного відділення, навчання лікарів, 
— підсумувала Марія Адамчук. — 
Ми моніторимо Програми з різних 
регіонів, то у Луцьку — найкраща. 
В Рівному важко приймали Про-
граму — фактично без бюджету. Всі 
діти, які потребують цієї допомоги, 
мають її отримати, ми надалі пла-
нуємо такі послуги впроваджувати 
у райони.

Людмила ШИШКО

Регіон
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В Єнакієвому «деенерівці» побили 
молодь, яка святкувала Івана Купала
У ніч проти вівторка, 7 липня, патрульні «ДНР» побили молодь 
Єнакієвого, яка святкувала день Івана Купала. Про це із 
посиланням на джерела серед медиків повідомили місцеві ЗМІ. 
Як стало відомо, «правоохоронці» накинулися на дівчат і хлопців 
за порушення комендантської години. За попередніми даними, 
інцидент стався на 3-му міському ставку. В результаті двоє хлопців 
та дівчина отримали численні травми й опинились у травмпункті. 
До того ж щонайменше трьох людей бойовики заарештували та 
кинули у підвал «МДБ ДНР». 

У Львівській області піймали 
20-річного торговця людьми
На Львівщині затримали 20-річного переселенця з Маріуполя 
за вербування трьох жінок для сексуальної експлуатації. 
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської 
області. Підозрюваний обіцяв жінкам високу оплату «праці» 
у Греції, зобов’язувався забезпечити переліт, безпеку та 
комфортні умови проживання. 26 червня його було затримано 
правоохоронцями. Згідно з чинним законодавством, чоловіку 
загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна або без такої. 

У старій 
частині Луцька 
обмежать рух 
транспорту 

Вперше на Волині важкохворим дітям допомогу 
надаватиме виїзна бригада «Хоспіс удома»

Під час засідання круглого 
столу з питань організа-

ції дорожнього руху в старій 
частині міста Луцька перший 
заступник міського голови 
Тарас Яковлев повідомив, що 
з метою збереження істори-
ко-культурних пам’яток не-
обхідно там обмежити і впо-
рядкувати рух транспорту. 
До міської ради неодноразово 
зверталися працівники Дер-
жавного історико-культурно-
го заповідника в м. Луцьку, 
священнослужителі, пред-
ставники громадських органі-
зацій із проханням вирішити 
цю проблему. Розроблено 
проект, який передбачає вре-
гулювання руху транспорту в 
історичній частині міста, в ра-
йоні вулиць Глушець–Данила 
Галицького–Ковельська–Зам-
кова. Буде встановлено три 
термінали на в’їзді у заповідну 
зону, які видаватимуть відпо-
відні квитки на право заїзду. 
За словами Тараса Яковлева, 
отримані кошти використову-
ватимуть на покращення інф-
раструктури Старого міста. 

Паркомати будуть роз-
міщені таким чином, що 
суб’єкти господарювання та 
мешканці цього району мати-
муть можливість вільного до-
їзду до своїх будинків. 

ШАНОВНІ  РОБОТОДАВЦІ! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ШУКАЧІВ РОБОТИ БЕЗ УВАГИ!

Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас 15 липня взяти участь у випускному іспиті 
навчальної групи «Лицювальник-плиточник» із числа слухачів-безробітних, що проходитиме у 
Любомльському професійному ліцеї (м. Любомль, вул. Брестська, 11). 16 липня відбудеться випускний 
іспит навчальної групи «Кухар» із числа слухачів-безробітних у Волинському технікумі НУХТ (м. Луцьк, 
вул. Кафедральна, 6).
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з претендентами на роботу, 
отримати рекомендації викладачів, побачити реальних пошукачів праці.
Іспит розпочнеться об 11.00 год.
Телефони для додаткової інформації: (0332) 72-53-01, 72-44-90. 

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть кваліфіковані спеціалісти — 
партнери служби зайнятості:

10 липня у Шацькому районному центрі зайнятості 
(смт Шацьк, вул. Шевченка, 5)
12.00 год. – тренінг на тему: «Власна справа – шлях до успіху»
14.00 год. – тренінг на тему: «Самозайнятість у сільському туризмі: основні вимоги та порядок 
організації»

13 липня у Володимир-Волинському міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17)
10.00 год. – тренінг на тему «Робоче місце: знайти створити зберегти»
12.00 год. – тренінг на тему «Час перемін: ресурси і можливості»

14 липня у Ківерцівському районному центрі зайнятості 
(м. Ківерці, вул. Грушевського, 23)
12.00 год. – тренінг «Відновлення власних ресурсів для успішної адаптації в умовах мирного життя»
14.00 год. – тренінг на тему «Нові виклики сьогодення й успішна самореалізація в умовах соціальних 
криз» 

14 липня у Володимир-Волинському міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17)
10.00 год. – тренінг на тему «Візьми ініціативи в свої руки»

14 липня у Нововолинському міському центрі зайнятості 
(м. Нововолинськ, пров. Поштовий, 1)
12.00 год. – тренінг на тему «Візьми ініціативи в свої руки»

15 липня у Ратнівському районному центрі зайнятості 
(смт Ратне, вул. Набережна, 6)
13.00 год. – тренінг на тему: «Шлях до працевлаштування та самозайнятості через нові інформаційні 
технології»
13.00 год. – тренінг на тему: «Сільський туризм: від самозайнятості до підприємництва»

16 липня у Камінь-Каширському районному центрі зайнятості (м. Камінь-Каширський, Площа 
Незалежності, 8)
11.00 год. – тренінг на тему: «Мотивація жінок до пошуку роботи»
13.00 год. – тренінг на тему: «Шлях до працевлаштування та самозайнятості через нові інформаційні 
технології»

16 липня у Любешівському районному центрі зайнятості 
(смт Любешів, вул. Незалежності, 36)
10.00 год. – тренінг на тему «Візьми ініціативи в свої руки»

16 липня у Маневицькому районному центрі зайнятості 
(смт Маневичі, вул. Луцька, 14)
12.00 год. – тренінг на тему «Візьми ініціативи в свої руки»

16 липня у Нововолинському міському центрі зайнятості 
(м. Нововолинськ, пров. Поштовий, 1)
10.00 год. – тренінг на тему «Робоче місце: знайти, створити, зберегти»
12.00 год. – тренінг на тему «Час перемін: ресурси і можливості»

Телефон для додаткової інформації – (0332) 725437 (відділ організації профорієнтації обласного центру 
зайнятості)

РОБОТОДАВЦІ ВОЛИНІ ЗАПРОШУЮТЬ НА РОБОТУ

ТОВ «Волиньагрохолдинг» запрошує на роботу:
- агроном, заробітна плата – 3000 грн;
- завідувач майстерні, заробітна плата – 3000 грн;
- лікар ветеринарної медицини, заробітна плата – 2000 грн, надання житла.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Д. Галицького, 33 або Луцький район, с. Шепель, вул. Центральна, 11, 
тел. (0332) 726494, 798043. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89. 

СГ ПП «Дружба» запрошує на роботу: 
- головний інженер, заробітна плата від 5000 грн;
- агроном, заробітна плата від 5000 грн;
- лікар ветеринарної медицини, заробітна плата від 5000 грн;
- зоотехнік, заробітна плата від 5000 грн.
Можливе працевлаштування інвалідів та надання гуртожитку. 
Контактні дані: Луцький р-н, с. Воютин, вул. Шкільна, 2, тел. (0332) 797569, 067 3618494.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ПП «Промбуд-5» запрошує на роботу:
- столяр будівельний, заробітна плата – 2500 грн;
- лицювальник-плиточник, заробітна плата – 2300 грн;
- штукатур, заробітна плата – 2300 грн;
- електрогазозварник, заробітна плата – 2300 грн;
- бетоняр, заробітна плата – 2000 грн;
- муляр, заробітна плата – 2000 грн;
- водій автотранспортних засобів, заробітна плата – 2500 грн.
Можливі відрядження за межами Волинської області (робота у Волинській та Рівненській області за 
місцем розташування об’єкта).
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, тел. (0332) 722111.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ПП Деркач Сергій Олександрович 
запрошує на роботу:

- столяр, заробітна плата – 1500 грн.
Контактні дані: Луцький р-н, с. Милуші, вул. Гагаріна, 26, контактний телефон (095) 5888139.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ПАТ «Гнідавський цукровий завод» запрошує на роботу:
- столяр, заробітна плата – 2000 грн;
- токар, заробітна плата – 3500 грн.
Для посади «токар» можливе працевлаштування інвалідів та надання гуртожитку.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ранкова, 5, контактний телефон (0332) 772513.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ПФ «Вечірній дзвін» запрошує на роботу:
- слюсар із ремонту станків (токарних, шліфувальних), заробітна плата – 3000 грн;
- столяр, заробітна плата – 2800 грн. 
Контактні дані: м. Луцьк, вул. В. Стуса, 11, тел. 033278-77-92. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-14-63.

ВКТОВ «Луцький цегельний завод № 1» ЛТД запрошує на роботу: 
- слюсар-ремонтник, заробітна плата – 1900 грн;
- завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових виробів, заробітна плата – 1900 грн;
- знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів, заробітна плата – 3200 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Садовського, 4, тел. 0509281211 (Сергій Олександрович).
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-14-63.

ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» запрошує на роботу:
- прибиральник територій, заробітна плата — 2130 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Рівненська, 42, 033278-50-13.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-14-63. 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ


