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Віктор Іванович Ільчук, заступник керуючого Рівненським обласним
відділом соціального захисту інвалідів
До Міжнародного дня інвалідів, що буде відзначатися 3
грудня, з’явилася чергова нагода з особливою гостротою
підняти проблеми, що стосуються громадян полинової долі,
людей, які щоденно несуть на собі тяжкий хрест.
Суспільство
схильне
сприймати людей
з інвалідністю крізь призму негативних
стереотипів. Значна кількість людей звикла
упереджено ставитись до них, вважаючи інвалідів
непрацездатними, неспроможними, ні на що не
придатними.
Людині
з
інвалідністю
приписуються негативні чи міфічні риси
характеру, від неї очікують певної надзвичайної
поведінки, її побоюються. Все це принижує
людину, якій доводиться жити з інвалідністю.
Сьогодні такі люди відносяться до найбільш
соціально незахищеної категорії населення,
особливо це стосується дітей. Їх потреби в
медичному
і
соціальному
обслуговуванні
набагато вищі. Вони не мають можливості
отримати освіту, значна їх кількість не мають
сім’ї, перебувають у спеціалізованих установах –
школах-інтернатах.
Все це говорить про те, що люди з
інвалідністю в цілому в нашому суспільстві є
меншістю, яка потенційно потерпає від
дискримінації та потребує постійної уваги до
власних проблем.
Як зазначають результати багаточисленних
досліджень, у світовій практиці за 20 останніх
років відбулися корінні зміни у поглядах і
підходах до проблеми інвалідності. Якщо раніше
їх основу становили здебільшого мотиви
милосердя до інвалідів, то нині – стан дотримання
їхніх прав.
У грудні 2006 року Генеральна Асамблея
ООН прийняла Конвенцію про права інвалідів,
яка згодом була відкрита для підписання і яка
передбачала основні стандарти забезпечення та
захисту прав і свобод людей з інвалідністю.
Згідно із цими стандартами люди з інвалідністю
повинні бути повноправно включені в загальний
соціальний процес. При цьому в центрі уваги
знаходиться вже не інвалідність, а сама людина з
інвалідністю, яка має бути здатна, наскільки це
можливо, самостійно жити у суспільстві. Це
перший міжнародно-правовий документ, який
має обов’язкову юридичну силу для державучасниць.
Конвенція загалом налічує 50 статей, з них
статті 1-33 за змістом присвячені різноманітним
аспектам
забезпечення
рівних
прав
та

можливостей для інвалідів у тих чи інших сферах
суспільного життя, а також загальним цілям та
принципам практичного забезпечення такого
недискримінаційного підходу до потреб осіб з
обмеженими можливостями.
У статтях 34-50 сформульовано певні
зобов’язання держав-учасниць Конвенції щодо
надання створеному при ООН Комітету з прав
інвалідів відповідної інформації про виконання
положень Конвенції та юридичні засади і
механізми їх імплементації у законодавство
держав, що підписали та ратифікували цей
документ.
Основними принципами цієї Конвенції є:
а) повага до властивої людині гідності, його
особистої самостійності, включаючи свободу
робити власний вибір, і незалежності;
б) недискримінація;
в) повне і ефективне залучення і включення у
суспільство;
г) повага до особливостей людей з
інвалідністю та їх прийняття як компонента
людського різноманіття і частини людства;
д) рівність можливостей;
е) доступність;
є) рівність чоловіків і жінок;
ж) повага до здібностей дітей-інвалідів, що
розвиваються, і повага до права дітей-інвалідів
зберігати свою індивідуальність.
24 вересня 2006 року у штаб-квартирі ООН у
Нью-Йорку Україна підписала Конвенцію ООН
про права інвалідів та Факультативний протокол
до неї.
В
Україні
щороку
вперше
одержує
інвалідність понад 200 тис. осіб, їх число на
сьогодні досягає 2,6 млн. людей, тож обмежені
можливості, на жаль, має кожен 20-й українець.
Сьогодні істотним кроком у переосмисленні
соціального статусу інваліда є те, що ми частіше
вживаємо термін “реабілітація”, не підмінюючи
його словами “лікування”, “протезування”,
“соціальна допомога”. Ми поступово замінюємо
традиційну медичну модель на прогресивну
соціально-правову
–
“від
пацієнта
до
громадянина”. Це свідчення послідовності та
результативності дій нашої держави щодо
поліпшення рівня життя людей з особливими
потребами. Впроваджується в життя прийнята у
2007 році Державна програма розвитку системи
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реабілітації і трудової зайнятості людей з
обмеженими
фізичними
можливостями,
психічними захворюваннями і розумовою
відсталістю. За останні роки активізувалась
робота з формування законодавчої бази,
створення умов для соціально-трудової і
професійної
реабілітації
інвалідів,
їх
працевлаштування,
підвищення
соціальних
гарантій. Діють механізми відповідальності
господарюючих суб’єктів за працевлаштування
цих
людей,
державної
підтримки
цих
підприємств, на яких працюють інваліди.
Створюються умови для інтеграції інвалідів у
загальноосвітній процес, поступово адаптуються
до їх потреб об’єкти соціального, медичного,
побутового, торговельного призначення.
Підписання Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї свідчить про
послідовні кроки нашої держави, спрямовані на
поліпшення людям з інвалідністю умов для
реалізації ними прав і власних задумів. Реалізація
Конвенції має забезпечити перетворення інваліда
на активного члена суспільства – високоморальну
особистість, упевнену в своїх силах і
завтрашньому
дні,
озброєну
знаннями,
професією, що дозволить бути конкурентною на
ринку праці.
Однак досягнення цієї мети можливе за умови
адаптації законодавства України до міжнародних
стандартів, зокрема передбачених Конвенцією
ООН про права інвалідів.
У статті 1 Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”
визначено,
що
“дискримінація
інвалідів
забороняється і переслідується за Законом”. Саме
це поняття “дискримінація” щодо інвалідів не
визначено жодним законодавчим актом в Україні.
Конституція України також не дає відповідного
визначення, як і не містить гарантій щодо
відсутності обмежень прав і свобод людини за
ознаками інвалідності або фізичних чи психічних
вад.
Принципи законодавства України в сфері
захисту та реалізації прав людей з інвалідністю не
систематизовані та не містяться у всіх
нормативних актах. Так, Закон України “Про
основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні”, який є базовим у сфері забезпечення
прав і гарантій людей з інвалідністю, не містить
таких принципів взагалі.
Законодавство України не передбачає
відповідні механізми та процедури юридичної
відповідальності за відсутність здійснення
належних заходів щодо забезпечення інвалідами
доступу на рівні з іншими до фізичного оточення,
транспорту, інформації та спілкування.
Частина 3 ст.6 Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”
передбачає, що службові особи та інші

громадяни, винні у порушенні прав інвалідів,
визначених цим Законом, несуть встановлену
законодавством матеріальну, дисциплінарну,
адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Прикладів такої встановленої відповідальності за
порушення прав саме людей з інвалідністю у
Кримінальному кодексі та в кодексі України про
адміністративні правопорушення немає.
Законодавство України також не передбачає
ні індивідуальної, ні колективної відповідальності
органів влади за порушення прав саме людей з
інвалідністю, зокрема в разі порушення зобов’язань щодо створення відповідної інфраструктури (щодо участі людей з інвалідністю у культурному житті, проведенні відпочинку, зайняття
спортом).
У сфері праці та зайнятості людей з
інвалідністю на законодавчому рівні не визначені
механізми контролю за забезпеченням атестації
робочих місць інвалідів та створення робочих
місць у межах 4% від загальної кількості
працюючих на підприємствах, що на даний час
забезпечується лише за рахунок застосування
судами штрафних санкцій.
Прожитковий
мінімум
згідно
із
законодавством України для непрацездатного
(люди з інвалідністю потребують спеціального
харчування, одягу, житла) менший ніж для
працездатного, хоча в непрацездатних осіб
потреби часто вищі. Так, відповідно до Закону
України “Про Державний бюджет України на
2009 рік” для працездатних осіб він становить на
сьогодні 669 грн., а для осіб, які втратили
працездатність, – 498 грн.
На законодавчому рівні не встановлені
допустимі стандарти щодо навчання осіб, які
мають фізичні вади або психічні розлади, що
будуть гарантувати їх рівень розвитку для участі
в суспільних процесах.
Законодавство
не
визначає
механізми
гарантування та забезпечення фінансування щодо
створення відповідної інфраструктури з охорони
здоров’я інвалідів. Статті щодо охорони здоров’я
інвалідів
є
незахищеними,
а
наявність
Бюджетного кодексу України не дає можливість
профінансувати створення ефективної системи
закладів, які повинні надавати необхідну
допомогу. На сьогодні відсутні нормативноправові акти, які б визначали нормативи
обладнання лікарень спеціальними засобами,
палатами
(відокремленими
індивідуально),
пристосованими для перебування людей з
інвалідністю різних нозологій.
І
це
далеко
не
повний
перелік
невідповідностей
законодавства
України
стандартам Конвенції ООН про права інвалідів
щодо системи захисту та забезпечення прав
людей з інвалідністю. То ж є поле для діяльності
законотворцям.
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Однак, якими б не були розуміння проблеми
владними структурами та політиками, вони повинні дослухатись до думок тих, хто кожного дня
відчуває цю проблему на собі або на своїх
близьких. Передусім ті, хто представляє державу,
повинні розуміти, що головне не пільги, не
тимчасова періодична увага під час свят разом з
демонстрацією власної благодійності у засобах
масової інформації.
Головне
те,
що
нас
об’єднує
–
загальнолюдські цінності. Права людини є тими

самими цінностями, і є тим, що їх захищає. Серед
нас є люди, які потребують трішки більшої уваги,
зокрема через стан здоров’я чи функціональні
обмеження.
У
цивілізованому
суспільстві
повинно бути розуміння того, що настав час
переходити
від
соціального
захисту
до
забезпечення прав, що світ існує для всіх,
незалежно від стану здоров’я чи фізичних
обмежень.

Обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів у звітному періоді
продовжувалась робота над здійсненням контролю за додержанням підприємствами,
установами
та
організаціями
нормативу
робочих
місць,
призначених
для
працевлаштування інвалідів та надходженням штрафних санкцій за його недотримання,
фінансуванням загальнодержавних та обласних програм, інших заходів соціального
захисту, соціально-трудової, медичної реабілітації інвалідів.
На 01.11.2009 року в обласному відділенні
Фонду
соціального
захисту
інвалідів
зареєстровано 2553 підприємства, установи та
організації, на які поширюються норми ст.19, 20
Закону України “Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні” (далі Закону). Із
загальної кількості зареєстрованих до відділення
Фонду подали звіти 2219 підприємств, з них 1803
суб’єкти господарювання виконали встановлений
норматив робочих місць для інвалідів.
У звітному періоді проведено 163 перевірки
підприємств
щодо
виконання
нормативу
створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів та подання звіту форми 10-ПІ за 2008
рік. У ході проведення перевірок виявлено ряд
порушень, з них:
- не подали звіт – 72;
- не зареєстровані у Фонді – 20;
- надали недостовірну інформацію – 13.
За результатами перевірок нараховані
адміністративно-господарські
санкції
13
підприємствам на суму 99,6 тис. грн. Складено 55
протоколів про адміністративні правопорушення
на керівників підприємств, установ і організацій.
За вжитими заходами надійшло 49550 гривень
АГС, що були нараховані за результатами
проведення перевірок.
Для
вжиття
відповідних
заходів
прокурорського
впливу
щодо
суб’єктів
господарювання, які ігнорують виконання вимоги
ст. 19-20 Закону, спільно з органами прокуратури
протягом
липня-серпня
проведено
35
позапланових перевірок, за результатами яких:
20
суб’єктів
господарювання
зареєструвались у відділенні ФСЗІ;

- нараховано за актами перевірок 9100,70 грн.
АГС.
Органами прокуратури області відповідно до
інформування обласного відділення ФСЗІ
проводились
перевірки
щодо
додержання
суб’єктами господарювання вимог ст. 19-20
Закону “Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні” у частині обов’язку подавати
щорічні звіти форми 10-ПІ. За результатами
перевірок, прокуратурою Володимирецького,
Дубенського,
Дубровицького,
Гощанського,
Рокитнівського,
Зарічненського
районів
керівникам підприємств, які ігнорують виконання
вимоги ст.19-20 Закону, внесено приписи щодо
негайного усунення порушень та притягнуто до
передбаченої
законом
дисциплінарної
відповідальності винних осіб.
З початку 2009 року заявлено 29 позовів на
суму 1014772 грн., з яких:
- 16 розглянуто та задоволено на суму –
641310 гривень, в т.ч. пені;
- 13 – знаходиться в провадженні.
На даний час спільно з органами прокуратури
області проводиться досудова претензійна робота
з суб’єктами підприємницької діяльності, які у
2008 році не виконали нормативу створення
робочих місць для інвалідів та у встановлений
законодавством термін не сплатили АГС.
У звітному періоді відділенням Фонду
порушено 55 справ у судах на виконання ст.188-1
КУпАП, з них:
- 43 – за неподання звіту до обласного
відділення;
- 12 – за неподання звіту та невиконання
нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів.
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щодо реєстрації роботодавців та даних про
зайнятість і працевлаштування інвалідів;
- 167185 грн. на технічне переоснащення та
створення додаткових робочих місць для
інвалідів МКП “Олвік-1”;
- 44970 грн. на проведення обласним центром
інвалідного
спорту
“Інваспорт”
табору
фізкультурно-спортивної реабілітації для 14
інвалідів;
- 600 грн. на доставку списаного автомобіля
до підприємства-брухтоотримувача.
За 10 місяців 2009 року за рахунок коштів
спеціального фонду, виділених наприкінці
минулого року на заходи із соціальної, трудової,
професійної
і
фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів додатково створено 9
робочих
місць,
призначених
для
працевлаштування інвалідів, з них:
1 робоче місце – на підприємстві “Халкідон”;
3 робочих місця – на Рівненському НВП
УТОГ;
2 робочих місця – за рахунок оплати
вартості навчання інвалідів;
3 робочих місця – нові робочі місця на
підприємствах області для громадян з
особливими потребами, які здобули професії на
базі
Рівненського
обласного
центру
професійної реабілітації інвалідів.
Разом
з
держадміністраціями,
міськвиконкомами,
органами
соціального
захисту
населення
та
громадськими
організаціями інвалідів відділення Фонду
здійснювало заходи щодо забезпечення
інвалідів рівних з іншими громадянами
можливостей для участі в економічній,
політичній і соціальних сферах життя, умов для
повернення до повноцінного життя.
Відділення Фонду соціального захисту
інвалідів щомісячно бере участь у проведенні
загальнообласних
Днів
інформування
населення. Працівники відділення Фонду
проводять зустрічі в трудових колективах
підприємств, установ та організацій різних
форм власності на території Рівненської
області, на яких населення має змогу
ознайомитися з актуальними питаннями у
політичному житті суспільства, основними
законами та законопроектами, висловити свої
зауваження, пропозиції та міркування, які
доповідачами передаються в управління
інформаційного та аналітичного забезпечення
облдержадміністрації на наступний день після
проведення дня інформування.

Керівниками підприємств сплачено 4505
гривень штрафів за розглянутими протоколами
про
вчинення
адміністративного
правопорушення.
На 01.11.2009 року роботодавцями сплачено
3 008 943,82 грн. АГС, в т.ч. пені 4224,74 грн., що
становить 189% річного плану надходжень на
2009 рік.
У відділенні Фонду запроваджено моніторинг
надходжень коштів АГС та пені до Державного
казначейства України, а також проведення
претензійної і позовної роботи із роботодавцямиборжниками.
Відповідно до плану роботи відділенням
Фонду
проведено
перевірки
цільового
використання
підприємствами
громадських
організацій інвалідів бюджетних коштів, що
надавались відділенням Фонду у минулому році
на технічне оснащення, ремонт гуртожитку та
створення робочих місць для інвалідів.
Для забезпечення контролю за виконанням
вимог ст. 19-20 Закону України “Про соціальну
захищеності інвалідів в Україні” направлено в
органи
прокуратури
оновлені
списки
підприємств, які в установлений термін не подали
до відділення Фонду звіт про працевлаштування
інвалідів за формою 10-ПІ.
Відділенням Фонду спільно з органами
соціального захисту населення продовжується
робота щодо виявлення одиноких інвалідів
похилого віку, здійснювалось обстеження
матеріально-побутових умов їх проживання,
визначались потреби в наданні необхідної
допомоги та забезпеченні належного соціального
обслуговування цієї категорії громадян. У
звітному періоді відділенням Фонду із коштів
державного бюджетного фінансування було
виділено через регіональні управління праці та
соціального захисту населення 4446 грн. для
оплати проїзду супроводжуючих інвалідів (17
осіб); 215735 грн. для виплати компенсацій 975
особам за невикористані путівки санаторнокурортного лікування та 3880 грн. на доставку
засобів реабілітації громадянам з особливими
потребами.
У рамках здійснення заходів із соціальнотрудової та професійної реабілітації інвалідів у
звітному періоді відділенням Фонду спрямовано:
- 81723 грн. на оплату вартості навчання 29
громадян з особливими потребами;
- 110 грн. на передплату періодичних видань
для інвалідів;
- 138780 грн. за послуги із супроводження
робіт з Єдиними інформаційним банком даних

Сніжана Михайлівна Балахно, начальник відділу
Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів
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Євген Комаровський

Дорогі мами й тата! Люди!!! Запам`ятайте найголовніше:
тактика ваших дій абсолютно не залежить від того,
як називається вірус. Це грип сезонний, свинячий,
слонячий, пандемічний, це взагалі не грип – це не важливо.
Важливо лише те, що це вірус, що він передається
повітряно-крапельним шляхом і що він вражає органи
дихання. Звідси і конкретні дії.

Профілактика
Якщо ви (ваша дитина) зустрінетеся з
вірусом, а у вас немає в крові захисних антитіл,
ви захворієте. Антитіла з`являться в одному з
двох випадків: або ви перехворієте, або ви
робитимете щеплення.
Робити щеплення можна тільки від сезонного
грипу. Від свинячого вакцини поки що немає (в
Україні). Проте мати захисні антитіла до тих
трьох вірусів, які входять до складу сезонної
вакцини, краще, ніж не мати взагалі ніяких.
1. Є можливість зробити щеплення собі
(дитині) – зробіть, але за тієї умови, що, поперше, ви здорові і, по-друге, для вакцинації не
треба буде сидіти в зашмарканому натовпі в
поліклініці. Останнє робить ваші шанси на
адекватну вакцинацію примарними.
2. Ніяких ліків з доведеною профілактичною
ефективністю не існує. Тобто ніяка цибуля,
ніякий часник, ніяка горілка і ніякі пігулки, які
ковтаєте ви або запихаєте в дитину, не здатні
захистити ні від якого респіраторного вірусу
взагалі, ні від вірусу грипу зокрема. Основна
користь усіх цих ліків – психотерапія. Ви вірите,
вам допомагає.
3. Джерело вірусу – людина і лише людина.
Чим менше людей, тим менше шансів захворіти.
4. Маска. Корисна штука, але не панацея.
Обов`язково повинна бути на хворому, якщо
поряд здорові: вірус вона не затримає, але
зупинить крапельки слини, особливо багаті на
вірус.
5. Руки хворого – джерело вірусу не менш
значуще, ніж рот і ніс. Не чіпайте своє обличчя.
Мийте руки: часто, багато, постійно носіть із
собою вологі дезінфікуючі гігієнічні серветки,
мийте, тріть, не лінуйтеся!
Вчіться самі і вчіть дітей, якщо вже немає
хустки, кашляти-чхати не в долоньку, а в лікоть.
Користуйтеся кредитними картками. Паперові
гроші – джерело поширення вірусів.
6. Повітря!!! Вірусні частинки годинами
зберігають свою активність у сухому теплому і
нерухомому повітрі, але майже миттєво

руйнуються в повітрі прохолодному, вологому і
рухомому.
Гуляти можна скільки завгодно. Підчепити
вірус під час прогулянки практично нереально. У
цьому аспекті, якщо вже ви вийшли погуляти, то
не потрібно ходити в масці на вулиці. Вже краще
подихати свіжим повітрям, а маску натягніть
перед входом в автобус, офіс або магазин.
Оптимальні параметри повітря в приміщенні
– температура близько 20°С, вологість 50-70%.
Обов`язковим є часте й інтенсивне наскрізне
провітрювання приміщень. Будь-яка система
опалювання сушить повітря. Саме початок
опалювального сезону став початком епідемії!
Контролюйте вологість. Мийте підлогу. Вмикайте
зволожувачі повітря. Наполегливо вимагайте
зволоження повітря і провітрювання приміщень у
дитячих колективах.
Краще тепліше одягніться, але не вмикайте
додаткові обігрівачі.
7. Стан слизових оболонок!!! У верхніх
дихальних шляхах постійно утворюється слиз.
Слиз забезпечує функціонування т.зв. місцевого
імунітету – захисту слизових оболонок. Якщо
слиз і слизові оболонки пересихають – робота
місцевого
імунітету
порушується,
віруси,
відповідно, з легкістю долають захисний бар`єр
послабленого місцевого імунітету, і людина
захворює під час контакту з вірусом з більшою
вірогідністю. Головний ворог місцевого імунітету
– сухе повітря, а також ліки, здатні висушувати
слизові оболонки (з популярних і всім відомих –
димедрол, супрастин, тавегіл, трайфед – список
далеко не повний).
Зволожуйте слизові оболонки! Елементарно: 1
чайна ложка звичайної солі на 1 літр кип`яченої
води. Заливаєте в будь-який флакон-пшикалку
(наприклад, з-під судинозвужувальних крапель) і
регулярно пшикаєте в ніс (чим сухіше, чим
більше народу навколо – тим частіше, хоч кожні
10 хвилин). З тією ж метою можна купити в
аптеці фізіологічний розчин або готові сольові
розчини для введення в носові ходи – салин, аква
маріс, хумер, маример, носоль тощо. Капайте,
пшикайте особливо тоді, коли з дому (з сухого
приміщення) ви йдете туди, де багато людей,
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особливо якщо ви сидите в коридорі поліклініки.
Відносно профілактики – це все.
Лікування
Фактично єдиним препаратом, здатним
зруйнувати вірус грипу, є озельтамівір,
комерційне ім’я – таміфлю. Теоретично є ще одні
ліки (занамівір), але вони використовуються лише
інгаляційно, та й шансів побачити його в нашій
країні небагато.
Таміфлю реально руйнує вірус, блокуючи
білок нейрамінідазу (ту саму N в назві H1N1).
Таміфлю не їдять усі підряд при будь-якому
чихові. Це й недешево, і побічних явищ багато, та
й сенсу немає. Таміфлю використовують тоді,
коли хвороба перебігає важко (ознаки важкої
ГРВІ лікарі знають) або коли легко захворює
людина з групи ризику – люди похилого віку,
астматики, діабетики. Суть: якщо потрібне
таміфлю, це означає як мінімум спостереження
лікаря і, як правило, – госпіталізація. Не дивно,
що з максимально можливою вірогідністю
таміфлю, що надходить до нашої країни,
розподілятиметься по стаціонарах, а не аптеках
(хоча все може бути).
ГРИП
–
ЛЕГКА
ХВОРОБА
ДЛЯ
БІЛЬШОСТІ.
Лікування ГРВІ взагалі і грипу зокрема – це
не ковтання пігулок! Це створення таких умов,
щоб організм легко з вірусом впорався.
Правила лікування
1. Тепло одягнутися, але в кімнаті повинно
бути прохолодно і волого. Температура близько
20°С, вологість 50-70%. Мити підлогу,
зволожувати, провітрювати.
2. Категорично не примушувати їсти. Якщо
просить (якщо хочеться) – легка, вуглеводна,
рідка їжа.
3. Пити (поїти). Пити (поїти). Пити (поїти)!!!
Температура рідини дорівнює температурі
тіла. Пити багато. Компоти, морси, чай (у чай
дрібно порізати яблучко), відвари родзинок,
кураги. Якщо дитина вередує – це буду, а це – ні,
хай п`є що завгодно, аби пило. Ідеально для пиття
– готові розчини для пероральної регідратації.
Продаються в аптеках і повинні там бути:
регідрон, хумана електроліт, гастроліт тощо.
Купуйте, розчиняйте за інструкцією, пийте.
4. У ніс часто закапуйте сольові розчини.
5. Усі «відволікаючі процедури» (банки,
гірчичники, припарки, ноги в окропі та ін.) –
класичний совковий батьківський садизм і зновутаки психотерапія (треба щось робити).
6. Якщо надумали боротися з високою
температурою – тільки парацетамол або
ібупрофен. Категорично не можна вживати
аспірин.
7. При ураженні верхніх дихальних шляхів
(ніс, горло, гортань) ніякі відхаркувальні засоби

не потрібні – вони тільки підсилять кашель.
Ураження нижніх дихальних шляхів (бронхіти,
пневмонії) не мають до самолікування ніякого
відношення. Тому самостійно ніяких «лазолванівмукалтинів» тощо.
8. Протиалергійні засоби не мають до
лікування ГРВІ ніякого відношення.
9.
Вірусні
інфекції
не
лікуються
антибіотиками. Антибіотики не зменшують, а
збільшують ризик ускладнень.
10.
Усі
інтерферони
для
місцевого
застосування – ліки з недоведеною ефективністю
або «ліки» з доведеною неефективністю.
11. Гомеопатія – це не лікування травами, а
лікування зарядженою водою. Психотерапія
(треба щось робити).
Коли потрібний лікар
ЗАВЖДИ!!!
Але це нереально. Тому назвемо ситуації,
коли лікар потрібний обов’язково:
- відсутність поліпшень на четвертий день
хвороби;
- підвищена температура тіла на сьомий день
хвороби;
- погіршення після поліпшення;
- виражена тяжкість стану при помірних
симптомах ГРВІ;
- поява ізольовано або в поєднанні: блідості
шкіри; спраги, задишки, інтенсивного болю,
гнійних виділень;
- посилення кашлю, зниження його
продуктивності; глибокий вдих приводить до
нападу кашлю;
- при підвищенні температури тіла не
допомагають, практично не допомагають або
дуже ненадовго допомагають парацетамол та
ібупрофен.
Лікар потрібний обов`язково і терміново:
- непритомність;
- судоми;
- ознаки дихальної недостатності (утруднене
дихання, задишка, відчуття браку повітря);
- інтенсивний біль де завгодно;
- помірний біль у горлі за відсутності нежиті;
- помірний головний біль у поєднанні з
блювотою;
- набряклість шиї;
- висипка, яка не зникає при натисканні на
неї;
- температура тіла вище 39°С, яка не починає
знижуватися через 30 хвилин після застосування
жарознижувальних засобів;
- будь-яке підвищення температури тіла у
поєднанні з ознобом і блідістю шкіри.

Доктор Комаровський: свинячий грип як дзеркало,
в якому видно все [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. –
Режим доступу : http://unian.net/ukr/news/news-344836.html. – Назва з екрана.
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Сергій Олександрович Горбатюк, лікар ортопед-травматолог
Рівненського територіального центру медико-соціального обслуговування та
реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату
Мед – унікальний продукт, відомий людству більше 6 тисяч років, про що свідчать
археологічні знахідки в Єгипті. З тих давніх
часів майже усі народи світу застосовують
мед та продукти бджільництва в народній та
офіційній медицині. Зокрема у «Книзі про
приготування ліків для всіх частин людського
тіла», написаній в Єгипті 3500 років тому,
наводяться численні рецепти, до складу яких
входить мед, а також вказівки про
медолікування шлункових, ниркових, очних
та інших захворювань, про місцеве
застосування меду (мазі, пластирі, припарки
й ін.). У древній китайській книзі «Опис
рослин і трав бога родючості» згадується:
«Мед... виліковує внутрішні органи, додає
силу, знижує жар... Тривале вживання його
загартовує волю, додає легкості тілу, зберігає
молодість, продовжує життя». В древній
індійській медичній книзі «Аюр Веда»
(«Книга життя») говориться, що продовжити
життя людини можна тільки еліксиром і
дієтою, до складу якої входять молоко і мед.
Народні лікарі Древньої Індії рекомендували
застосовувати мед не тільки як харчовий
продукт, але і як антидот проти мінеральних,
рослинних і тваринних отрут. Згадує цінні
властивості меду і Гомер в своїх поемах.
Великий лікар давнього Сходу Абу Алі альХусейн ібн Абдаллах ібн Сі́на (Авіценна) в
своїй науковій праці «Канон лікарської
науки» згадує 150 рецептів застосування меду
у складі ліків для лікування різноманітних
захворювань. Він писав: «Мед додає
бадьорості, сприяє травленню, полегшує
відхаркування, збуджує апетит, зберігає
молодість, відновлює пам'ять». Для лікування
ран він рекомендував прикладати коржі з
меду, замішаного на пшеничному борошні,
змінюючи їх через кожні 12 годин до
одужання.
В багатьох стародавніх руських рукописах
з лікування мед описаний як цінний
лікувальний
засіб.
Руські
лікарі
застосовували мед при лікуванні ран, екзем,
чиряків, шлунково-кишкових захворювань.

Необхідно мати на
увазі, що мед – це
солодкий продукт, що Сергій Горбатюк
виробляється
медоносною бджолою (Apis millifera L.) із
нектару, паді чи соку рослин з допомогою
ферментів, що виділяються її слинними
залозами, тому не слід іменувати медом
продукт, який отримують при підгодівлі
бджіл цукром чи цукровим сиропом, а також
продукти, які містять більше 22% води і 5%
сахарози, сорти штучного меду, які
виробляють хімічним шляхом (Стоймір
Младенов).
У межах однієї статті неможливо
розглянути увесь спектр захворювань, при
яких призначається апітерапія (лікування
медом та продуктами бджільництва), тому
наведемо кілька рецептів при патології
опорно-рухового апарату.
В Україні одну з найбільших збірок рецептів та прописів застосування меду та
продуктів бджільництва в народній медицині
(понад 1000) зібрав відомий бджоляр Микола
Васильович Улянич у книзі “Лікування
продуктами бджільництва: поради і рецепти”.
Серед них такі:
1. Квіти бузини чорної – 10 г, кора
каштана – 10 г, рильця кукурудзи – 10 г,
корені лопуха – 20 г, кореневище лопуха – 20
г, кореневище споришу – 20 г, трава фіалки
триколірної – 10 г, пагін хвоща польового –
20 г. Настій: 2 столові ложки збору
настоюють 2-3 години в 0,5 л окропу.
Фільтрують, додають столову ложку меду і
п’ють по 0,5 склянки теплого настою 3-5
разів на день за годину до їжі при артритах,
артрозах, радикулітах.
2. Маточне молочко при захворюваннях
м’язів та суглобів: приймати по 1 таблетці
препарату “Апілак” 2-3 рази на день (під язик
і до повного розчинення) протягом 2-3 тижнів
при міозитах, ревматичних і ревматоїдних
артритах. Одночасно бажано втирати мазь,
що містить бджолину отруту, в болісне місце,
що підвищить ефективність лікування.
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3. Протизапальний медяний компрес: узяти
2 частини меду, 1 частину соку алое і 3 частини горілки, усе добре перемішати і застосовувати у вигляді протизапального компресу
при артритах, міозитах та інших хворобах.
4. Медяні компреси при захворюваннях
опорно-рухового апарату: накласти мед на
шкіру
в
ділянці
болю,
покрити
поліетиленовою плівкою і зафіксувати
пов’язкою. Використовувати при болях у
суглобах,
артриті,
остеохондрозі.
У
компресах можна використовувати мед з
тертою редькою, хроном, медичною жовчю.
5. Коренеплід редьки посівної у вигляді
соку з медом для втирання в хворі місця або у
вигляді компресів як місцевий подразнюючий
засіб. Суміш: 1,5 склянки соку редьки,
склянку меду і 100 мл горілки. Усе старанно
змішують і розтирають хворі місця.
6. Прополісна мазь 30%: 100 г прополісу
залити 96%-процентним етиловим спиртом і
настояти 6-7 днів. Потім профільтрувати і
фільтрат випарити до грузької консистенції.
Після цього 33 г фільтрату змішати з 67 г
підігрітого до 60-65ºС риб’ячого жиру. Суміш
настояти 15 хвилин, старанно перемішати на
водяній бані до одержання однорідної маси.
Мазь втирають у болючі місця. Зберігають у
скляному посуді з притертою пробкою.
7. Ранозагоююча і протизапальна воскова
мазь: взяти 20 г бджолиного воску, 20 г
ялинової смоли (живиці) і 30 г рослинної олії.
У розігріту на слабкому вогні рослинну олію
опустити шматочки смоли, після її
розчинення додати воску, перемішати до
повного розчинення, перелити в баночку з
темного скла, закрити кришкою і зберігати в
прохолодному місці. Мазь зберігає свої
властивості роками.
Стоймір
Младенов
рекомендує
застосовувати електрофорез розчину меду.
Електрофорез має перевагу перед іншими
методами, так як лікувальні речовини меду
вводяться в намічену ділянку через обидва
полюси (з анода і катода). Застосовується
50% розчин меду на дистильованій воді
кімнатної температури. Розчин готують у
темному скляному посуді з притертою
кришкою і зберігають в прохолодному місці.
Щоденно проводять по одній процедурі, 1520 процедур на курс.

Для досягнення хороших результатів
медолікування важливим є забезпечення
необхідної кількості квіткового бджолиного
меду, що відповідає таким умовам: щоб мед
не нагрівали, не піддавали впливові прямих
сонячних променів, не зберігали в теплому і
вологому приміщенні, не підгодовували
бджіл
цукровим або іншим сиропами під час взятки.
Прийом меду всередину як живильнодієтичного продукту в нормальних дозах
корисний усім здоровим і хворим людям, для
яких немає обмеження у вживанні вуглеводів.
Застосовується як профілактичний засіб для
підвищення імунобіологічної реактивності
організму, при частих захворюваннях для
зміцнення слабких і виснажених організмів,
при анемії, при захворюваннях печінки,
серцевих, шлунково-кишкових, ниркових,
шкірних, ендокринних захворюваннях і
неврозах, при захворюваннях дихальної
системи.
Місцеві аплікації меду рекомендуються
при усіх видах ран, дерматиті, хронічному і
гострому
риніті,
фарингіті,
ларингіті,
синуситі, кольпіті, болях і виразках шийки
матки.
Інгаляційний спосіб лікування медом
застосовується при хронічному і гострому
риніті, фарингіті, ларингіті, синуситах,
трахеїті, бронхіті і бронхіальній астмі.
Електрофорез меду рекомендується при
риніті, синуситі, бронхіті, бронхіальній астмі,
кольпіті, білях і виразках шийки матки
(піхвовий електрофорез), захворюваннях
суглобів та хребта.
В кожному випадку лікування медом
призначається і проводиться тільки під
контролем лікаря. Необхідно зазначити, що
апітерапія
протипоказана
хворим
із
непереносимістю
меду
та
продуктів
бджільництва.
Література
1. Младенов С. Мед и медолечение /
С. Младенов ; пер. с болг. – Кишинев:
Штиинца, 1982. – 200 с. : илл.
2. Улянич М. В. Лікування продуктами
бджільництва: поради та рецепти /
М. В. Улянич. – К.: Основа, 2003. – 280 с.
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Вадим Петровський – священик, настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського
Української Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне, кандидат богословських наук
19 грудня весь християнський світ відзначає велике свято – день пам’яті святителя Миколая.
Коротко пригадаємо його життя. Святитель
з’являється підозрілість. Ми знаємо, як
Миколай народився в другій половині ІІІ століття
руйнуються сім’ї лише тому, що подружжя не
в місті Патари в Малій Азії (нині територія Тувіддає себе одне одному, не піклується одне про
реччини) в знатній і одночасно благочестивій
одного, життя іншого вже не сприймає як власне.
родині. Змалку він був навчений усім
А хіба не в цьому криється проблема батьків і
християнським чеснотам, які розвивав протягом
дітей, проблема поколінь? Адже вона виникає з
усього свого життя. Наприкінці ІІІ століття
недомовленості, з того, що не була до кінця
Миколай був поставлений єпископом міста Міри
виражена батьківська любов, з того, що батьки не
Лікійські, де служив до самої кончини (342 р.). Не
отримали любові своїх дітей. Саме з цієї причини
було жодної людини, якій він би не допоміг.
розривається історичний зв’язок поколінь.
Двері його дому були відкриті для кожного.
В житті часто можна зустріти віруючих і тих,
Святитель був усім для всіх: для сиріт батьком,
хто вважає себе християнами, які перебувають у
для обездолених утішником, для скривджених
жалюгідному становищі. Їм ніхто не потрібен, і
заступником. Для нього не мало значення, кому
вони нікому непотрібні, ніхто їм не близький,
допомогти: християнину чи язичнику, бо
недорогий. Вони всю свою увагу спрямовують на
святитель у кожному бачив найперше людину з її
себе – на свої інтереси, свої болячки, свої невдачі
неповторністю та красою.
в житті і т.ін.
То чому святий Миколай прославився на весь
Люди, котрі не горять любов’ю, зазвичай
світ? Чому понад 1600 років шанується пам’ять
відчувають себе нещасними, обездоленими,
цього угодника Божого? Відповідь дуже проста –
обділеними – вони не в злагоді з Богом чи долею,
святитель Миколай любив людей. Він все своє
на котру нарікають, ні з людьми, ні з самим
життя присвятив людям, сприймаючи радості та
собою. Вони часто не можуть знайти ціль у житті,
горе інших як власні. Любов стала причиною
в них просто немає цікавості до нього. Повнота
відсутності любові тотожна повноті душевного
його слави, від якої він постійно втікав.
розладу. Адже саме відсутність любові до інших
А що таке любов? Якою вона повинна бути,
призводить до найстрашнішого гріха –
яка любов взагалі є істинною. Відповідь на це
самогубства. Коли людина перестає любити, тоді
питання дає нам Апостол Павло: “Любов довго
вона втрачає сенс життя. Адже любити – означає
терпить, милосердствує, не заздрить, не
жити.
звеличується, не гартує, не поводиться безчинно,
Для чого вам потрібно жити завтра? Є люди,
не шукає свого, не роздратовується, не гнівається,
не радіє неправді, а радіє істині, все покриває,
котрих ви бажаєте бачити, з котрими ви хочете
всьому вірить, завжди надіється, все терпить”.
побути, котрих Ви любите.
Ось властивості справжньої любові. Все ж інше, –
Любов зв’язує людей невидимими нитками.
лише фальш і лицемірство.
Ви бажаєте мати певний вплив на інших, хочете,
Справжня любов завжди жертовна. Якщо ми
щоб вони прислухались до Вас? Для цього один
любимо – ми готові пожертвувати чимось заради
шлях – любіть їх так міцно, щоб загорілась в них
того, кого любимо. Любов – це, в першу чергу,
відповідна любов до Вас, і тоді вони будуть
слухатись Вас і покорятися Вам.
здатність віддати себе іншим. Готовність віддати
Разом з тим справжня любов до людини
себе і частину свого життя, часу, турботи,
зовсім не означає обговорення всіх її якостей та
грошей, людського тепла іншому і є прояв
схвалення всіх її вчинків. Істинна любов, так само
любові. Адже воля Божа полягає саме в тому, щоб
як і злоба, може помічати недоліки людини так
саме ця людська здатність розділяти своє життя з
само як і злоба. Навіть ще гостріше. Але, на
іншими лягла в основу людського буття, в основу
найголовнішого закону, за яким лише і потрібно
відміну від злоби, вона прощає ці недоліки.
влаштовувати особисте, родинне та суспільне
Любов любить саму людину, а не її гріхи. Погані
життя. Кожен з нас з власного досвіду знає, що це
якості людини вона сприймає як хвороби, які
таке. Коли сім’я міцна? Тоді, коли чоловік віддає
спонукують не до осудження, а до співчуття.
себе дружині і сім’ї, а дружина віддає себе
Отож, навчимося любити, і тоді ми станемо
чоловікові і дітям. Спробуйте припинити
трішки схожими на святого Миколая, свято якого
віддавати себе іншому – сім’я відразу відчує
ми так з нетерпінням чекаємо.
страшний, холодний подих вітру. Зникає довіра,
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9. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Форма типового документа,
Заява, Перелік вiд 20.05.2009 № 565
Про затвердження Порядку проведення
безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і квартир
осіб, що мають право на таку пільгу, а
також першочерговий поточний ремонт
житлових будинків і квартир осіб, які
мають на це право
10. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
21.05.2009 № 505
Про порядок сплати та зарахування сум
внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне
страхування,
сплачених
фізичними особами – суб'єктами
підприємницької діяльності, які обрали
особливий спосіб оподаткування
11. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
02.04.2009 № 339
Про закупівлю послуг із санаторнокурортного лікування інвалідів
12. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 28.01.2009 № 104
Про
затвердження
Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фізкультурноспортивної реабілітації та спорту
інвалідів
13. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 14.01.2009 № 10
Про затвердження Порядку та умов
призначення і виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми
або
каліцтва)
чи
інвалідності
військовослужбовців
Державної
прикордонної служби та інвалідності
звільнених з військової служби осіб
14. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
14.01.2009 № 8
Про внесення зміни до пункту 4
Порядку та умов виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми
або каліцтва) або інвалідності особи
рядового чи начальницького складу та
інвалідності особи, звільненої зі служби
в Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації
15. Кабінет Міністрів України; Розпорядження
вiд 29.10.2009 № 1299-р

1. Верховна Рада України; Закон вiд 21.05.2009
№ 1401-VI
Про внесення змін до Закону України
"Про оздоровлення та відпочинок дітей"
2. Верховна Рада України; Закон, Програма вiд
05.03.2009 № 1065-VI
Про
Загальнодержавну
програму
"Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на
період до 2016 року
3. Верховна Рада України; Постанова вiд
05.03.2009 № 1077-VI
Про
заходи
щодо
забезпечення
державної
підтримки
санаторнокурортних закладів, у яких лікуються та
проходять реабілітацію інваліди
4. Верховна Рада України; Постанова вiд
04.02.2009 № 921-VI
Про прийняття за основу проекту
Постанови Верховної Ради України про
заходи щодо забезпечення державної
підтримки санаторно-курортних закладів, в яких лікуються та проходять
реабілітацію інваліди
5. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 04.11.2009 № 1190
Про внесення змін до Порядку
використання у 2009 році коштів,
передбачених у державному бюджеті за
програмою "Підготовка
і участь
національних
збірних
команд
в
Паралімпійських і Дефлімпійських
іграх"
6. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Програма,
Паспорт,
Заходи
вiд
19.08.2009 № 877
Про затвердження Державної цільової
програми "Цукровий діабет" на 20092013 роки
7. Кабінет Міністрів України; Постанова, План,
Заходи вiд 29.07.2009 № 784
Про затвердження плану заходів щодо
створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 20092015 роки "Безбар'єрна Україна"
8. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 17.07.2009 № 734
Про затвердження Порядку направлення
дітей до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку за рахунок коштів
державного бюджету
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Про
забезпечення
інвалідів
автомобілями
16. Кабінет Міністрів України; Розпорядження,
Стратегія вiд 03.06.2009 № 594-р
Про схвалення Стратегії упорядкування
системи
надання
пільг
окремим
категоріям громадян до 2012 року
17. Президент України; Указ вiд 02.03.2009
№ 113/2009
Про
першочергові
заходи
щодо
поліпшення становища осіб з вадами
зору
18. Центрвиборчком; Постанова, Вимоги,
Перелік, Норми вiд 02.11.2009 № 246
Про нормативні вимоги до приміщень
окружних і дільничних виборчих
комісій з виборів Президента України та
приміщень для голосування, перелік та
норми
забезпечення
окружних
і
дільничних виборчих комісій з виборів
Президента України транспортними
засобами,
засобами
зв'язку,
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою,
іншими матеріальними цінностями,
перелік видів послуг та робіт, що
можуть
надаватися
окружним
і
дільничним виборчим комісіям за
рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та
проведення виборів Президента України
19. РНБО; Рішення вiд 30.10.2009
Про
невідкладні
заходи
щодо
забезпечення національної безпеки в
умовах спалаху пандемічного грипу в
Україні

20. Мін'юст України; Наказ вiд 18.08.2009
№ 1493/5
Про реєстрацію об’єднань громадян
21. Мінпраці України; Наказ, Порядок, Форма
типового документа вiд 03.08.2009 №
295
Про затвердження Порядку подання
заявки на виготовлення технічних
засобів реабілітації за індивідуальним
замовленням: Зареєстровано: Мін'юст
України вiд 20.10.2009 № 971/16987
22. Мінпраці України, Мінсім'ямолодьспорт
України, Державне казначейство; Наказ
вiд 20.07.2009 № 279/2540/296
Про внесення змін до Порядку надання
та
використання
коштів
Фонду
соціального захисту інвалідів на
фінансування заходів щодо створення
Західного реабілітаційно-спортивного
центру для забезпечення відповідних
умов
фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів: Зареєстровано:
Мін'юст
України
вiд
29.07.2009
№ 709/16725
23. Мінпраці України, Мінсім'ямолодьспорт
України, Державне казначейство; Наказ
вiд 20.07.2009 № 278/2539/295
Про внесення змін до Порядку
використання коштів Фонду соціального
захисту інвалідів на фінансування всіх
заходів щодо створення Національного
центру
параолімпійської
і
дефлімпійської
підготовки
та
реабілітації інвалідів: Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 29.07.2009 №
708/16724

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо маркування
лікарських засобів шрифтом Брайля
Верховна Рада України постановляє:
I. Статтю 12 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 p.,
№22, ст. 86) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«На зовнішній упаковці лікарського засобу, крім відомостей, зазначених у частині першій цієї
статті, повинно бути шрифтом Брайля зазначено: назва лікарського засобу, доза діючої речовини
та лікарська форма».
У зв'язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року і застосовується до відносин, що виникли
після набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців: привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
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влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України
Віктор Ющенко
20 травня 2009 року
№1364-VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. №565
Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий
поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право
Кабінет Міністрів України постановляє:
1.Затвердити Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових
будинків і квартир осіб, що мають право на
таку пільгу (додається).
2. Установити, що першочерговий поточний
ремонт житлових будинків і квартир осіб, що
мають на це право згідно із Законами України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні» та «Про
жертви
нацистських
переслідувань»,
проводиться
відповідно
до
Правил
користування
приміщеннями
житлових

будинків і гуртожитків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 1992 р. № 572 «Про механізм
впровадження
Закону
України
«Про
приватизацію державного житлового фонду»
(ЗП України, 1992 p., №11, ст. 270; Офіційний
вісник України, 2006 p., №4, ст. 159; 2009p.,
№3, ст. 78).
3. Визнати таким, що втратив чинність,
пункт 10 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 лютого 1994 р. № 94 «Про
порядок надання пільг,
передбачених
Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (ЗП
України, 1994 р., №6, ст. 147).

Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. №565

ПОРЯДОК
проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу
на
безоплатний
капітальний
ремонт
житлових
будинків
і
квартир,
що
перебувають у їх власності (пункт 10 частини
першої статті 16), – осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною;
2) згідно із Законом України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» на
безоплатний капітальний ремонт житлових
будинків і квартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов'язаних з цим витрат у разі його проведення власними силами
(пункт 10 частини першої статті 9) – осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

1. Відповідно до цього Порядку і
проводиться безоплатний капітальний ремонт
житлових будинків і квартир тих осіб, що
мають право:
1) згідно із Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»:
на безоплатний капітальний ремонт власних
житлових будинків і квартир (пункт 8
частини першої статті 13) – інвалідів війни та
прирівняних до них осіб;
на безоплатний капітальний ремонт власних
житлових будинків (пункт 8 частини першої
статті 15) – осіб, на яких поширюється
чинність зазначеного Закону;
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3) згідно із Законом України «Про жертви
нацистських переслідувань»:
на безоплатний капітальний ремонт власних
житлових будинків (пункт 8 частини першої
статті 6-2) – колишніх малолітніх в'язнів
концентраційних таборів, гетто та інших
місць примусового тримання, визнаних
інвалідами;
на безоплатний капітальний ремонт власних
житлових будинків (пункт 8 частини першої
статті 6-4) – дружин (чоловіків) померлих
жертв нацистських переслідувань.
2. Безоплатний капітальний ремонт власних
житлових
будинків
і
квартир
(далі
безоплатний
капітальний
ремонт)
проводиться
за
місцем
постійного
проживання і реєстрації особи, що має право
на зазначені у пункті 1 цього Порядку пільги
(далі – особа, що має право на пільгу).
Безоплатному
капітальному
ремонту
підлягає житловий будинок чи квартира, які
належать особі, що має право на пільгу, на
праві приватної, зокрема спільної, власності.
Безоплатний
капітальний
ремонт
проводиться, виходячи з розрахунку 21 кв.
метр загальної площі будинку, квартири на
кожну особу, що має право на пільгу.
3.
Для
проведення
безоплатного
капітального ремонту особа, що має право на
пільгу, подає до органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування за місцем
свого постійного проживання і реєстрації
письмову заяву за формою згідно з додатком
1 (далі – заява).
У разі, коли серед членів сім'ї особи, що має
право на пільгу, які проживають і
зареєстровані у тому самому будинку,
квартирі, є особи, що мають право на таку
саму пільгу, вони також подають заяву до
органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування. При цьому подані
заяви розглядаються разом.
4. Періодичність проведення безоплатного
капітального ремонту визначається органом
виконавчої влади або органом місцевого
самоврядування за місцем постійного
проживання і реєстрації особи, що має право
на пільги (далі – орган виконавчої влади або
орган місцевого самоврядування), але не
частіше одного разу на 10 років.
Особа, що має право на пільгу, яка
проживає в будинку, квартирі менш як 10
років,
для
підтвердження
факту
невикористання протягом останніх 10 років,

подає довідку з попереднього місця
проживання, що додається до заяви.
5. Для вирішення питання щодо проведення
безоплатного капітального ремонту орган
виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування утворює комісію у складі
спеціалістів
житлово-експлуатаційних
і
ремонтно-будівельних
організацій,
представників
органу,
що
фінансує
виконання ремонтних робіт (є головним
розпорядником коштів місцевого бюджету),
органу технічної інвентаризації та інших
уповноважених осіб.
Співголовами комісії призначаються заступник керівника органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування та керівник
органу, що є головним розпорядником коштів
місцевого бюджету.
Рішення про проведення безоплатного
капітального
ремонту
приймається
у
місячний строк після подання заяви особою,
що має право на пільгу, на підставі
результатів обстеження комісією будинку,
квартири.
Обстеження проводиться у присутності
особи, яка подала заяву.
6. Облік житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на пільгу, в яких проведено
безоплатний капітальний ремонт, ведуть
відповідно орган виконавчої влади або орган
місцевого самоврядування за формою згідно з
додатком 1.
7. Комісія після обстеження будинку,
квартири складає перелік, визначає види і
обсяги робіт, які необхідно виконати, з
урахуванням строку проведення останнього
капітального ремонту та виходячи з переліку
основних робіт згідно з додатками 2 і 3,
орієнтовної
тривалості
ефективної
експлуатації елементів будинку, квартири,
визначеної правилами утримання житлових
будинків та прибудинкових територій.
8. За результатами обстеження будинку,
квартири складаються дефектний акт,
кошторисний розрахунок і визначається
загальна вартість капітального ремонту.
Загальна вартість капітального ремонту
розраховується згідно з вимогами ДБН Д.1.11-2000 «Правила визначення вартості
будівництва» та ДБН Д.2.4-2000 «Ресурсні
елементні кошторисні норми на ремонтнобудівельні роботи».
Вартість трудових і матеріально-технічних
ресурсів,
необхідних
для
проведення
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безоплатного
капітального
ремонту,
визначається за ціною їх придбання, яка не
повинна перевищувати середньої ціни на такі
ресурси, що склалася в регіоні.
Інформація про середні регіональні ціни на
трудові ресурси подається відповідним
територіальним
органом
державної
статистики. Середня ціна на матеріальнотехнічні ресурси визначається на основі
поданої
ремонтно-будівельними
організаціями інформації про ціни на такі
ресурси, що склалися за останні шість
місяців.
На підставі визначеної загальної вартості
капітального
ремонту
розраховується
вартість капітального ремонту 1 кв. метра
будинку, квартири.
Вартість
безоплатного
капітального
ремонту визначається як добуток вартості
капітального ремонту 1 кв. метра будинку,
квартири та площі, яка належить особі, що
має право на пільгу, на праві приватної,
зокрема спільної, власності у таких будинку,
квартирі.
При цьому площа не може перевищувати 21
кв. метра загальної площі будинку, квартири.
9. За заявою особи, щодо якої прийнято
рішення про проведення безоплатного
капітального ремонту, комісія приймає
рішення про виконання в межах вартості
безоплатного капітального ремонту одного чи
кількох видів ремонтних робіт, визначених за
результатами обстеження (перекриття всієї
площі покрівлі, заміна віконних рам,
перекриття всієї площі підлоги будинку
тощо).
10. Кошторисний розрахунок і вартість
безоплатного
капітального
ремонту
затверджуються рішенням органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування
за поданням комісії і не підлягають зміні.
11. Затверджені кошторисний розрахунок і
вартість безоплатного капітального ремонту
передаються
у
встановленому
законодавством порядку до органу, що є
головним розпорядником коштів місцевого
бюджету, для подальшої роботи.
12. Безоплатний капітальний ремонт
проводиться у встановленому порядку
суб'єктами господарювання, які відповідно до
законодавства мають право на виконання
таких робіт, на замовлення органу, що є
головним розпорядником коштів місцевого
бюджету.

13. Строки проведення безоплатного
капітального ремонту обумовлюються в
договорі між замовником та виконавцем
робіт, узгоджуються з особою, що має право
на пільгу.
14. Прийняття в експлуатацію будинків і
квартир після закінчення безоплатного
капітального
ремонту
проводиться
в
установленому законодавством порядку.
15. Особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, у разі
проведення капітального ремонту власними
силами виплачується компенсація витрат,
пов'язаних з його проведенням.
Розмір компенсації визначається у тому
самому порядку, що і загальна вартість
капітального
ремонту,
і
не
може
перевищувати
розміру
документально
підтверджених фактичних витрат, пов'язаних
з проведенням капітального ремонту.
16. Фінансування витрат, пов'язаних з
проведенням безоплатного капітального
ремонту і складенням проектно-кошторисної
документації, здійснюється за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у межах затверджених
бюджетних призначень на відповідний рік.
17. Контроль за дотриманням цього
Порядку
здійснюється
відповідно
до
законодавства.
Додаток 1 до Порядку
______________________________
(орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування, до якого подається заява)
______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що має право на
пільгу)
_____________________________________
(адреса місця постійного
___________________________________
проживання і реєстрації)
__________________________________________
(документ, що підтверджує право на пільгу)

ЗАЯВА
Прошу провести безоплатний капітальний
ремонт будинку, квартири за місцем мого
постійного проживання і реєстрації з
________ року.
Склад сім’ї ____________________________
(кількість осіб)

Рік будівництва (прийняття в експлуатацію)
будинку _______________________________
(для квартири не зазначається).
Документ,
яким
встановлено
право
приватної, зокрема спільної, власності на
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будинок, квартиру,_______________________
_______________________________________

існуючого рівня благоустрою – відновлення
штукатурки, фарбування, часткова заміна
облицювальної
плитки,
передбаченої
проектом
будівництва,
обклеювання
звичайними шпалерами.
12. Роботи із зовнішнього опорядження
одноповерхових одноквартирних житлових
будинків
–
відновлення
штукатурки,
облицювання, фарбування, ремонт і заміна
пошкоджених водостічних жолобів.
13. Ремонт, вимощення сходів.

(назва документа, номер і дата видачі)

зареєстрований у ________________________
(найменування органу, що здійснює державну

_______________________________________
реєстрацію прав на нерухоме майно, дата та реєстраційний
номер)

Особа, що має право на пільги, є власником
(співвласником)
будинку,
квартири
(необхідне підкреслити).
Останній капітальний ремонт проводився у
________ році.
________________________________20__р.

Додаток 3 до Порядку

(підпис особи, що має право на пільгу)

ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються під час
проведення безоплатного капітального
ремонту квартир

Додаток 2 до Порядку
ПЕРЕЛІК
основних робіт, що виконуються під час
проведення безоплатного капітального
ремонту житлових будинків
1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку:
конструкцій даху;
віконних рам, дверних коробок і полотен;
підлоги.
2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі.
3. Ремонт, переобладнання кухонних плит,
печей і димоходів до них; заміна печей на
котли для обігріву житлових приміщень.
4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного
обладнання, що використовується в системах
водопроводу,
каналізації,
гарячого
водопостачання, центрального (місцевого)
опалення та інших внутрішньобудинкових
(внутрішньоквартирних) мережах.
5. Ремонт, заміна непридатних до
експлуатації газових приладів (плит, колонок,
водонагрівачів), електроплит.
6. Ремонт, заміна сантехнічних приладів
(ванн, унітазів, умивальників, мийок).
7. Ремонт електромережі із заміною
арматури
(вимикачів,
розеток
тощо),
непридатної до експлуатації.
8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття
підлоги.
9. Ремонт штукатурки, стін, стелі,
перегородок.
10. Ремонт дверей із заміною окремих
частин, ремонт стулок віконних рам.
11. Роботи з внутрішнього опорядження
будинку або квартири без підвищення

1. Ремонт, заміна зношених елементів:
віконних рам, дверних коробок і полотен;
підлоги.
2. Ремонт, переобладнання кухонних плит,
печей і димоходів до них; заміна печей на
котли для обігріву житлових приміщень.
3. Ремонт, заміна пошкодженого технічного
обладнання, що використовується в системах
водопроводу,
каналізації,
гарячого
водопостачання, центрального (місцевого)
опалення та інших внутрішньоквартирних
мережах.
4. Ремонт, заміна непридатних до
експлуатації газових приладів (плит, колонок,
водонагрівачів), електроплит.
5. Ремонт, заміна сантехнічних приладів
(ванн, унітазів, умивальників, мийок).
6. Ремонт електромережі із заміною
арматури
(вимикачів,
розеток
тощо),
непридатної до експлуатації.
7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття
підлоги.
8. Ремонт штукатурки, стін, стелі,
перегородок.
9. Ремонт дверей із заміною окремих
частин, ремонт стулок віконних рам.
10. Роботи з внутрішнього опорядження
квартири без підвищення існуючого рівня
благоустрою – відновлення штукатурки,
фарбування, часткова заміна облицювальної
плитки передбаченої проектом будівництва,
обклеювання звичайними шпалерами.
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ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
30.07.2009 №01-08/457
Господарські суди України
Про деякі питання щодо звільнення від
сплати державного мита громадянами, які
здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи.
У судовій практиці постали питання,
пов'язані з наданням пільг зі сплати державного
мита
громадянами,
що
здійснюють
підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і які є інвалідами І та II груп
та виступають учасниками судового процесу в
господарському суді.
У зв'язку з цим Вищий господарський суд
України звернувся з відповідним запитом до
Державної податкової адміністрації України,
яка повідомила таке:
«Відповідно до Закону України від 25
червня 1991 року №1251-XII «Про систему
оподаткування» (із змінами та доповненнями)
державне мито належить до загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів).
Справляння державного мита в Україні
регулюється Декретом Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про
державне мито» з відповідними змінами і
доповненнями (далі – Декрет).
Перелік найменувань документів і дій, за
які сплачується державне мито, наведено у
статті 2, а розмір ставок державного мита – у
статті 3 Декрету.
Перелік фізичних осіб, які звільняються від
сплати державного мита, а також дій, за які не
сплачується державне мито, наведено у статті 4
Декрету. Зокрема, відповідно до пункту 18
статті 4 Декрету від сплати державного мита
звільняються інваліди І та II групи.
При цьому статтею 1 Закону України від 21
березня 1991 року №875-ХІІ «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні»
(далі – Закон) визначено, що інваліди в Україні
володіють
усією
повнотою
соціальноекономічних, політичних, особистих прав і
свобод, закріплених Конституцією України та
іншими законодавчими актами.
Статтею 2 цього Закону встановлено, що
інвалідом є особа зі стійким розладом функцій
організму,
зумовленим
захворюванням,
наслідком травм або з уродженими дефектами,
що призводить до обмеження життєдіяльності,
до необхідності в соціальній допомозі і захисті.
Відповідно до статті 17 вказаного Закону з
метою реалізації творчих і виробничих
здібностей інвалідів та з урахуванням
індивідуальних
програм
реабілітації
їм
забезпечується
право
працювати
на
підприємствах, в установах, організаціях, а
також займатися підприємницькою та іншою
трудовою діяльністю, яка не заборонена
законом.
Враховуючи вищевикладене, фізична особапідприємець, як учасник судового процесу, при
цьому цей громадянин є інвалідом І або II
групи, має право користуватися пільгою,
визначеною в абзаці п'ятому пункту 18 статті 4
Декрету».
Наведена правова позиція повідомляється
до відома та для врахування у роботі.
У зв'язку з викладеним відкликається інформаційний лист Вищого арбітражного суду
України від 25.09.97 №01-8/359 «Про деякі
питання щодо вирішення спорів, пов'язаних з
поданням позовів громадянами, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи».

Заступник Голови Вищого господарського суду України

В. Москаленко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 5 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ № 381
Про план заходів
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
на 2009 - 2015 роки "Безбар’єрна Україна"
На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 року
№ 784 "Про затвердження плану заходів

щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими
можливостями
та
інших
фізичними
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маломобільних груп населення на 2009-2015
роки "Безбар’єрна Україна", положень статті
9 Конвенції ООН про права інвалідів:
1. Затвердити план заходів щодо
створення
безперешкодного
життєвого
середовища для осіб з обмеженими
фізичними
можливостями
та
інших
маломобільних груп населення на 2009-2015
роки "Безбар’єрна Україна" (далі – план
заходів) згідно з додатком.
2.
Головам
райдержадміністрацій,
виконкомам рад міст обласного значення за
участю органів місцевого самоврядування,
територіальним органам міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
структурним підрозділам облдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання плану заходів
у межах асигнувань, передбачених у місцевих
бюджетах на відповідний рік, та за рахунок
інших джерел.
2.2. Розробити і затвердити районні
(міські) та галузеві плани заходів щодо
створення
безперешкодного
життєвого
середовища для осіб з обмеженими
Голова адміністрації

фізичними
можливостями
та
інших
маломобільних груп населення на 2009 - 2015
роки.
3. Визнати таким, що втратило чинність,
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 19 листопада 2003 року
№ 572 "Про обласну Програму забезпечення
безперешкодного
доступу
людей
з
обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів
житлового
та
громадського
призначення".
4. Виконавцям інформувати про хід
виконання
розпорядження
головне
управління праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації щороку до
15 грудня.
5. Головному управлінню праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію подавати
обласній державній адміністрації щороку до
20 грудня.
6.
Контроль
за
виконанням
розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Павлюка С. І.
В. Матчук
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 5 жовтня 2009 року
№ 381

ПЛАН
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар’єрна
Україна"
1. Ураховувати вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та
громадського призначення, об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення:
під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін;
під час розроблення та реалізації нових проектів будівництва громадських об’єктів та споруд,
реконструкції об’єктів існуючої забудови, що будуть задіяні під час проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, із залученням комітетів доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення.
Головне управління з питань будівництва та архітектури
облдержадміністрації, інспекції державного архітектурнобудівельного контролю в області, філії державного
підприємства "Спеціалізована державна експертна організація
– центральна служба Української будівельної експертизи",
райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного
значення за участю органів місцевого самоврядування.
2009 - 2010 роки.
2. Вжити заходів для обладнання відповідно до державних будівельних норм України у кожному
населеному пункті існуючих об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, об’єктів
соціальної та транспортної інфраструктури, приміщень закладів культури та охорони здоров’я,
навчальних закладів, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою населених пунктів, що не
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пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і допоміжними
засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів пониженими бордюрами,
спеціальними звуковими світлофорами та напрямними огородженнями.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного
значення
за
участю
органів
місцевого
самоврядування та територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, структурні
підрозділи облдержадміністрації.
2009 - 2011 роки.
3. Здійснювати контроль за проведенням посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках
громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів інвалідів, які
пересуваються на візках, та осіб з вадами зору.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного
значення
за
участю
органів
місцевого
самоврядування, управління МВС України в Рівненській
області.
Постійно.
4. Сприяти оновленню парку транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, використанню
спеціальних і допоміжних засобів вітчизняного виробництва для перевезення та переміщення таких
осіб.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення за участю органів місцевого
самоврядування.
Постійно.
5. Забезпечити розміщення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо у
транспортних засобах.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення за участю громадських організацій
інвалідів.
Постійно.
6. Облаштувати спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для
перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах паркування на вулицях та запровадити персональні картки
дозволу на паркування таких засобів.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення за участю громадських організацій
інвалідів, управління МВС України в Рівненській області.
Постійно.
7. Забезпечити придбання спеціалізованого транспорту для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення.
До 2015 року.
8. Продовжити роботу щодо обліку працюючих інвалідів у розрізі нозологій, у тому числі з
вадами зору.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення.
До 2015 року.
9. Забезпечити наявність усередині будівель інформаційних табличок, текст на яких надруковано
рельєфними знаками (кирилицею та шрифтом Брайля), розташованих поруч із дверима з боку дверної
ручки на висоті від 1,4 до 1,75 метра, та доступ інвалідам з вадами зору до офіційних веб-сайтів
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення.
До 2011 року.
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10. Сприяти облаштуванню одного із ліфтів в адмінприміщенні за адресою: м. Рівне, майдан
Просвіти, 1 для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Комунальне підприємство "Управління майновим
комплексом" Рівненської обласної ради (за згодою).
До 2011 року.
11. Забезпечити облаштування безперешкодного доступу маломобільних груп населення до
центрального універмагу за адресою: м. Дубно, вулиця Д. Галицького.
МПП "Електромашсервіс" (м. Дубно) – за згодою,
виконавчий комітет Дубенської міської ради.
До 2011 року.
12. Організувати висвітлення в державних засобах масової інформації заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення.
Головне управління з питань внутрішньої політики та
інформації облдержадміністрації,
відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.
Постійно.
В.о. керівника апарату
облдержадміністрації

Е.Орлова

____________________________________________________________________________
Допомога в разі вивільнення чорнобильця виплачується в трикратному розмірі
середньомісячного заробітку
____________________________________________________________________________
Згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано власником або
уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в т.ч. ліквідації,
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення
чисельності або штату працівників.
А ст. 44 Кодексу визначено, що в разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у
п. 1 ст. 40, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому за
середньомісячний заробіток.
При вивільненні працівників, які мають статус чорнобильців, – у зв'язку з ліквідацією,
реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (установи, організації), скороченням
чисельності або штату працівників – їм допомога виплачується в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати (визначено п. 7 ст. 20 (п. 1 ст. 21 та п. 1 ст. 22 – для учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які не належать до категорії 3) Закону «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).
Така допомога виплачується окремо від вихідної допомоги, передбаченої ст. 44 КЗпП.
Але якщо працівник звільняється за власним бажанням або на інших підставах, передбачених
трудовим законодавством, ця допомога не виплачується.
За працівниками-чорнобильцями зберігаються також особливі гарантії, передбачені ст. 26
Закону «Про зайнятість населення».
Т.В. Шевчук, начальник відділу
соціальних гарантій населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС Головного управління
праці та соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації
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(скорочений варіант без урахування показань та протипоказань, умов праці)
ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Хвороби центральної нервової системи.
Епілепсія з непрогредієнтним перебігом з
рідкими судомними нападами (не частіше 1-4
разів на рік) та іншими формами пароксизмів
(вісцеровегетативні напади, абсенси тощо) без
порушень інтелектуально-мнестичних функцій і
виражених змін особистості за наявності
критичного ставлення до захворювання і
збереженій працездатності.
Професії,
що
рекомендуються:
агрометеоролог;
статистик;
бухгалтер;
товарознавець; живописець. Показана праця в
науково-дослідних та проектних організаціях, а
також лабораторіях. Протипоказана викладацька
діяльність.
Залишкові
явища
після
органічного
захворювання або травми головного мозку з
нерізко вираженими вазовегетативними або
ліквородинамічними порушеннями без зниження
інтелекту.
Професії,
що
рекомендуються:
агрометеоролог; інженер з комп’ютерних систем;
інженер-програміст; інженер з метрології;
інженер з організації виробничих процесів;
інженер з електрозв’язку; інженер засобів радіо та
телебачення; архітектор; інженер-проектувальник
(цивільне будівництво); інженер-технолог у
машинобудуванні; інженер-технолог у харчовій
промисловості; інженер-технолог у легкій
промисловості (технологія і конструювання
швейних виробів); агроном з насінництва;
зооінженер; ветеринар; економіст; бухгалтер;
товарознавець; менеджер у фінансовій діяльності;
статистик; лікар; фармацевт; філолог; історик;
філософ;
фізіолог;
методист;
бібліотекар;
живописець; скульптор; мистецтвознавець.
Запальні хвороби центральної нервової
системи. Наслідки інфекційних захворювань
ЦНС: менінгіт, арахноїдити, енцефаліт, мієліт,
поліомієліти
вірусної,
туберкульозної,
ревматичної, токсоплазмозної, бруцельозної,
сифілітичної та іншої етіології.
Синдроми вегетативно-судинні, легко і
помірно виражені, перебіг регредієнтний.
Професії, що рекомендуються: контролер
виробів
та
матеріалів,
слюсар
з
механоскладальних робіт, укладальник деталей
та виробів, кушнір-складальник, різальник по

дереву та бересті, технік з інструментів,
контролер якості, комірник, розфасовувач вати,
вагар, приймальник товарів, комплектувальник
деталей та виробів з паперу, складальник виробів
із пластмас, укладальник-пакувальник, швачка з
пошиття та ремонту літакового інвентарю, тесляр,
електромонтер з експлуатації електролічильників,
паспортист, пробовідбірник, машиніст насосних
установок, слюсар з ремонту агрегатів,
картонажник,
плетільник
меблів,
розмалювальник моделей, обліковець, закрійник
картону та матеріалів, контролер деталей та
приладів, швачка, пресувальник, шліфувальник,
штампувальник (холодноштампувальні роботи),
автоматник-клеїльних напівавтоматів, модельник
дерев’яних моделей, столяр-виробник декорацій,
сушильник
дощечок,
різальник
шпону,
фурнітурник, складальник деталей, виробів та
фурнітури, машиніст сушильної установки,
живописець, складальник іграшок, витискувач
малюнка,
накатник
тканини
(полотна),
радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури, бригадир на дільницях основного виробництва (швацьке та
текстильне виробництво).
Помірно виражена (2-3 рази на місяць)
частота вегетативно-судинних пароксизмів,
вегетативно-судинних
кризів;
виражена
артеріальна гіпертонія; середня частота
нападів нарколепсії, помірно виражені обміннотрофічні порушення; перебіг регредієнтний.
Професії, що рекомендуються: в легкій і
місцевій
промисловості
–
укладальникпакувальник,
комірник,
комплектувальник
деталей та виробів, складальник виробів з
пластмас, сортувальник виробів, напівфабрикатів
та матеріалів, тесляр, пробовідбірник, слюсарремонтник, обліковець, розкрійник листового
матеріалу, контролер матеріалів та виробів,
швачка, мереживниця, живописець, витискувач
малюнка,
оформлювач
іграшок,
комплектувальник олівців та стрижнів, оператор
автоматів складання олівців, обробник олівців на
автоматі, агрометеоролог; синоптик; інженерелектронік; інженер з комп’ютерних систем;
інженер засобів радіо та телебачення; інженер з
метрології; інженер-технолог у машинобудуванні;
інженер-технолог у харчовій промисловості;
інженер-технолог
у
легкій
промисловості
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(технологія і конструювання швейних виробів);
архітектор; інженер-проектувальник (цивільне
будівництво); агроном; ветеринар; економіст;
товарознавець; менеджер у фінансовій діяльності;
статистик; юрист; нотаріус; лікар; фармацевт;
філолог; психолог; історик; біолог; методист;
фізіолог;
музикознавець;
мистецтвознавець,
бібліотекар.
Хвороби периферичної нервової системи.
Захворювання периферичної нервової системи.
Корінцевий больовий синдром, легко та помірно
виражений
(остеохондрози,
артрози
травматичної,
інфекційної,
інтоксикаційної
етіології), ремітуючий перебіг.
Професії, що рекомендуються: контролер
матеріалів
та
виробів,
штампувальник
(холодноштампувальні роботи), розподілювач
робіт,
слюсар
механоскладальних
робіт,
свердлувальник, кушнір-складальник, розмітник,
підбирач деталей, комплектувальник виробів та
інструменту, розкрійник листового матеріалу,
складальник виробів із пластмас, сортувальник,
укладальник-пакувальник, швачка з пошиття та
ремонту
літакового
інвентарю,
тесляр,
електрослюсар з ремонту електричних машин,
моторист вентиляційної установки, оператор
пульта керування, зарядник вогнегасників,
паспортист, роздавальник вибухових матеріалів,
пробовідбірник; машиніст насосних установок,
слюсар з ремонту агрегатів, апаратник вакуумапаратів, гравер, картонажник, електромонтер з
експлуатації електролічильників, плетільник
меблів, ретушер (поліграфічне виробництво),
розмалювальник іграшок, заготівник матеріалу та
деталей іграшок, обробник деталей іграшок,
сушильник деталей та іграшок, складальник
іграшок, оформлювач іграшок, сушильник
заготовок та художніх виробів, сушильник
паперу, картону та виробів з них, оператор
сушильних установок, фарбувальник іграшок,
оператор напівавтоматичних ліній, обліковець,
комплектувальник пряжі, тканини і виробів,
заготівник гумових виробів та деталей,
оброблювач виробів із пластмас, настелювач
(швацьке
виробництво),
снувальник,
фурнітурник,
пресувальник,
шліфувальник,
токар-револьверник,
токар-напівавтоматник,
токар-карусельник, стругальник, фрезерувальник,
полірувальник, оператор автоматів складання
олівців,
обробник
олівців
на
автоматі,
клавіатурник, живописець, ливарник художніх
виробів, мотальник, формувальник художнього
лиття, комплектувальник товарів, витискувач
малюнка, глазурувальник, комірник, розкатник
тканини,
накатник
тканин,
полотна,
маркувальник деталей та приладів, слюсар з
ремонту автомобілів, слюсар з ремонту та
обслуговування перевантажувальних машин,
годинникар з ремонту електронних та кварцових

годинників,
електромонтажник-схемник,
намотувальник
котушок
трансформаторів,
заготівник ізоляційних деталей, ізолювальник
(ізоляційні роботи), пірометрист.
Захворювання центральної і периферичної
нервової системи за наявності глибоких і стійких
порушень рухів, чуттєвості або трофіки.
Професії, що рекомендуються: економіст;
бухгалтер; статистик; менеджер у фінансовій
діяльності; юрисконсульт; нотаріус (за умови
компенсації функції принаймні однієї руки і
можливості пересування); філолог; бібліотекар.
Поліневрити та поліневропатії.
Професії,
що
рекомендуються:
машинобудування: слюсар з ремонту агрегатів,
слюсар-інструментальник, електрик дільниці,
контролер напівфабрикатів і готової продукції;
нафтохімічна промисловість (при поліневропатії,
викликаної
хронічною
інтоксикацією
вуглеводнем):
апаратник,
оператор
на
біофільтрах, машиніст насосних установок;
лаборант,
полярографіст,
кристалооптик,
диспетчер виробництва, майстер виробничого
навчання, слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електротехніка), налагоджувальник приладів, апаратури та систем
автоматичного контролю, регулювання та
керування
(налагоджувальник
КВП
та
автоматики), майстер з ремонту приладів та
апаратури.
Підприємства агропромислового комплексу:
інвалідам внаслідок холодових, алкогольних
поліневропатій
та
інфекційно-алергічних
полірадікулоневритів
запропоновані
такі
професії:
комплектувальник
виробів,
напівфабрикатів
та
матеріалів,
апаратник
стерилізації консервів (виробництво фруктових та
овочевих консервів), машиніст закупорювальних
машин (виробництво фруктових та овочевих
консервів),
контролер
харчової
продукції
(виробництво фруктових та овочевих консервів),
робітник плодоовочевого сховища, робітник на
низькокваліфікованих
ручних
роботах
у
сільському господарстві; в інших галузях:
автоматник картонажного виробництва, різальник
паперу, картону та целюлози, сушильник паперу,
картону та виробів із них, заготівник чайних
ящиків, швейцар, черговий біля ескалатора,
музейний доглядач, контролер автоматичних
пропускних пунктів у метрополітені, контролер
енергонагляду, гардеробник. Інвалідам ІІ групи
можна рекомендувати працю вдома або у
спеціально створених умовах: розфасовувач вати,
складальник
голково-платинних
виробів,
пошивник технічних виробів, зашивальник м’якої
тари, сушильник рослин, оформлювач колекцій,
клеїльник паперу, картону й виробів із них,
виробник художніх виробів із лози.
Міастенія.
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Професії, що рекомендуються: економіст;
бухгалтер; товарознавець; адвокат; нотаріус;
бібліотекар.
Дегенеративно-дистрофічні
захворювання
спинного мозку.
Інвалідам ІІІ групи рекомендується:
перекваліфікація або навчання доступним
професіям: економіст, технік-технолог. Інвалідам
ІІ групи при збереженні функцій верхніх кінцівок
рекомендується робота у спеціально створених
умовах та вдома: картонажник, в'язальник,
складальник
голково-платинних
виробів,
складальник деталей годинників, виробник
художніх виробів з дерева.
Інваліди внаслідок захворювань і травм
нервової системи, котрі проживають у
сільській місцевості.
Професії, що рекомендуються: слюсарремонтник у майстернях, оператор котельні,

оператор машинного доїння, кондиційник зерна
та насіння. Серед адміністративно-господарських
і
рахівниково-канцелярських
професій
рекомендовані
роботи:
комірник,
вагар,
обліковець (реєстрація бухгалтерських даних),
диспетчер, рахівник, лаборант, заготівник;
агроном з насінництва, працівник з перебирання
насіння, садовод, оператор сушильних установок,
тваринник, птахівник, зоотехнік, фельдшер
ветеринарний, лікар ветеринарний, бджоляр,
заготівник продуктів і сировини, завідувач
складу, приймальник молочної продукції.
P.S. Продовження читайте в наступних
випусках бюлетеня.
Література
1. Професійна реабілітація інвалідів : довід.метод. посіб. / Укр. держ. НДІ мед.-соц. проблем
інвалідності. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. –
231 с.

Сарни
Набухотна Надія Леонідівна після закінчення
школи ні на хвилину не сумнівалася у виборі
професії. «Стану кондитером!», – твердо
вирішила вона, бо ще з дитинства любила
готувати різноманітні вироби з тіста. І мрія
здійснилась – у липні 1985 року Надія отримала
очікуваний
диплом
кондитера.
Трудову
діяльність розпочала в далекому Комунарську, а з
1987 року, переїхавши на постійне місце
проживання на Сарненщину, працювала в системі
громадського харчування. Жахлива трагедія
Чорнобиля своїм чорним крилом торкнулася
здоров’я і Надії Леонідівни. З роботи довелося
звільнитися.

допоможуть подолати, здавалося б, «не підйомні»
проблеми. І ось Надія Леонідівна знову працює у
вже знайомому колективі, приносить радість своїми
кондитерськими виробами
споживачу, отримує
задоволення від реалізації своїх вмінь та навичок. А
найголовніше, повернулася віра у свої можливості
наперекір складним життєвим обставинам.
Острог
У
ЗАТ
«ЕЙ-І-ЕС
Рівнеенерго»
був
працевлаштований
Ясінський
Станіслав
Анастасійович, який перебував на обліку в
Острозькому міськрайонному центрі зайнятості три
місяці.

Надія Леонідівна Набухотна
З розпачу до служби зайнятості звернулася за
допомогою не відразу. Довгі шість місяців спеціалісти Сарненського районного центру зайнятості
шукали шляхи повернення жінки до праці в колективі. Потрібна була не одна співбесіда з фахівцями
для того, щоб переконати людину, яка зневірилась у
своїх силах, що бажання та спільні зусилля

Станіслав Анастасійович
Ясінський
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Кожного разу при відвідуванні центру зайнятості він серйозно вивчав і переписував
вакансії, обирав ті, які йому підходять за
станом здоров’я. Коли ж запропонували
роботу, відразу погодився, бо дуже хотів
працювати, бути в колективі.
Завдяки співпраці з міжрайонною медикосоціальною експертною комісією на цьому ж
підприємстві була працевлаштована кур’єром
Щав’юк Оксана Миколаївна.

тут. Я дуже вдячна центру зайнятості, що дав
мені можливість знову працювати», – такі слова
подяки від М.І. Ковалевич.
Демидівка
Для того, хто хоче працювати, робота
знайдеться і в передпенсійному віці. Оксана
Степанівна Сапсай працювала на ВАТ
«Демидівський консервний завод», але після
тяжкої хвороби отримала інвалідність. Та
відчай не запанував у її серці. Звернулась до
районного центру зайнятості за допомогою у
працевлаштуванні. Під час перебування на
обліку жінка активно сприяла своєму
працевлаштуванню: радилася з фахівцями,
відвідувала семінари, ярмарки вакансій та інші
заходи, підшуковувала вакансії за допомогою
новітніх інформаційних технологій. Це й дало
свій результат – Оксана Степанівна тепер
працює прибиральником службових приміщень
у Рівненській регіональній філії ДП «Центр
державного земельного
кадастру при
Держкомземі України».

Оксана Миколаївна Щав’юк

Костопіль
Анатолій Довгорукий знайшов роботу за
допомогою районного центру зайнятості. У
минулому чоловік працював столярем на
одному з підприємств міста, але у зв’язку з
погіршенням стану здоров’я та отриманою
інвалідністю був змушений залишити цю
роботу. Майже два місяці він намагався
самостійно знайти місце праці, але це не
вдалося.

Жінка довго не могла знайти роботу, бо
сама виховує сина, а режим роботи не завжди
підходив. Одного дня спеціалісти
центру
зайнятості зателефонували і запропонували
Оксані роботу кур’єром з шестигодинним
робочим днем. Вона була приємно здивована,
адже на обліку не перебувала. З березня 2009
року працює і задоволена роботою, має
стабільний заробіток та й у людському
спілкуванні не обділена.
Рокитне
Нелегка доля матері трьох дітей Ковалевич
Марії Іванівни. Пропрацювавши майже
двадцять років, отримала виробничу травму. В
результаті перенесла три тяжкі операції, але зір
повністю не повернувся. Та це ще не всі
прикрощі в житті, які їй довелося пережити, –
потрапила під скорочення. Але жінка не
втратила бажання жити та працювати. Марія
Іванівна звернулась до центру зайнятості за
допомогою. Не було меж її радості, коли
отримала направлення на роботу в ЗАТ «ЕЙ-ІЕС Рівнеенерго» прибиральницею.
Працелюбна, охайна, наперекір долі завжди
усміхнена, дуже добре виконує свою роботу –
так кажуть про неї колеги. І дійсно, в офісі
чистота, свіжість та чудові вазони. «Це наша
Марія дбає про них, вона в нас дуже любить
квіти», – говорить головний бухгалтер
підприємства. «У колективі я почуваю себе
повноцінною людиною, знаючи, що потрібна

Анатолій Довгорукий
Тоді чоловік звернувся за допомогою до
центру зайнятості. Через деякий час Анатолію
Олександровичу, з врахуванням рекомендацій
МСЕК щодо підходящої за станом здоров’я
роботи, було запропоновано вакансію двірника
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в ЗАТ «ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго», на яку він
погодився без вагань. «За час роботи Анатолій
Довгорукий зарекомендував себе лише з

позитивної сторони, – говорить начальник
дільниці Микола Сай. – Працює, що
називається, з душею, і всі це помічають».

Повідомлення центрів зайнятості узагальнила Іванна Тимчук, головний спеціаліст відділу
організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

(практичні рекомендації людям з особливими потребами, які шукають роботу)
Ефективне працевлаштування (таке, що найбільшою мірою відповідає стану
здоров’я, творчим та професійним здібностям людини з інвалідністю, враховує
умови індивідуальної програми реабілітації) передбачає відповідну активність
інваліда, спрямовану на пошук та отримання найбільш підходящої роботи. Ця
активність може бути поділена на умовні кроки, кінцевим результатом яких
повинно стати працевлаштування та успішна трудова діяльність.
КРОК ПЕРШИЙ
Отже, ви маєте групу інвалідності, але не
маєте роботи? Можливо, ви ніколи не
працювали? Можливо, ви нещодавно закінчили
школу, професійно-технічне училище або
вищий навчальний заклад? Можливо, вас
недавно звільнили з роботи – за вашим
бажанням або з інших підстав, передбачених
чинним законодавством.
У будь-якому випадку пам’ятайте, що
інвалідність не може і не повинна бути
перешкодою до продуктивної зайнятості, не
повинна обмежувати вас у раціональному
працевлаштуванні, якщо ви маєте бажання
працювати.
Деякі обмеження, які можуть виникати у
процесі вибору професії та отримання роботи,
мають винятково медичний характер і пов’язані
з необхідністю дотримання безпечних та
нешкідливих умов праці, реалізацією завдань
індивідуальної програми вашої реабілітації.
Тобто, трудова діяльність повинна сприяти
збереженню та поліпшенню стану здоров’я.
Обмеження
вашої
трудової
діяльності
визначають фахівці МСЕК (медико-соціальної
експертної комісії), виходячи з об’єктивної
оцінки стану здоров’я, прогнозу щодо його
збереження та відновлення.
Отже, вашим першим кроком має стати
чітке усвідомлення:
- бажання отримати роботу до душі та з
достатнім розміром заробітної плати;
- можливостей щодо здійснення трудової
діяльності
(про
що
ви
можете
проконсультуватися з вашим лікарем та
членами МСЕК). Із деякими умовами
майбутньої роботи ви можете ознайомитися
самостійно і відразу – достатньо прочитати
рекомендації щодо умов праці;

- вашого бажання або небажання працювати
за попередньою професією, якщо ви були
звільнені;
- ваших очікувань щодо майбутньої
професії (посади), розмірів заробітної плати та
умов роботи;
- вашої впевненості у здатності досягти
результату в роботі.
Від чіткості та об’єктивності цього
усвідомлення залежатиме успішність вашого
працевлаштування та подальшої трудової
діяльності.
Але пам’ятайте, що професій дуже багато.
Найважливіше – це ваше бажання отримати
роботу.
ДРУГИЙ КРОК
Отже, ви прийняли рішення працювати. Для
того, щоб отримати роботу, ми радимо вам
звернутись до державної служби зайнятості.
У кожному районному центрі області, у
містах Рівне та Кузнецовськ є центр зайнятості.
Про адреси центрів зайнятості в області ви
можете дізнатися:
- у приміщеннях МСЕК;
- у приміщеннях управлінь Пенсійного
фонду;
- на інформаційних стендах у сільських
радах, міськвиконкомах;
- у громадських організаціях інвалідів;
- у довідкових телефонних службах;
- на Інтернет-сторінці обласного центру
зайнятості (www.dcz.gov.ua/rov).
Пам’ятайте, що вам потрібно звертатися
до центру зайнятості того району або міста, в
якому зареєстровано ваше місце проживання
(до 2004 року – місце прописки). Якщо
зареєстроване місце проживання не співпадає з
місцем вашого фактичного проживання, і ви
звернетеся до центру зайнятості за місцем
проживання, то вам надаватиметься тільки
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Майте на увазі, що зайняті громадяни (у
т.ч. інваліди, які вже працюють або навчаються
на стаціонарі), які бажають змінити професію
або місце роботи, влаштуватися на роботу за
сумісництвом чи у вільний від навчання час і
звернулися до державної служби зайнятості,
підлягають обліку. Під час прийому таких
громадян
фахівець
центру
зайнятості
зобов’язаний надати їм консультацію (про
проведення якої робиться відповідний запис у
картці особи).
ЧЕТВЕРТИЙ КРОК
Отже, тепер ви – зареєстрований як такий,
що шукає роботу.
Працівники центру зайнятості протягом
семи календарних днів з моменту реєстрації
будуть підбирати для вас підходящу роботу.
Ваш обов’язок – звертатись у цей період до
центру зайнятості у дні, визначені його
фахівцями, і виконувати всі рекомендації щодо
працевлаштування.
Поняття «підходяща робота» тлумачиться
статтею 7 Закону України «Про зайнятість
населення»:
“Для громадян, які втратили роботу і
заробітну плату (трудовий дохід), підходящою
вважається робота, що відповідає їх освіті,
професії
(спеціальності),
кваліфікації,
доступності
послуг
транспортного
обслуговування,
встановленій
рішеннями
місцевих державних адміністрацій, виконавчих
органів місцевих рад. Заробітна плата повинна
відповідати рівню, який громадянин мав за
попереднім місцем роботи, з урахуванням
середнього рівня заробітної плати, що склався
у відповідній сфері економічної діяльності в
регіоні за минулий місяць.
При пропонуванні підходящої роботи
враховується
попередня
діяльність
громадянина, тривалість роботи за професією
(спеціальністю), кваліфікація, вік, досвід, а
також стан на ринку праці.
Для громадян, які вперше шукають роботу
і не мають професії (спеціальності),
підходящою вважається робота, яка потребує
попередньої професійної підготовки, у тому
числі безпосередньо на робочому місці у
роботодавця, а для громадян, які бажають
відновити трудову діяльність після перерви
тривалістю понад шість місяців, – робота за
професією, яку вони мали за останнім місцем
роботи, або робота, що потребує попередньої
перепідготовки
за
новою
професією
(спеціальністю) за направленням державної
служби зайнятості.

консультативна допомога, у тому числі буде
здійснюватись підбір роботи. Звернувшись до
центру зайнятості не за місцем реєстрації, ви не
матимете права (у разі наявності передбачених
законом підстав) на одержання статусу
безробітного і, відповідно, допомоги по
безробіттю та проходження професійного
навчання (професійної підготовки, підвищення
кваліфікації чи перепідготовки).
Для реєстрації в службі зайнятості ви
повинні мати при собі такі документи:
− паспорт або довідку про реєстрацію,
− трудову книжку,
− документи про освіту (у разі їх наявності),
− посвідчення інваліда,
− довідку МСЕК,
− індивідуальну програму реабілітації.
ТРЕТІЙ КРОК
Для безперешкодного доступу кожний
центр зайнятості обладнаний пандусом або
кнопкою виклику працівника центру зайнятості
(у крайньому випадку можна попросити
відвідувачів викликати працівника).
Завітавши до центру зайнятості, зверніться
до диспетчера-консультанта. Враховуючи мету
вашого звернення, та на підставі наявних у вас
документів, диспетчер-консультант направить
вас до відповідного фахівця центру зайнятості.
У випадку, коли мета вашого звернення –
пошук роботи, диспетчер-консультант скерує
вас до спеціаліста, який здійснює функції
працевлаштування.
Якщо послуг спеціаліста центру зайнятості
вам доведеться трохи зачекати, то радимо вам
скористатися інформаційними буклетами центру зайнятості (інформують про послуги центру,
права та обов’язки осіб, які зареєстровані як
такі, що шукають роботу, та безробітні тощо),
періодичними
виданнями
(газетами,
журналами), які містять оголошення про наявні
вакансії. У всіх центрах зайнятості створено
куточки для людей з інвалідністю, у яких
розміщено матеріали законодавчого характеру,
інформація про можливості отримання професії
або перекваліфікації, актуальні вакансії,
послуги служби зайнятості.
Під час проведення реєстрації ви за
допомогою працівника центру зайнятості
заповните із застосуванням комп’ютерної
системи картку особи, що звернулась до центру
зайнятості.
Достовірність даних, внесених до картки,
засвідчується вашим особистим підписом.
Після цього працівники центру повинні
ознайомити вас з пам’яткою «Ваші права –
ваші обов’язки».
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зайнятості за місцем проживання як таких, що
шукають роботу, і оформляється наказом центру зайнятості, номер і дата якого зазначаються
у картці. З наказом про надання чи ненадання
статусу безробітного, визначення розміру і
строку виплати допомоги по безробіттю чи
припинення
виплати
такої
допомоги
громадянин повинен ознайомитися особисто та
поставити свій підпис у картці обліку
прийнятих рішень центру зайнятості.
Ви маєте право на матеріальне забезпечення
на випадок безробіття з урахуванням
страхового стажу та середньої заробітної плати
(доходу), якщо протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, ви працювали
на умовах повного або неповного робочого дня
не менше 26 календарних тижнів. Для цього ви
повинні надати довідку з місця попередньої
роботи про ваш дохід протягом 6 календарних
місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують
місяцю, у якому припинено дію трудового
договору. Якщо протягом цих 12 місяців ви
працювали на декількох місцях – довідки з
кожного з них.
ШОСТИЙ КРОК
Фахівці центру зайнятості шукають для вас
підходящу роботу.
При цьому ваш обов’язок відвідувати центр
зайнятості у визначений і погоджений час, який
записується у картці обліку відвідувань під ваш
підпис.
Вам необхідно брати участь у семінарах,
інших масових заходах, що проводяться
державною службою зайнятості, з метою
надання вам допомоги у пошуку підходящої
роботи. При цьому періодичність відвідування
вами центру зайнятості визначається з
урахуванням ситуації на ринку праці, наявності
підходящої роботи, але не рідше ніж один раз
на 30 календарних днів.
Працівник центру зайнятості повинен
надати
вам
письмові
рекомендації
з
працевлаштування, після чого ви повинні
поставити свій підпис у картці. У разі вашої
відмови поставити підпис, в установленому
порядку складається відповідний акт.
Ми не радимо вам пасивно чекати моменту,
коли фахівці центру зайнятості запропонують
вам роботу.
Навпаки, будьте активні!
Центри зайнятості пропонують вам значні
можливості щодо активного самостійного
пошуку роботи.
Зокрема державна служба зайнятості
створила умови для отримання інвалідами
послуг з працевлаштування за допомогою
мережі Інтернет. У центрах зайнятості
функціонують Інтернет-куточки, створено
доступ до Інтернет-сайтів, які спеціалізуються

Для громадян, які працювали не за основною
професією понад 12 місяців, підходящою
вважається робота, яку вони виконували за
останнім місцем роботи, а робота за
основною професією може бути підходящою за
умови попереднього підвищення кваліфікації з
урахуванням потреби ринку праці у відповідних
працівниках.
У
разі
неможливості
надання
громадянинові роботи за професією протягом
шести місяців підходящою вважається
робота, яка потребує зміни професії з
урахуванням здібностей, стану здоров'я і
професійного досвіду, доступних для нього
видів навчання та потреби ринку праці у
відповідних працівниках.
У разі зміни громадянином професії за
направленням державної служби зайнятості
підходящою вважається робота і за новою, і
за попередньою професією за останнім місцем
роботи.
Підбір підходящої роботи для інвалідів
здійснюється відповідно до їх професійних
навичок, знань, рекомендацій медико-соціальної
експертної комісії та з урахуванням побажань
інваліда.
Для громадян, які не мають професії, або
таких, які займали місця, що не потребують
спеціальної підготовки, та перебувають на
обліку як безробітні більш як 9 місяців, а
також для громадян, які бажають відновити
трудову діяльність після тривалої (більше 12
місяців)
перерви
(крім
громадян
передпенсійного віку), підходящою роботою
також вважається участь в оплачуваних
громадських роботах”.
П’ЯТИЙ КРОК
Якщо протягом семи календарних днів вам
не було запропоновано підходящу роботу, ви
отримаєте статус безробітного.
Інвалід отримує статус безробітного на
восьмий день реєстрації у центрі зайнятості,
якщо:
- зареєстрований як такий, що шукає
роботу;
- він не досяг пенсійного віку (55 років для
жінок, 60 років для чоловіків або має право на
пільгову пенсію);
- не працює, не зареєстрований як фізична
особа-підприємець;
- не відмовлявся від двох пропозицій
підходящої роботи протягом перших семи днів
реєстрації;
- готовий приступити до роботи.
За відсутності підходящої роботи рішення
про надання статусу безробітного громадянам
(у т.ч. інвалідам) приймається державною
службою зайнятості за їх особистою заявою з
восьмого дня після реєстрації у центрі
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на пошуку роботи, у т.ч. до Інтернет-порталів
державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua
та www.trud.gov.ua/), на яких знаходиться
загальнодержавна база вакансій по всій
Україні. На цьому Інтернет-порталі можна
розмістити своє резюме. Кожен регіон має
власну інформаційну сторінку (Рівненська
область (www.dcz.gov.ua/rov/), на якій можна
ознайомитися з оголошеннями про заходи, які
організовуються для тих, хто шукає роботу,
консультаціями
фахівців.
Забезпечено
зворотний зв’язок з користувачами Інтернетпорталу, тобто ви можете надіслати свої
питання та оперативно отримати відповідь.
Для безробітних (у т.ч. інвалідів) у центрах
зайнятості створено умови
для навчання
основам комп’ютерної грамотності: основи
роботи у Word, Excel і в мережі Інтернет.
Розроблено та впроваджено безкоштовну
соціальну послугу – мобільний сервіс «Пошук
роботи», який як новий канал комунікації
доповнює уже існуючі методи пошуку і підбору
роботи державною службою зайнятості
(безкоштовно 730 – з мобільного телефону або
0-800-50-50-60 – зі стаціонарного телефону).
Робота сервісу здійснюється в режимі «онлайн» (у реальному часі) на базі оперативних
вакансій роботодавців усієї країни. Державна
служба зайнятості надає кожній людині вільний
доступ до найбільшої в Україні бази даних про
вакансії.
Механізм одержання інформації дуже простий.
Користувач
послуги
автоматично
реєструється, відправивши SMS-повідомлення
із зазначенням міста, у якому шукає роботу, та
бажаної посади. Відповідно до запиту
відбувається
автоматичний
підбір
та
оперативна розсилка результатів пошуку із
зазначенням відповідної вакансії, заробітної
плати та контактного номера телефону
роботодавця. Таке повідомлення не є разовим,
SMS з інформацією про наявні вакансії
відсилаються абонентові протягом 7 днів.

запропонує пройти професійне навчання з
урахуванням потреб ринку праці, рекомендацій
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)
щодо професійної придатності, рекомендацій
індивідуальної програми реабілітації.
Радимо скористатися цими пропозиціями.
ВОСЬМИЙ КРОК
Отже, вакантне місце роботи, яке відповідає
вашим вимогам, рекомендаціям МСЕК та
вважається підходящим, знайдено для вас
фахівцями центру зайнятості.
Тепер, перш ніж приступити до роботи, вам
необхідно оформити ваші майбутні трудові
відносини з роботодавцем. Оптимальний
варіант, який ми рекомендуємо, – укладання
безстрокового трудового договору, який
повинен містити вимоги щодо організації вашої
праці, вказані МСЕК.
Ретельно вивчайте умови запропонованого
вам трудового договору та не соромтеся і не
бійтеся висловлювати зауваження, наполягати
на включенні до нього необхідних для вас
положень. Пам’ятайте, що трудовий договір не
повинен обмежувати ваші права (у т. ч. права
людини з особливими потребами), передбачені
законодавством. Якщо маєте сумніви –
порадьтеся з юрисконсультом у центрі
зайнятості.
Роботодавець (юридична особа) повинен
видати наказ про прийняття вас на роботу. Ви
повинні бути ознайомлені з цим наказом під
розпис.
Крім трудового договору, роботодавець
обов’язково повинен не пізніше тижневого
строку з дня прийняття на роботу в п’ятиденний термін оформити на вас трудову
книжку (якщо ви пропрацювали понад п’ять
днів, а раніше не працювали і не маєте її), не
пізніше тижневого строку зробити запис у
вашій трудовій книжці про прийняття на
роботу.
Лише після цього ви можете вважати себе
працевлаштованим.
Пам’ятайте – ви маєте право на роботу.
Скористайтесь ним!

СЬОМИЙ КРОК
Якщо вам неможливо підібрати підходящу
роботу,
державна
служба
зайнятості

Іванна Тимчук, головний спеціаліст
відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Випробувальний термін при прийнятті
на роботу інвалідів
При укладенні трудового договору угодою
сторін може бути обумовлений випробувальний
термін з метою перевірки відповідності
працівника обов'язкам, які йому доручаються.

Випробувальний термін не встановлюється при прийнятті на роботу осіб, які не
досягли вісімнадцяти років, молодих робітників
після закінчення професійних навчальновиховних закладів, молодих фахівців після
закінчення вищих навчальних закладів, осіб,
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звільнених у запас з військової або
альтернативної (невійськової) служби, інвалідів, направлених на роботу відповідно з
рекомендаціями МСЕК.
Павло Бессольніков,
начальник юридичного відділу обласного
центру зайнятості

заробітної плати (доходу) за останні півроку,
можна отримати та роздрукувати розрахунок
своєї допомоги по безробіттю. Це можливе
також і для людей з інвалідністю.
У кожному центрі зайнятості є
комп’ютери вільного доступу з підключенням до Інтернету, якими можна скористатись
для роботи з веб-ресурсами Державної
служби зайнятості.
Ольга Токова, начальник відділу
інформації та зв’язків з громадськістю
обласного центру зайнятості

Допомогу по безробіттю можна
розрахувати самостійно, скориставшись
новим Інтернет-сервісом служби
зайнятості
З
метою
вдосконалення
надання
населенню інформаційних послуг з 30
жовтня 2009 року на Інтернет-порталі
Державної
служби
зайнятості
(www.dcz.gov.ua) та 27 веб-сторінках
регіональних центрів зайнятості (зокрема
Рівненської області – www.dcz.gov.ua/rov)
реалізовано новий сервіс «Калькулятор
розрахунку допомоги по безробіттю».
Цей сервіс допоможе громадянам
зорієнтуватися у розмірах і термінах
призначення й виплати матеріального
забезпечення
на
випадок
безробіття
відповідно до чинного законодавства.
Вказавши свій страховий стаж, причину
звільнення з роботи, розмір середньоденної

Мовою цифр
Протягом
січня-жовтня
2009
року
послугами
служби
зайнятості
області
скористались 1120 осіб з інвалідністю.
Працевлаштовано за цей період 284 особи з
обмеженими фізичними можливостями.
В оплачуваних громадських роботах брали
участь 46 осіб з інвалідністю, проходили
професійне навчання за направленням служби
зайнятості – 68 осіб.
Службою зайнятості області для громадян з
особливими потребами, які перебували на
обліку в центрах зайнятості, надавалися
профорієнтаційні
послуги,
для
них
проводилися різнопланові семінари та тренінги.

Інтерактивний Інтернет-портал Державної
служби зайнятості “ТРУД” (www.trud.gov.ua)
має всі необхідні ресурси, щоб стати кожній
людині особистим консультантом.
У базі порталу – тисячі реальних вакансій,
міститься інформація про підприємства, на
яких потрібні працівники.
Для осіб з особливими потребами – багато
цікавої та корисної інформації у рубриці
“Інвалідам”.
Ви
можете
самостійно
пройти
профтестування, дізнатися про можливості
профнавчання, розмістити своє резюме,
отримати консультацію. Портал зручний та

легкий у користуванні навіть для тих, хто
робить перші кроки в Інтернет-мережі.
Отже, якщо вам потрібна робота, хочете
змінити місце праці чи вас цікавлять вакансії в
усіх регіонах України завітайте на Інтернетпортал
Державної
служби
зайнятості
(www.trud.gov.ua).
В усіх центрах зайнятості є комп’ютери
вільного доступу, скориставшись якими, можна
розмістити своє резюме в мережі Інтернет чи
ознайомитися з актуальними вакансіями. Це
можна також зробити в обласному центрі зайнятості (м. Рівне, вул. Кавказька, 9-а, каб. 406407, тел.: 22-33-65).

Віра Трофимчук,
головний спеціаліст відділу інформації та зв’язків з громадськістю
обласного центру зайнятості
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У кожної людини є свої життєві цінності. Однак, гадаю, багато хто
погодиться, що найбільший скарб у нашому сповненому тривог та клопот
житті – це діти. Бачачи яскравий спалах радості в очах дитини, відчуваєш і себе
найщасливішим у світі. А коли біль і сльози?
потім відбулося ускладнення, внаслідок чого
сталася атрофія м’язів: спочатку ніг, а потім і
рук. Тепер навіть самостійно кружку взяти не
сила. Як же дивитися матері на страждання

Появу першої дитини Тетяна чекала з
нетерпінням, хоча лікарі говорили, що буде
хлопчик та народилася красуня донечка.
Радості не було меж! Трохи насторожувало
те, що лікарі згодом стали помічати, що
дитина не реагує на світло, звуки,
погано спить, не тримає голови. Мов
грім страшний діагноз – складне
психоневрологічне захворювання. До
нього з часом додалася епілепсія.
День у день виснажлива, непомітна
для оточуючих робота – їжа, туалет,
прибирання. Час минав, дівчинка росла
і вимагала більшої уваги, переважно
фізичної підтримки. Тож Тетяні
довелося розпрощатися з мрією
навчатися у вузі і перетворитися на
домогосподарку. Дочці вже 15 років.
Щось подібне переживає і мама 14річної Валі. Дитина народилася з
родовою травмою. Тримати голову і

сина, коли він просинається в
ночі і плаче, бо сниться постійно
сон, де він грає з хлопцями в
футбол.
Тяжко і мамі п’ятирічного
Давида,
який
народився
з
хворобою Дауна. Як пояснити
дитині, що ти не такий? Як
дивитися на однолітків сина,
слухати розповіді інших про
успіхи діток і розуміти, що в тебе
цього ніколи не буде.
Не раз вечорами, скінчивши
вічну роботу по господарству,
підводяться очі до неба: «Чому?
Чому я? За що?». Відповіді немає,
та її ніхто не знає. Навіть
шептання сусідів, що все те за
гріхи батьків, дідів, не сприймається, бо
гріхів вистачає у всіх, та живуть же люди.
Кажуть, ситий голодного не розуміє, так і
здоровому важко зрозуміти життя і проблеми
інваліда. Особливо, коли батьки ще молоді,
коли у них все життя попереду, коли ще
мріється… мріється… і наче грім серед

сидіти почала в 5 років, а потім стала потроху
вставати. Права ручка і ніжка досі
слаборозвинуті. Погано говорить, сама себе
не обслуговує. Та ще й напади епілепсії.
Дев’ятирічний Сашко погано розмовляє,
не ходить, хоча ще зовсім недавно йшов з
мамою за руку в перший клас. Та захворів, а
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іменинника, зустрічі із спеціалістами. Було
добре дітям, батьки могли обмінятися
думками. Адже для таких хворих діток
найголовніше – увага. Та нас попросили
вибратися з приміщення. Тепер спілкуємось
лише по телефону. Коли на вулиці тепла
погода, ходимо на прогулянки. Відділ у
справах сім’ї та молоді проводив для наших
діток різноманітні свята, брали участь у
конкурсах. Великою радістю для діток було
вибороти друге місце в обласному оглядіконкурсі, за що вони були нагороджені
поїздкою в Артек.
Та дуже боляче, що наша влада згадує про
таких діток тільки напередодні дня інваліда.
Тоді збираємось при дитячій районній
бібліотеці. Хоча керівники знають, що багато
в чому можуть допомогти. Та кому потрібні
чужі проблеми? Краще їх не помічати.
Щоранку прокидаєшся та найперше –
схиляєшся над дитячим ліжечком. І, почувши
спокійне сопіння, на душі стає краще. Це
означає, що ще один день подолано, ще на
одну сходинку піднімаємося. А скільки тих
сходинок нам подарувало життя?.. І хоча наш
світ такий жорстокий, але хочеться вірити і
надіятись, що все ж завтра буде краще,

ясного неба: «Дитина хвора. Вона не буде
говорити, ходити». Добре, коли є кому
допомогти і зарадити. Адже найперше це
моральний шок, це розуміння того, що життя
змінилося на всі 180 градусів. Дуже часто не
витримують чоловіки таку ношу, та й матері
не раз відмовляються від хворих дітей. А як
же страждає дитяча душа. Як їй важко бути
усамітненою. Коли так хочеться погратися з
однолітками, та не можна ходити. Як бути,
коли діти сміються, показують пальцями і
йдуть геть. Як пояснити дитині, що ти не
такий і чому ти не такий?
Як заздрять батьки тим, хто живе у
великих містах. Там створені Центри
реабілітації з кваліфікованими спеціалістамипсихологами, які допомагають вчитися жити
з
проблемою,
робити
життя
дітей
щасливішим. Не те, що у районних центрах і
селах, де батьки залишаються наодинці зі
своїми проблемами, «зачинені» у чотирьох
стінах своїх помешкань. На сьогодні
соціальна політика держави побудована так,
що допомога інвалідам із розумовими вадами
надається лише у психоневрологічних
лікарнях та інтернарах. Отже, є лише два
варіанти: або інтернат, або домашній догляд,
що повністю прив’язує одного з членів
родини до дому.
Корець – районний центр – місто
невеличке. Тут усі знають один одного.
Не рідко, зустрічаючись на прогулянці з
хворими дітками, батьки обговорюють
різні проблеми, пов’язані з лікуванням,
реабілітацією, оформленням документів,
звернення у різні інстанції. Так і виникла
ідея створити громадську організацію
«Надія». За рішенням міської влади було
виділено кімнату у приміщенні дитячого
садка. Відділ спорту районної державної
адміністрації
закупив
декілька
тренажерів, столів, стільців, настільні
ігри. Сюди кожен тиждень на вихідних
приходили батьки з дітками. Для них
організовувались
масові
заходи,
дні

неодмінно краще.

Алла Кравчук, голова громадської організації «Надія»
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На питання відповідають О. Смоляк, В. Валігура, спеціалісти Головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської
облдержадміністрації.



інтернат (жіночий). Адреса: 35800, м.
Острог, вул. Бельмаж, 109, 8-254-2-38-05;
- Рівненський геріатричний пансіонат
(жіночий)
(загальний
тип
психоневрологічне відділення). Адреса:
35320, с. Забороль, Рівненський район, 80362-27-32-39;
Урвенський
психоневрологічний
інтернат (чоловічий). Адреса: 35715, с.
Урвенна, Здолбунівський район, 8-252-570-54;
- Мирогощанський дитячий будинокінтернат III профілю для хлопчиків. Адреса:
35623, с. Мирогоща, вул. Патолічева, 11,
Дубенський район, 8-256-77-2-91.
В інтернатах забезпечено належні умови
проживання, раціональне чотириразове харчування,
цілодобове
медичне
обслуговування, стаціонарне лікування на
базі
закріплених
лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров'я
громадянам похилого віку та інвалідів.
Громадяни похилого віку та інваліди, які
проживають в інтернатних установах
системи, отримують комплекс побутових
послуг – перукарські, з пошиття та ремонту
одягу, послуги лазні, пральні тощо. В
кожній стаціонарній установі системи
функціонує кімната духовності.
Відповідно до п. 3.3. розділу 3
«Типового
положення
про
психоневрологічний
інтернат»,
затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від
29.12.2001
року
№
549,
який
зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 29.01.2002 за №66/6354, з метою
поселення до інтернату психічно хворих
осіб, які досягли пенсійного віку, та
інвалідів першої і другої груп з
психоневрологічного
захворювання,
старших 18 років, які за станом здоров'я
потребують
стороннього
догляду,
побутового та медичного обслуговування
особі, яка виявила бажання проживати в

Чи маю право на соціальну
допомогу на сина-інваліда (12 років), якщо йому
призначено пенсію по втраті годувальника?
Марія Н., Березнівський район
Відповідь. Статтею 1 Закону України
"Про
державну
соціальну
допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
передбачено, що коли дитині-інваліду
призначена пенсія у зв'язку з втратою
годувальника, він має право одночасно
отримувати і державну соціальну допомогу
відповідно до зазначеного Закону. Для
призначення
державної
соціальної
допомоги батькам (опікуну, піклувальнику)
необхідно звернутися в управління праці та
соціального захисту населення за місцем
реєстрації або проживання.



Яка процедура оформлення
інваліда II групи внаслідок психічного
розладу
в
будинок-інтернат.
Які
інтернатні
заклади
в
Рівненській
області утримують таких людей.
Олександр Х., м. Рівне
Відповідь. У системі функціонує 7
інтернатних закладів різних профілів,
розрахованих на 1210 ліжок, в яких
проживає 1074 громадянина похилого віку
та інвалідів. Зокрема психоневрологічного
типу:
- Дубенський будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів
(чоловічий)
(загальний
тип,
психоневрологічне відділення, спеціальне
відділення). Адреса: 35602, м. Дубно, вул.
Широка, 1, тел.: 8-256-3-15-47;
- Здолбунівський будинок-інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів
(жіночий)
(загальний
тип,
психоневрологічне відділення). Адреса:
35703, м. Здолбунів, вул. 8 Березня, 40, тел.
8-252-2-24-61;
Острозький
психоневрологічний
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інтернаті, або її опікуну (піклувальнику)
необхідно
звернутись
за
місцем
проживання в регіональне управління праці
та соціального захисту населення та надати
такі документи:
- заяву особи, яка виявила бажання
проживати в інтернаті, або її опікуна
(піклувальника) про прийом до інтернатної
установи;
- паспорт (або інший документ, що
засвідчує особу);
- медичну карту;
- довідку про розмір призначеної пенсії;
- довідку про склад сім'ї за
встановленою формою;

На питання відповідає
бюлетеня "Інва.net"

Р.

- висновок лікарської комісії за участю
лікаря-психіатра
про
можливість
перебування
у
психоневрологічному
інтернаті;
копії
судового
рішення
про
недієздатність чи часткову дієздатність
осіб, що влаштовуються до інтернату (для
недієздатних осіб);
- довідку медико-соціальної експертної
комісії про групу інвалідності. При
надходженні
зазначених
документів
головному управлінню праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації
буде прийняте відповідне рішення згідно з
чинним законодавством.

Щербан,



редактор

інформаційного

навички.
До
речі,
серед
працівників
реабілітаційного центру в Олександрії є чимало
інвалідів. Це яскравий приклад того, що ці люди
здатні працювати нарівні зі здоровими, якщо для
них створити належні умови і сприймати як
повноцінних особистостей, а не зачиняти їх в
оселях.
P.S. Залишаючись на самоті, знову і знову
думаєш: який сенс в тому, що стільки душевного
тепла й турботи вклали в нас працівники центру
в Олександрії? Невже для того, щоб нас знову
відгородити від світу?
Яна Матвієнко

Повернення в самотність.
Коли за вікном холодно і йде осінній дощ,
кружляє перше опале листя, хочеться сховатися
від ковдру або налити філіжанку гарячого чаю й
повернутися думками в літо. Щасливий період
перебування в с. Олександрія в центрі трудової та
соціальної реабілітації інвалідів.
Перш за все скажу, що це дуже мальовниче
місце. Чудова природа: ліс, свіже повітря, а на
території центру ще й яблуневий сад – все, що
треба для лікування та відпочинку. Великий
перелік лікувальних процедур, не гірших як у
спеціалізованих
санаторіях.
Допомагають
пересуватися на візку підйомники.
З Кузнецовська в центрі перебувало четверо
молодих людей. Троє на соціальній реабілітації
(45 днів) і один – на трудовій (6 місяців).
Незручності були в тому, що не скрізь можна
самостійно проїхати візком, заважають круті
з’їзди та пороги. У спортивному залі тренажери
здебільшого для ходячих людей.
Що стосується професійної реабілітації, то
через брак коштів у центрі немає змоги
підключення до Інтернету для оновлення
навчальної програми.
Повернувшись додому, я замислилася: то був
сон, казка чи реабілітація? Якщо це реабілітація,
то досягнутий результат, на жаль, зникне вже
через місяць. Якщо людина, повернувшись додому,
не знайде роботу, вона втратить знання та
набуті навички. Все це говорить про те, що на
місцях необхідно відкривати заклади для
інвалідів, де б вони могли підтримувати
досягнутий лікувальний ефект, розвиватися як
особистості та застосовувати набуті знання і

Відповідь. Шановна Яно! Не все так
просто в житті. Думається, що набуті в
центрі знання не пропадуть. Ви стали
досвідченішою, сильнішою духом. Там, в
Олександрії, напевно, прийшло розуміння
того, що життя є цікавим, чудовим.
Особливо, коли поруч хороші люди! А
скільки у вашому містечку людей, які з
якихось причин ніколи не зможуть
побувати в такому мальовничому місці,
зустріти цікавих друзів. Отримане тепло,
енергетику, свої знання передайте тим, хто
чекає
цього.
Створіть
громадську
організацію або станьте активним членом
уже існуючої. Зверніться зі своїми
ініціативами, пропозиціями до соціальних
служб.
Ви
будете
затребуваними
суспільством, людьми, яким необхідна
Ваша допомога. У Вас з’являться нові
друзі, життя наповниться новими барвами.
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У народі його справді знають як злісний
бур'ян, що є ворогом врожаю на полях, у городах
та садах. Проте народна медицина цінує цю
рослину за її багаті лікувальні можливості:
здатність виводити камені з жовчного міхура,
лікувати застуду, недуги сечовивідної системи,
артрити, подагру, хвороби шкіри, рахіт і навіть
безпліддя.
Внутрішньо вживають ліки з коріння, а соком
зі свіжої трави лікують жовчнокам'яну хворобу
(слід вичавити сік, процідити його і пити по
півсклянки 1-2 рази на день).
При катаракті промивають очі настоєм
коріння пирію повзучого.
Сік кореневища пирію з медом (1:1)
використовують як мазь для очей.
Ванни з відвару кореневища приймають від
золотухи, екзем, фурункульозів та інших
захворювань шкіри як допоміжне ефективне
лікування.
Ліки з пирію
2 ст. ложки кореневища пирію залити
500 мл окропу, варити 10 хв. Вживати по
1/2 склянки 4 рази на день до прийому їжі.

Закликаю господинь спробувати цієї осені
зварити кизилове варення. І не лише тому, що
воно вважається смачним. Справа в тому, що
взимку воно компенсує те, що недодав ягідний
сезон. До того ж тим, у кого геморой, раджу
впродовж п'яти днів з'їдати 2 склянки ягід кизилу
з кісточками. Якщо їсте варення, то теж ковтайте
кісточки.
Тим, хто страждає на сечокам'яну хворобу,
подагру, запальні процеси в нирках, протягом 14
днів слід пити компоти з кизилу та дикої груші.
Кизил також сприяє поліпшенню обмінних
процесів в організмі, допоможе при недокрів'ї,
хворобах шкіри. Соком з кизилового листя
лікують кон'юнктивіт.

Ванни з відвару кореневищ
На 5-10 л води потрібно 50 г
подрібненої сировини. Відварити 10-15
хв., настояти до 20 хв. Приймати
ванни протягом 15-20 хв. щовечора
перед сном при температурі 36-37 °С.

Настій коріння пирію
1 ст. ложку подрібненого коріння
пирію залити склянкою окропу,
закутати, настоювати протягом 1012 годин. Пити теплим по 1/4 склянки
4 рази на день до вживання їжі.
Цим же, процідженим через лляне
полотно, теплим настоєм можна
промивати очі або прикладати до них
примочки.

Зелена планета. – 2009.–- № 37 (94). – С. 3.

Варення кизилове
Ягоди промити, опустити в гарячий
сироп, довести до кипіння, зняти з
вогню. За 20 хвилин знову довести до
кипіння, і повторити так 4-5 разів.
На 1 кг кизилу - 1,5 кг цукру, 2 склянки
води.
Зелена планета. – 2009. – № 37 (94). – С. 16.

Незабаром остаточно завершиться плодово-ягідний сезон, і вся природа
відпочиватиме, набиратиметься життєвих сил до наступної весни. Звичайно, наші
комори повні усіляких овочів, а прилавки магазинів багаті різноманітним вибором
фруктів і ягід, як правило, завезених із далеких країн. Та чи зможемо ми взимку разом
із ними забезпечити організм достатньою кількістю вітамінів, мікроелементів,
інших корисних речовин?
На жаль, у наш час гіповітаміноз супроводжує людину майже все життя.
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Особливо ж гостро відчуває нестачу вітамінів наш організм взимку. Чи є вихід із цієї
ситуації та як уникнути неприємних симптомів авітамінозу?
Вогнисті ягоди для всієї родини
Потрібно знати найголовніше: горобина –
чудовий полівітамінний засіб. Вона містить
цілий комплекс гірких, кислих і дубильних
речовин. У горобині є яблучна, лимонна,
виноградна, янтарна кислоти, ефірна олія, такі
важливі мікроелементи, як марганець, залізо,
мідь та інші, тому особливо доцільно давати її
дітям. А готувати її простіше простого:
пересипати, навіть не подрібнюючи, цукром і у
такому вигляді давати дитині п'ять ягід щодня.
Не біда, що горобина трішки гіркувата, з
цукром вона смачна і дуже корисна. До речі, у
дитини навіть апетит поліпшиться, і не
доведеться шукати жодних крапель і ліків, які
нерідко ще й шкодять замість того, щоб
допомогти.
Те саме варто робити і дорослим, тільки
з'їдати треба вже по десять ягідок щодня. Це,
крім усього, підтримає ваші зболені очі, адже
навантаження на них у сучасних людей
особливо велике через нездоровий спосіб
життя, постійну роботу за комп'ютером і
несприятливе навколишнє середовище. До речі,
ще у давнину наші предки лікували зір саме
горобиною. Якщо хочете пересвідчитися у їх
правоті, спробуйте щодня протягом двох
тижнів висмоктувати сік із десяти ягід. Це
лікування можна продовжувати й далі.
Горобина зменшує кількість холестерину в
крові і жирів у печінці, тож дуже добре
допомагає при ожирінні, атеросклерозі,
гіпертонії. А людям похилого віку з атонією
кишечника ягоди допоможуть налагодити
травлення, роботу тонкого й товстого
кишечника.
Отаке диво природи: одна й та сама ягода
має водночас і послаблюючі, і в'яжучі
властивості.
Ягоди горобини можуть допомагати і
жінкам, особливо при маткових кровотечах або
при порушенні місячних. Для цього зібрати і
зберегти цілі свіжі ягоди горобини або зробити
з них сік і приймати його по одній столовій
ложці на день. Такий сік добре давати і дітям,
але по одній чайній ложці чотири рази на день.
Разом із цільовим лікуванням ви щоразу
покращуватимете зір.
Горобина взагалі добре лікує всі запальні
процеси, полегшує артрози, знімає біль у

суглобах. Для цього можна робити відвари як зі
свіжих, так і з сушених ягід. Насушіть трохи
горобини, і зможете всю зиму користуватися
відварами (столова ложка ягід на склянку
окропу). Приймати слід по столовій ложці
чотири-п'ять разів на день.
Щоб позбутися хронічних ангін, протягом
місяця щодня з'їдати по три столові ложки
горобини, перетертої з цукром (найкращим є
співвідношення 1:2). Якщо ж болить горло,
можна навіть пожувати свіжі ягоди. Ефект буде
не гіршим, ніж від таблеток.
З горобини готують також сироп. Це дуже
стійка ягода, і тому цукру потрібно небагато.
На 1 кг соку горобини додати 500-600 г цукру –
не більше. Перемішати все це, поставити на
вогонь, щоб цукор добре розчинився у сиропі, і
він стоятиме на варті здоров'я всю зиму.
Багато жінок, які хочуть схуднути,
звертаються до різних рецептів, «садять» себе
на виснажливі дієти, у той час як найкраще і
найефективніше в цьому може допомогти
знову-таки горобина. Стануть у пригоді в
такому разі відвари не тільки із самих ягід, а й
із листочків або молоденьких гілочок цієї
рослини, їх треба подрібнити, столову ложку
сировини вкинути у склянку окропу,
прокип'ятити п'ять хвилин і випити всю порцію
протягом дня за 4-5 разів.
Усі знають, яких неприємностей завдають
бородавки. А їх, виявляється, теж можна
вивести з допомогою горобини, а точніше – її
соку. Змажте ним бородавки кілька разів – і
вони зникнуть.
Не слід забувати, що осінь недовго
тішитиме нас сяйливою прозорістю і
поблажливою температурою, а попереду чекає
зима. Про запаси харчу і власних ліків
турбуються всі тварини, особливо ті, які
впадають у зимову сплячку. Вони не гають у ці
дні жодної хвилини і посилено збирають усе
необхідне до приходу морозів. Тож, милуючись
довколишньою осінньою красою, наслідуйте
повчальний приклад братів наших менших.
Після перших заморозків плоди втрачають
трохи гіркоти і набувають ще приємнішого
смаку, а сухі ягоди, зібрані й висушені у цей
час, добре зберігаються протягом двох і більше
років у дерев'яному або скляному посуді.
Зелена планета. – 2009. – № 40 (97). – С. 1 – 2.
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Горобина. Усім відомо, що в нашій
місцевості це дерево представлено двома
видами – червоною та чорноплідною
горобиною, однак і та, й інша однаково корисні
для людського організму. Зовсім невибагливе
деревце, що має соковиті, наливні плоди,
придатні у їжу і є лікарським засобом.
На Русі гілочками червоної горобини
прикрашали столи, її подавали з цукром і
залиту медом, квашену та сушену. Крім того, у
старі добрі часи в Україні готували горобинову
пасту. Для цього змерзлі плоди товкли
дерев'яними ложками та змішували з цукровою
пудрою. У стародавніх медичних книгах
згадувалося про те, що ягоди горобини,
особливо ті, які торкнув мороз, замішані з
борошном та медом, мають такий же приємний
смак, як найвишуканіші солодощі.
Про обеззаражуючі властивості горобини
стало відомо тоді, коли якось випадково гілочка
горобини пролежала у воді й вода раптом стала
ідеально чистою. Після того горобину почали
кидати у воду навмисне, вода набувала
приємного смаку і довго не псувалася.
Особливу увагу слід звернути на пектини
горобини, які разом з цукрами та органічними
кислотами мають здатність до желеутворення.
Саме пектини перешкоджають надмірному
бродінню
вуглеводів,
які
спричиняють
надмірне газоутворення в кишківнику.
Парасорбінову та сорбінову кислоти
горобини було відкрито ще 100 років тому, але
пильну увагу дослідники на них звернули лише
сьогодні. Як виявилося, вони запобігають росту
мікроорганізмів, грибків і плісняви. Отже,
горобина може стати справжньою природною
знахідкою для жінок, бо є профілактичним
засобом від таких неприємностей, як
молочниця та грибкові захворювання.
Однак не слід забувати, що ягоди сирої

червоної горобини містять парасорбінову
кислоту, яка має властивості антибіотика, тому
не рекомендується захоплюватися горобиною у
великих кількостях.
Ягоди горобини можна зберігати як у
сушеному, так і в замороженому вигляді. З них
готують соки, наливки, сиропи, варення желе,
пастилу та квас. Якщо свіжі плоди цього дерева
зберігати при температурі 0°С, то вітаміни в
них залишаються до весни.

Бузина допоможе всім, кому дошкуляють
набряки: як серцевого походження, так і
ниркового. Вона усуває запальні процеси,
позитивно впливає на роботу нирок і
позбавляє організм від усього надлишку
рідини. Окрім того, бузина допоможе вам
вивести з нирок камінці, покращити стан
судин, нормалізувати тиск, вилікувати

атеросклероз, і багато ще доброго для вашого
організму зробить ця дивовижно цілюща
ягода.
Із сушеної бузини можна приготувати
багато лікувального, зокрема для хворих
цукровим діабетом: і киселі, і компоти. У
тому числі й ліки: одна столова ложка сухих
ягід на склянку окропу, ставимо на водяну

Стародавній рецепт
Збирати плоди горобини потрібно
після першого морозу. Переберіть їх,
висипте на чисте деко і поставте в ледве
теплу піч на ніч, щоб пров'ялити. Чистий
мед розігрівайте на маленькому вогні. Як
почне закипати, всипте горобину і варіть
помішуючи до загуснення (з книги З.
Клиновецької «Страви й напої в Україні»).

Горобиновий квас
На 1 кг горобини - 400 г цукру, 4 л води,
10 г дріжджів. Відібрану горобину
бланшувати у воді, пом'яти дерев'яною
ступкою, залити водою і варити впродовж
10 хв. Сік процідити, додати цукор і
охолодити. Ввести розведені дріжджі,
добре перемішати, розлити у пляшки,
закоркувати і поставити у прохолодне
місце. За три доби квас буде готовий до
вживання.
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баню
хвилин
на
15-20,
знімаємо,
закриваємо, настоюємо ще годину, а тоді
зціджуємо і вживаємо по чверті склянки
чотири рази на день.
Слідом за бузиною підемо збирати ягоди
горобини – червоної та чорної – де багато
вітамінів, особливо ж вітаміну С.
Чорна горобина, по-іншому ще – аронія,
добре знижує артеріальний тиск. Але
стережіться, гіпертоніки 3 та 4 ступеня: вам
вона не допоможе! Аронія стає в пригоді
лише при гіпертонії 2 ступеня.
А от червона горобина і зір покращує, і
ревматизми й артрити лікує, отримають від
неї допомогу навіть хворі на коксартроз. При
цьому захворюванні передусім потрібно, щоб

кров проникала до суглобів, щоб вона могла
підживлювати стоншені хрящики, адже тим
ця хвороба і страшна. Людина, в якої
коксартроз, менше відчуває біль, коли сидить
або лежить, а коли встає – кістка впирається у
кістку, і тоді біль нестерпний, адже суглоб
треться об суглоб. Для того, щоб відновити
хрящ, треба передусім покращити кровообіг.
Тут вам теж стане у пригоді і бузина, і
горобина. Крім того, хворим на коксартроз
необхідно вживати природні колагени, що
містяться у стравах тваринного походження,
таких, як холодець, і при цьому слід випивати
як мінімум 1,5 л води на добу, а краще
замість води – компот із чорної бузини або
горобини.
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Вітамінний чай із калини діє
заспокійливо і загальнозміцнююче (гілочку
калини залити окропом, прокип'ятити хвилин
з п'ять і дати настоятися).
Загалом же ягоди калини мають
заспокійливу дію на нервову систему,
посилюють роботу серця, покращують
дихання, є ефективним сечогінним засобом.
Допомагають вони і при істерії,
судомах, виразці шлунка, колітах та
інших захворюваннях шлунково-кишкового
тракту. Потрібно розтерти у ступці дві
столові ложки ягід, залити їх склянкою
окропу, настояти і вживати по столовій ложці
тричі на день.
Має калина в собі силу велику, ще до
цього часу не розпізнану навіть вченими.
Адже недарма вона вважалася найдавнішим
засобом профілактики пухлин молочної
залози (сік із ягід калини наполовину з
патокою). Антиканцерогенними є також
настої з листя і ягід.
А ось калиновий сік незамінний у
догляді за шкірою, особливо при лишаях та
вуграх. Нині юнаки в перехідному віці часто
соромляться отих вад обличчя і не знають,
куди звернутися за допомогою. А потрібно
всього-на-всього перед сном умитися водою з

милом, намазати обличчя калиновим соком і
через 20 хвилин змити холодною водою.
Сік з листя калини є також хорошим
зміцнюючим
засобом
після
тяжких
захворювань, при фурункулах, шкірних
висипах і лишаях. Ним змазують пошкоджені
ділянки шкіри, також приймають внутрішньо
по 10 крапель тричі на день за 30 хвилин до
вживання їжі.
Той же свіжий сік допомагає дітям при
діатезах, якщо змазувати ним запалені
ділянки.
Лікувальні властивості мають і листочки,
квіти, кора калини. Та найкраще, найцінніше
і найсмачніше – це соковиті ягоди.
Найсприятливіший час для збирання ягід
калини – пора перших заморозків. У
підморожених ягодах гіркуватий смак
притуплюється і вони стають солодшими.
Збирати калину потрібно в суху погоду і, щоб
не пошкодити плоди, акуратно зрізати їх із
плодоніжками.
Зберіть ягоди, пересипте порівну з цукром
і зберігайте у скляній банці. Ця суміш не
псується роками. Тож у вас завжди будуть під
рукою чудові і смачні ліки!
Зелена планета. – 2009. – № 39. – С. 4.

39

Після першого морозу або інею ягоди калини стають прозорими, вони горять,
наче рубіни, як розпечене залізо. А взимку на калину прилітають пташки, щоб морозним ранком поласувати кисло-солодкими ягодами. Люди ж зупиняються біля такого
куща, аби помилуватися його красою...

Калина заслуговує на те, щоб рости біля
кожної садиби, на городах і в парках. Тоді й
на столі у нас буде більше корисних і
смачних страв. Адже калиновий сік
нормалізує кров'яний тиск, підвищує апетит,
допомагає лікувати печінку та жовчний
міхур.
Хімічний склад калини досить різноманітний. У ягодах містяться цукри, дубильні
речовини, вітаміни С і РР, каротин,
марганець, цинк, пектинові речовини й
органічні кислоти.
Що стосується використання цих ягід у
харчуванні, то і тут калина займає гідне
місце. Із неї готують варення, киселі,
компоти, соки, морси, желе, начинки для
пирогів, варять каші з солодом тощо. Соком
ягід підфарбовують напої.
Для збереження здоров'я і підвищення
працездатності було б дуже добре, якби
кожна людина мала можливість принаймні
раз на день випити склянку морсу з калини!

Соус молодкий
200 г калинового соку, 30 г цукру,
2 склянки води, 5 г картопляного
крохмалю. У 2 ст. ложках води розвести
крохмаль, влити його в киплячу воду,
додати сік калини, цукор і знову довести
до кипіння. Використовувати як підливу
до круп'яних страв, млинців, налисників
тощо.

Соус із хрону з калиною
Обчищений, помитий, потертий на тертку з
дрібними отворами хрін заливають киплячою
водою. Потім додають лимонний сік, цукор, сіль,
пюре ягід калини, сметану і ретельно
розмішують. Калина має бути дуже стиглою, крім
того, перед використанням її витримують 2-3 дні
у морозильній камері, а тоді протирають крізь
сито.
Соус із хрону з калиною
На 5 ст. ложок тертого хрону –
2 ст. ложки пюре з ягід калини, 5 ст.
ложок окропу, 1/2 чайної ложки лимонного
соку, 1/2 чайної ложки цукру, 200 г
сметани, сіль – за смаком.

Морс
Із перебраної і промитої калини віджати
сік з допомогою соковижималки, розлити в
чисті пляшки і зберігати в холодильнику.
Такий сік гарно зберігається без додавання
цукру і пастеризації. Для киселів і морсів сік
розводять водою.

Мус
200 г соку калини, 200 г цукру, 30 г
желатину, 900 г води. Желатин намочити
у невеликій кількості води, дати
набухнути,
залити
рештою
води,
перемішати і довести до кипіння. Додати
цукор, сік. Розмішати і охолодити до 35°С,
швидко збити міксером або вінчиком до
пишної
маси,
розлити
у
форми.
Смакувати охолодженим.

Морс
На склянку соку ягід калини додати
1 л підготовленої води, цукор за смаком (а
ще краще – мед). Ретельно розмішати і
залишити на 3-5 годин. Пити напій
радимо прохолодним.
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Рослин, які зміцнюють імунітет і
допомагають запобігти захворюванню на
туберкульоз, є досить багато, тож добре,
якщо вони будуть у вашій домашній аптечці,
адже профілактика в умовах епідемії
потрібна всій родині.
Крім трав, народна медицина також завжди радила застосовувати у разі захворювання
на туберкульоз мед, і не тільки з молоком, а й
з різними жирами (як колись казали,
«заливати сухоти жиром»). Для цього
використовували собачий, борсучий і гусячий
жири.
Коли мікобактерія туберкульозу –
паличка Коха – потрапляє в організм (а
поширюється вона повітряно-крапельним
шляхом під час чхання, кашлю), це ще не
означає, що людина захворіє. Якщо у людини
сильний імунітет, якщо вона правильно
харчується, коли не стомлена нервово і
фізично, не виснажена різними хворобами, то
захворюванню на туберкульоз можна
запобігти.
Не кожна людина, в організм якої
потрапила паличка Коха, одразу захворіє. У
декого за первинної туберкульозної інфекції
природна захисна система, тобто імунітет,
одразу знищує збудника. В інших, що буває
частіше, імунітет пригнічує збудника і
впродовж тривалого часу тримає його під
контролем. Така форма хвороби називається
латентною. Однак, як тільки імунна система
ослаблюється, туберкульозна бактерія може
набратися сил, почати розмножуватися і
викликати хворобу.
Отже, хворобі можна протистояти –
потрібно лише завжди пам'ятати про свій
захист і зробити його надійним.

Ліки з черемхи
Столову ложку плодів черемхи
залити склянкою окропу, тепло
закутати, дві години настояти, потім
процідити. Пити по 2 ст. ложки тричотири рази на день за 20-30 хв. до
вживання їжі.

Насіння гірчиці
Щіпку насіння покласти до рота,
ретельно пережувати і проковтнути.
Робити це тричі на день за 15-20
хвилин до вживання їжі.

Ліки з алое
До кілограма подрібненого листя
алое додати 2,5 кг меду, 2,5 л
домашнього
виноградного
вина,
ретельно перемішати, герметично
закрити й поставити в прохолодне
місце (але не в холодильник) на 5 днів.
Потім можна починати лікування:
перший тиждень пити ліки по чайній
ложці тричі на день за 40 хв. до
вживання їжі, а другий тиждень і
далі – по 1 ст. ложці тричі на день.
Термін лікування - від двох тижнів до

Ліки з конюшини та лопуха
12 ст. ложок подрібненої трави
конюшини лугової і 12 ложок
подрібненого кореня лопуха великого
залити літром окропу, настояти
впродовж 6 годин, потім процідити.
Пити по півсклянки 3-4 рази на день за
півгодини
до
вживання
їжі.
Приготованим
настоєм
можна
користуватись два-три дні, але
зберігати його треба в холодильнику.

Ліки з живокосту
40 г подрібненого кореня живокосту
залити літром гарячого молока,
настояти ніч у термосі або в духовці
(наші пращури настоювали ліки у печі).
Пити по півсклянки 4-5 разів на день
або склянці тричі на день.
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Життя прекрасне
в усіх його проявах,
і кожен його любить
по-своєму.
Хтось
бачить його зміст
лише в сім'ї, родині,
книгах чи друзях.
Для
Галини
Василівни
Рудишиної,
директора
загальноосвітньої
школи, найбільше
щастя жити для
дітей, давати їм
знання та освіту.
Галина Василівна
Першочерговим є
Рудишина
інтереси
учнівського та вчительського колективів.
Ділова жінка, вимоглива до себе та інших. Для
неї головне – пам'ятати про все і про кожного.
Вона згуртувала педагогічний колектив
школи, постійно дбає про підвищення фахової
майстерності кожним педпрацівником і як
результат – школа стала однією із кращих у
районі, досвід якої вивчається колегамипедагогами. На базі школи проводився
експеримент виховної роботи «школа-родина».
Директор школи допомагає кожному, хто
цього потребує, кому необхідно вселити віру в
свої сили, відчути себе творчою особистістю.
В розмовах часто повертається до витоків,
згадує своїх батьків (батько Василь Юзвяк був
засуджений за зв'язки з УПА), які вчили жити
так, щоб слово ніколи не розходилось з ділом,

жити заради того, щоб отримувати задоволення
від кожної справи.
Захворіла
ще
в
дитячому
віці
(деформуючий коксартроз лівого кульшового
суглоба), нелегко їй дається кожен крок.
Тамуючи гіркоту в душі, вона знаходить у собі
сили і бажання творчо жити, тому що хоче бути
потрібною людям – колегам, друзям, дітям,
родині. Галина Василівна відповідально
ставиться до виконання своїх професійних та
службових обов'язків. І, напевно, тому вона
взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «100
кращих керівників України», оголошеному
журналом «Директор школи», який проводився
в п'яти номінаціях. Із 884 претендентів –
керівників різних типів навчальних закладів, її
визнали переможцем у номінації «Управління
персоналом».
Чи мріяла Галина колись маленькою дівчинкою стати вчителем вищої категорії,
отримати звання «Відмінник освіти України»,
бути нагородженою нагрудним знаком «Василь
Сухомлинський»? Напевно, ні, але зараз вона
не уявляє свого життя, себе без дітей, без
школи.
Її кредо: творити прекрасне на землі,
творити особистість, яка зуміла б примножити
добробут своєї нації, забезпечити менталітет
українського народу. Формула її життя
складається з багатьох чинників, але вона
проста – колосальна працелюбність, високий
професіоналізм, наполеглива послідовність у
досягненні мети, помножені на людяність,
мудрість, порядність.

Галина Семеренко,
зав. публічною шкільною бібліотекою с. Срібне Радивилівського району

Натискаю дзвіночок квартири Світлани
Арсентівни.
Вперше почув її голос: “Підождіть, я
швидко не в змозі відчинити Вам двері...”
Погляд, трішечки схвильований до
незнайомого гостя, налаштовує на повагу до
цієї жінки в інвалідній колясці.
Про неї багато чув: про її золоті руки, які
вміють вишивати, в’язати, про мужність, яка
вміє перемагати біль душі.
А починалось усе зовсім інакше. Поява
дівчинки на світ була радістю для сім’ї
Поліщуків, адже в сім’ї вже було шестеро

Світлана Арсентівна
хлопчиків. Дівчинку
назвали Світланкою, від
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– Пам’ятаю, як тато навчав моїх шістьох
братів, – згадує Світлана Арсентівна, – «Кожна людина на землі мусить заробляти свій
хліб, він найсмачніший».
Це був девіз, з яким вона йшла до
здійснення своєї мети. Вчитися і отримати
професію, щоб влаштуватися в цьому світі.
На інвалідному візку далеко не заїдеш.
Світлана
спробувала
вступити
до
Самбірського ПТУ, але в приймальній комісії
їй відмовили: “З вашим діагнозом не беремо”.
Так не судилося здійснитися мрії, але Світлана не впала у відчай. У своєму селі почала
шити спідниці, блузки, в’язати, вишивати.
У кожний виріб вкладала душу і любов.
Світлі та радісні кольори українських
вишиванок були перенесені на полотна
рушників, серветок, які вишивала для людей
на замовлення.

світла і бажаної радості.
В розмові Світлана почала згадувати про
дитинство, перегортаючи сторінки свого
життя.
Дитинство... Маленька Світланка біжить
босими ніжками по споришу, не відчуваючи
ні болю, ні втоми, біжить назустріч ватазі
хлопчаків з вулиці поліського села
Франкопіль. Назустріч промінчикам сонця,
що грайливо виблискує на зелений луг, на
запах печеного хліба, виробленого маминими
руками.
Біжить... та раптово падає, ніжки зовсім
перестали слухатись – піднімається, падає,
піднімається, падає, ніжки гнуться мов
вербові гілочки і не може повірити у
безпорадність. І ще не усвідомлює, що це на
все життя.
В п’ять рочків підкралась ця страшна
невиліковна
хвороба, яка прикувала до
інвалідного візка і винесла страшний вирок
випробування долі.
Вперше обстежили
Світланку в
Соснівській лікарні. Вона до цього часу
пам’ятає сумні очі лікаря.

Потім виїхала на проживання в м. Корець,
де працювала на пластмасовому заводі.
Колектив, спілкування з колегами знімало
тягар з душі і хотілося жити.
Найтяжчим випробуванням для Світлани
було добиратися інвалідним візком на роботу
бездоріжжям, під дощем та снігом. Коли
одержала першу зарплату, заплакала: “Я
можу все, я така, як всі здорові люди, я
живу..!”.
Найщасливішим днем у своєму житті
Світлана називає день, коли отримала
квартиру. Облаштувала, прикрасила її в свої
вишиванки. Душа раділа і співала.
Але молодій дівчині також хотілось
простого жіночого щастя.
І щастя прийшло несподівано, таке жадане
для Світлани. Вона все-таки зустріла чоловіка.
І хоча сам він інвалід ВВВ, без обох ніг, але
завжди її розумів, не жалів для неї теплих, ніжних слів. Так і жили, мов поранені голуб’ята...

Лікування нічого втішного не давало.
Народні ліки – паріння в моховолишайникових узварах – також не допомогли.
– Не втрачати надію! – кредо Світлани,
тому боротьба за життя не полишають її і
дотепер. – Хочу бути такою, як і всі!
Від своєї сестрички навчилась читати,
писати, вірші складати. Здібна дівчинка за 4
роки успішно закінчила Костопільську
школу-інтернат.
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Як ніжний вітерець промайнуло 13 років
спільного життя.
Після смерті чоловіка Світлана пережила
інсульт, відмовила права рука, але надію на
життя не втрачає. Дуже любить читати книги,
історії з життя в “Інва.net”.
– Коли я читаю “Інва.net”, мені здається,
що я спілкуюся з цими людьми. Хочу, щоб
історія мого життя вчила не впадати у відчай
і не втрачати надію.
Василь Оснадчук

В нього свій біль, в неї свій. Разом було
набагато легше переносити життєві негаразди.
Світлана не могла збагнути, звідки в неї
бралися сили, вона готувала їсти, наводила
лад у квартирі, була гарною і охайною
господинею.
– Я відчула себе щасливою жінкою, яка
стала помічницею для свого чоловіка, – з
теплотою згадує Світлана Арсентівна.

Стовідсоткова глухота після перенесеного в ранньому дитинстві важкого
захворювання не завадила молодому чоловікові – Валентину Ковальцю – стати
одним з кращих у регіоні майстрів художньої вишивки. Майстерно вишиті килими,
рушники, наволочки, салфетки милують око. За деякі роботи пропонують чималі
гроші, але майстер їх не продає.
повідомлять, що народжуваність перевищує
смертність.
У цьому красивому селі, в сім'ї медпрацівника та столяра, народився первісток, якого
назвали Валентином.
Вологий клімат поліських боліт став
причиною захворювання в півторарічному
віці, – розповідає мама умільця Феодосія
Іванівна.
Щоб зупинити запальний процес, лікар
інтенсивно призначав антибіотики, які дали
побічні негативні наслідки.
Крім Валентина, в селі були зафіксовані
ще випадки виникнення порушень слуху у
дітей після прийняття антибіотиків, але вони
проходили в легкій формі. Навчена власним
гірким
досвідом,
Феодосія
Іванівна
застерігала, та і нині застерігає молодих
медпрацівників, які приходять на роботу, не
зловживати
препаратами,
які
містять
антибіотики, при лікуванні дітей.
Про ваду сина, до якої вона як медик
якоюсь мірою причетна, жінка говорить з
великим болем.
– З цим мусиш жити і миритися, почуття,
які відчуває мати в цій ситуації, не можна
передати словами. Це незаживаюча рана, яка
щоденно кровоточить і ніколи не загоїться.
Тішило завжди, тішить і сьогодні те, що син
фізично здоровий, а це – найголовніше. В
сім’ї народився ще один син – цілком здорова
дитина. Одружився, має працьовиту дружину,
виховують 5 діток. У Валентина з сім'єю не

Валентин Ковалець

Тинне – село, в якому проживає понад 4
тисячі
населення.
Незважаючи
на
віддаленість від обласного центру і не дуже
якісний транспортний зв'язок, молодь не
поспішає полишати мальовниче село,
розташоване серед поліських боліт, а
інтенсивно забудовує вільні землі навколо
села, якому понад тисячу років, добротними
будинками з усіма зручностями. До послуг
дітей – школа на півтори тисячі діток та
дитячий садочок. У сільській раді з гордістю
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наються, що подарувати можуть, а от продати
– ні. Вважають, що, працюючи над тим чи
іншим виробом, людина разом з працею
вкладає частинку душі, яка не продається, її
не можна оцінити грішми. Тому все вишите і
зв'язане зберігається вдома, радує око та
душу всіх, хто цим користується або просто
споглядає.
У роботі над своїми творіннями Валентин
використовує
нитки,
які
отримує,
розплутуючи трикотажні речі, яких вдосталь
у кожному «секонді». Продавці добре знають:
якщо до них завітав цей мовчазний чоловік,
то обов'язково придбає торбу яскравого
трикотажу.

склалось, але має донечку.
Феодосія Іванівна розповідає, що з
раннього дитинства привчала сина до праці.
Вважала, що це уроки сину на все життя. І не
помилилась. Сьогодні вона може спокійно
покластися на нього. Син обід зварить, город
виполе, хліб спече, на свята приготує смачне
печиво, а то й тортом власного приготування
почастує.
З посмішкою мама пригадує подарунок,
який зробили сини на 8 березня. Не маючи
коштів на купівлю подарунка, побілили її
кімнату.
Зроблено
це
було
досить
професіонально.
Щоб не полишати сина без освіти,
Феодосія
Іванівна
віддала
його
в
освітянський заклад у м. Острозі, де син
здобув середню освіту та професію столяра.
Столярством займався глава сім'ї, але
підтримати сімейне ремесло Валентин не
забажав, йому більше до душі припало
заняття мами, яка у вільний від роботи час ні
на мить не випускала з рук голку,
перетворивши свою оселю на музей
декоративно-прикладного мистецтва.
Вишиті рушники, серветки, килими –
скільки їх в оселі Ковальців, ніхто не рахував,
їх просто вишивають, коли приходить
натхнення та є настрій.
Валентин насторожено віднісся до
приїзду чужої людини і не поспішав впускати
в свою оселю, і тільки переконавшись, що
наміри добрі, почав демонструвати свої
творіння.
Зізнався, що вишивкою займається
довгими зимовими вечорами. На шиття
рушника (поліський діалект вишивки) в нього
йде місяць, а на килим, який він власноруч
розшивав, взявши за основу старе панно,
потрачено рік роботи. Вишивка скатертини
зайняла півроку праці. Скатертину після
закінчення продемонстрував сусідам. Робота
вразила своєю майстерністю та вишуканістю.
Вони забажали придбати рукотвірний виріб,
запропонувавши за мірками села достойну
ціну – причіп дров, яким можна обігрівати
цілий рік оселю – в перекладі на грошовий
еквівалент це складало більше 500 грн.
Валентин не прийняв вигідну, на думку
покупців, пропозицію і не продав свою
роботу.
Ковальці свої роботи не продають – зіз-

Валентин майстерно володіє навиками
в'язання на спицях. Хлопець в'язав светри
собі і брату, але не любить цієї справи, однак
ковдра, зв'язана спицями, основою якої є
квадрати, з'єднані гачком, може слугувати як
витвір ужиткового мистецтва і зайняти
достойне місце в експозиції музею. Однак
цей ексклюзивний витвір, зроблений руками
сина, припав до душі господарю, який не
проміняє його ні на який інший, бо вважає,
що його гріють не тільки вовна, з якої
сплетена ковдра, а й тепло синових рук, його
позитивна енергетика, яка є оберегом від
злого ока та недуг.
У своїх роботах Валентин та його мама
багато експериментують. Маючи гарний
смак, відчуття кольору, вони творять цікаві
речі.
– Любимо зробити таке, щоб не було ні у
кого, – пояснює Феодосія Іванівна.
Про поліського умільця писала районка.
Валентин якоюсь мірою знаменитість, але до
зірковості
місцевого
масштабу
він
відноситься спокійно. Він творить для себе,
коли в нього є натхнення і добрий настрій.
Л. Дацюк
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Поклик людини – це аксіома сенсу її буття. Закохана у свою справу, вона
приділяє йому не лише свій час, а й натхнення, бажання, сили, вкладаючи у цю
справу всю свою душу. Недарма серед людей побутує вічна мудра істина:
«Добре, коли співпадає діяльність і бажання, адже будь-яка робота, зроблена від
щирого серця, буде плідною і достойною всезагальної шани». А ще для людини
головне вірити у добро, адже, незважаючи на дуалістичні принципи світобудови,
добро завжди торжествує. Банальна, але давня як світ, істина. То нехай вже так
і буде.
Курильчук Ніна Петрівна народилася в
грудні 1955 року в селі Балашівка
Березнівського району Рівненської області.
Навчаючись у школі, любила книги, була
активним книголюбом, що, мабуть, і сприяло
подальшому
розвитку
закоханості
у
літературне слово і визначеності у своїй
майбутній справі. Після школи навчалась у
Дубнівському
культпросвітньому
навчальному закладі, де й опанувала всі
премудрості своєї професії. Після навчання
повернулась до рідної Балашівки, де спочатку
працювала в сільській бібліотеці, а потім, на
запрошення шкільної дирекції, віддалася
роботі з дітьми та дитячою літературою.
Здається, все в житті склалося, але, на
жаль, біда не лишилась стояти осторонь. Тяжка хвороба обмежила життєві радості. Ще в
дитинстві Курильчик Ніна, невідомо з якої
причини, тяжко захворіла менінгітом. Пані
Ніна розповідає, що за словами її мами, коли
сім’я сідала снідати, дворічну Ніночку мама
поставила поруч себе на лаві за столом їсти.
Раптом дівчинка впала, її підняли і
поставили, але вона знову опинилась на
підлозі. Це повторювалось декілька разів.
Тоді спантеличені батьки поклали доньку на
підлогу. Дівчинку стало корчити: уста
паралізувало на бік, ногу завернуло на спину,
а ліву руку – на груди. А в той час яка лікарня
на селі? Де шукати ради? Завезли батьки
доньку Ніну в лікарню в Клевань, де
перебували разом душевнохворі. Як зараз
пам’ятає жінка отих прив’язаних до ліжка
нещасних людей. Частково медицина
допомогла вилікуватись та лікарі наказали
приїхати іще через півроку. На жаль, за
сімейними обставинами візит не вдався.
Незважаючи на те, що пані Ніна є
інвалідом, вона практично однією рукою

Ніна Петрівна Курильчук

Одним із таких прикладів жертовності та
відданості своїй роботі, улюбленим справам
та віри у доброту людей є життя бібліотекаря
Балашівського колегіуму Курильчик Ніни
Петрівни.
Ніна
Петрівна
працює
бібліотекарем з 1976 року і донині є одним із
кращих фахівців району, якого поважають і
люблять діти, колеги та керівництво. В районі
пані Ніну знають ще як гарну вишивальницю,
в доробку якої є сотні вишитих полотен, які
власниця не шкодує ні рідним, ні друзям, ні
гостям. Зі своїми вишивками майстриня
брала участь у районному конкурсі «Кращий
за професією», де журі відзначило її роботи.
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– Наша шкільна бібліотека знаходиться в
сучасному типовому приміщенні і оснащена
усіма необхідними електронними засобами
для роботи з літературою.
Високий рівень креативності сучасного
бібліотекаря, крім іншого, залежить від його
співпраці з сучасними електронними та
медіа-засобами. На сьогодні роботу з
читачами в нашій школі полегшують
електронні каталоги періодики, художньої
літератури та літератури за шкільною
програмою, електронні книги. Як бібліотекар,
тісно
співпрацюю
із
педагогічним
колективом, постійно беру участь у
методоб’єднаннях, педрадах, де ознайомлюю
вчителів з новинками літератури та
бібліотечного життя. Для учнів роблю
презентації.
З розмови з Ніною Петрівною я зрозуміла,
що вона – людина щира і доброзичлива. В її
очах тільки віра у добро і розуміння людей,
дітей, колег. Вона любить людей, люди
люблять її. За словами моєї співрозмовниці,
розмову з людьми завжди заводить вона,
любить спілкування, не лише через те, що
цього вимагає її професія, а через те, що має
відкриту душу. А це ж і є основне у нашій
природній людській сутності – завжди

гарно справляється з домашніми клопотами.
Особливий хист має до кулінарної справи,
робить хороші консервації, а за її рецептами
півсела забезпечує собі «смачну зиму». Після
недавньої смерті мами, залишившись сама в
господі, Ніна Петрівна взяла на себе всі
труднощі хатньої роботи. Переступаючи
через усі фізичні незручності, добре
справляється з оброблянням городу, часто
виконує чоловічу роботу. Та, мабуть,
найбільшим досягненням пані Ніни є
вишивка. Це мистецтво вона перейняла від
двоюрідної сестри. Від родички навчилась
вишивати і гладдю, і болгарським хрестом.
Згодом з’явилися цілі шедеври з зображенням
квітів, пейзажів, тварин. А ще Ніна Петрівна
любить шити, перешивати. Згадує, коли мама
ткала, Ніна обов’язково затягувала узори.
Повишивала сестрам придане, а з хати
зробила музей вишивки.
Ніна Петрівна воістину присвятила своє
життя улюбленій професії. За її ж словами,
бібліотекарка працює багато та наполегливо,
часто залишається і в позаробочий час. Каже,
що
завжди
намагається
задовольнити
читацькі потреби відвідувачів бібліотеки,
допомогти в підборі літератури для навчання,
роботи, а то й просто «для душі».
Керівництво методичного кабінету
районної бібліотеки належно оцінює
роботу пані Курильчик, наголошуючи
на тому, що Ніна Петрівна перша серед
бібліотекарів освоїла всі секрети
комп’ютерного світу і наразі активно
використовує
нові
інформаційні
ресурси.
–
Ніно
Петрівно,
сучасна
бібліотечна справа, як і будь-яка інша,
потребує
хороших
теоретичних
навичок
та
досвіду.
Проте
в
теперішньому суспільстві, практично в
усіх його сферах, потрібні новітні
технології,
особисті
інноваційні
погляди, створення того нового, що
зацікавило б читача, зокрема молодого.
В чому ж полягає креативність сучасного
бібліотекаря?

залишатись людиною.
Ірина Баковецька
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Вікторія Ростиславівна Самчук народилася в 1977 році в м.
Рівне. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет.
За фахом – бібліотекар-бібліограф. Працювала в обласній бібліотеці
для юнацтва та в бібліотеці Національного університету водного
господарства та природокористування. Через хронічну хворобу
(цукровий діабет) втратила зір. Є інвалідом I групи по зору.
Вихованка літературного гуртка «Поетарх» при Палаці дітей та
молоді. Переможниця конкурсу «Повір у себе» у номінації:
«Авторська поезія» (2006, 2007 pp.). На сьогодні є головою Комітету
з питань культури та мистецтв Всеукраїнської молодіжної
громадської організації людей з вадами зору «Генерація успішної
дії».
__________________________________________________________
Я – жінка!
Я – жінка! У мене є для щастя все.
Промінчик сонця у моїм волоссі.
І теплоту землі моя душа несе,
Бо руки – мов оте святе колосся.

У подиху – запалені бажання,
Що зовсім не схололи восени.
У подиху її аж до світання
Земля, покрита інеєм зими.
Якби заснула до самого рання,
Я б не відчула подиху її,
Цієї ночі, що своє кохання
Подарувала не лише мені.

Я – жінка, я – богиня Афродіта,
Що вийшла з піни і глибин морських.
Я та краса, що для цілого світу
Рятує нас від бід усіх людських.
Я – жінка! Я – Мавка лісова,
Що покохала чоловіка.
І цим себе на муки прирекла,
Аж до скінчення свого віку.

Нехай
Нехай між нами буде ніч.
У келиху – вино з малини.
Нехай лиш сполох свіч
Осяє трепетні хвилини.

Я – жінка! Материнський погляд,
Що зігріва в тяжкі часи.
Я та, що завжди стане поряд,
Коли біда, хоч не просив.

Нехай ми не помітим плин часу,
І ніч ця буде безкінечна.
Нехай я гордість відпущу,
І втрата ця буде доречна.

Я та, що зцілить усі рани
У зболеному тілі і душі.
Я – дім, в котрий повернешся, коханий,
Як блудний син, тихенько уночі.

Чому?
Чому любов, що спалює дотла,
Щасливою зробити не змогла?
Чому це почуття – лиш муки?
Чому любов не може бути без розлуки?

Я – жінка! Всього в мене так багато,
Чим поділитися могла б:
Є будні у мені, але є і свято,
Безмежжя ніжності й тепла.

Чому любов, неначе злива,
Немов погода навесні вразлива?
Чому вмира від погляду німого,
Не випросиш її рятунку в Бога?

Осіння ніч
Така чудова ніч – лиш для кохання,
І зорі смерекові в вишині.
Прекрасна ніч не хоче знать чекання,
Що осінь дарувала лиш мені.

Чому, як та гроза посеред літа,
В душі здіймає біль несамовито?
Осіннім листям прикриває сльози.
Чому без неї в серці лиш морози?

У подиху її – цілунки квітів,
Багряно-жовтих хмарок в небесах.
У подиху її – лиш шепіт вітів,
Котрі заплутались в нічних зірках.

Чому любов, що спалює дотла,
Щасливою зробити не змогла?
Проте є вартим хоча б раз згоріти,
Ніж все життя спокійно тліти!
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Доля – граната
Крок вліво, крок вправо – карається смертю.
Крок вгору, крок вниз – так само, відверто.
Дорога моя, мов ходьба по канату,
Без чеки у руках, моя доля – граната.

Чи кольору неба очі у сина,
Щоб усмішка мила мене знов зігріла.
І барви життя повноцінно відчути.
Невже, милий Боже, цьому більш не бути?

За що, святий Боже, мене ти караєш?
Не треба мені стрімких гір, бистрих річок,
І жили в душі, немов кат, витягаєш.
Побачить мені різнобарв'я всіх стрічок.
Промінчики сонця в очах відживають,
Живу щохвилини, немов у останнє,
А з ними і мрії у той світ рушають.
Побачить веселку – єдине бажання.
_____________________________________________
Володимир Іванович Громов народився 2 травня
1941 року в Тверській області (Росія), виріс у багатодітній селянській родині. Саме відповідальність за
долю молодших братів і сестер, відчуття опіки та
захисту старших і сформували характер майбутнього
поета – людяний і добрий. Володимир Іванович не
терпить неправди та фальші, тонко відчуває красу
поліської природи, що стала йому рідною, бо з 1961
року Володимир живе в Україні, в селищі Клесів
Сарненського району. В 1988 році допомагав
Республіці В’єтнам будувати військово-морську базу
на півострові Кам-Рань. Там отримав травму руки і став інвалідом ІІ групи.
Його життєве кредо: жити чесно, по справедливості, допомагати тим, хто потребує уваги
і піклування, не бути байдужим до долі інших, ніколи не лінуватися, не жалітися на долю,
жодного дня не прожити без вірша. Певно, саме таке бачення світу й надає його творам
неповторного ліризму: поет возвеличує жінку, милується пейзажами, пишається героїчною
історією краю, співпереживає болям і невдачам.
У 2009 році в сарненському видавництві «СловоСвіт» вийшла друком перша й давно
очікувана збірочка поезії поета-самородка «Моя любовь, моя печаль» (російською мовою).
Володимир Іванович і хворий, і доля його надломила, але він все ж по-справжньому
закоханий у життя і радіє кожному прожитому дню, кожній зустрічі з людьми. І про це хоче
писати, доки серце б’ється, рука тримає перо, а життя пробуджує думки.
____________________________________________________________________________
Я женщин с детства уважаю
Городу Сарны посвящается...
Я женщин с детства уважаю,
Ценю за силу духа их
И теплым словом вспоминаю
Тех героинь сороковых.

На опушке плакучие ивы,
В золотом обрамленье берез.
Как невесту любит любимый,
Так тебя я до боли, до слез.
Я родился и вырос в России,
В деревушке далекой моей.
Там в озерах глубоких и синих
Не найду уж печали своей.
В прежней жизни я не был богатым,
К новой жизни еще не готов.
В песне звонкой над Случью крылатой
Слышу бой мелодичный часов.
В теплый вечер осенней порою
В парк приду, отдохну на скамье.
Как я рад, как доволен тобою,
Что живешь в новой вольной семье.

Косили, сеяли, пахали,
Рубили лес в борах глухих
И хлеб вручную убирали,
Чтоб накормить солдат своих.
В огне войны вы не роптали,
Мужей теряя и отцов,
И часто сами погибали,
Спасая раненных бойцов.
Спасибо вам, мои родные,
За вашу храбрость, доброту,
За то, что в годы грозовые
Души вы сохранили чистоту.
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У чудовому селі Корост, що в Сарненському районі,
в загальноосвітній школі, після закінчення хімікобіологічного
факультету
Тернопільського
національного педагогічного університету, працює
вчителем Юрій Никонович Комар. Він викладає
біологію та основи екології в старших класах.
Спілкуючись з цим чоловіком, ніколи не подумаєш,
що він має серйозні проблеми зі здоров’ям.
За сім років роботи в школі Юрій Никонович здобув
вищу категорію, звання «Старший вчитель». Завжди
бере участь у районному конкурсі «Ярмарок
педагогічних ідей», за що неодноразово був
відмічений подякою відділу освіти. Друкується в газеті
«Біологія. Шкільний світ». У конкурсі, який
організовувала ця газета, Юрій зайняв III місце. Найціннішим надбанням Юрія є матеріал про
рідкісні види флори і фауни Рівненського Полісся «Червона книга Рівненщини». Через
відсутність коштів ця книжечка поки що не вийшла друком, але в електронному вигляді вона
представлена на сайті Рівненської державної обласної бібліотеки «Освітній навігатор»
(http://navigator.rv.ua/).
У вільний від роботи час хлопець пише прозові твори та вірші, які друкуються в газеті
«Сарненські новини».
____________________________________________________________________________
На жаль, ти знов прийшла лише у сні,
Але надія житиме зі мною.
Я все чекатиму.
Всі дні чекатиму на зустріч із тобою...

Чекаю
Сьогодні ти наснилася мені
Така красива, лагідна і ніжна...
Чого ж приходиш тільки у ві сні?
Чому лишаєш в серці зиму сніжну?

Рідний край
Від'їжджають на чужину
У пошуках життя легкого.
Лишають неньку-Україну,
Хоч виросли отут з малого.

Чекаю я промінчиків тепла,
Взаємної і чистої любові.
Щоб радість моя квіткою цвіла,
Душа співала в кожнім моїм слові.

Не знаю я, чому вони
Шукають долі розмаїття.
Коли оглянутись навкруг –
Верби й калини – наше віття.
Я не збираюся в далекий край,
Туди, де, кажуть, легко жити.
Одвічна істина проста –
І жити також треба вміти!

Можливо, ти прийдеш уже не в снах.
Для мене щастя більшого не треба.
Веселка нас нестиме на руках,
Веселка, що здіймається до неба.
Хмаринки будуть пестити тебе,
А ніжний вітер – заплітати коси.
З проміння сонце гойдалку сплете,
Зоря вечірня в подорож запросить.

– Віталику-у-у! Поглянь, якого я метелика
впіймала! Які дивовижні в нього крильця!
Скільки різнокольорових цяточок, кружелець!
Як переливаються на сонечку! Я його
обов'язково сьогодні змалюю... а тоді
випустимо.
– Справді чудовий! – захоплено вигукнув
хлопчик, обережно взяв метелика з рук своєї
подружки Ілонки. Намилувавшись, діти
поклали його в картонну коробочку, в якій вже
кишіло впійманими метеликами. – А ось, глянь,

новий присів на квіточці, – вигукнув знову
хлопчик, – білий як сніг! Я його зараз впіймаю.
– У нас вже є білі, – спробувала зупинити
його Ілонка.
– Ні, цей – особливий... – вперто шепнув
хлопчик і накинув сіть, - Оп-ля! Впіймався!
Невдовзі стомлені, але задоволені діти
присіли відпочивати на зеленому пагорбку.
– А ти хотів би мати сестричку?
– Хотів би... Але лікарі заборонили
мамі
більше мати дітей...
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– І моїй мамі теж... А я так хотіла б мати
братика. І чому вони заборонили?
– Бо ми всі дуже опромінені... – зовсім пoдорослому мовив Віталик, нахмуривши чорні
бровенята.
– Але ти не журися. Адже я тобі можу бути за
братика.
– Так! Так! – радо вигукнула Ілонка, – я тобі
зараз як сестричка! А коли станемо дорослими
– одружимося, бо я... я тебе дуже люблю! –
вихопилося в дівчинки, і враз вона засоромлено
закрила рученятами личко, відбігла вбік.
Віталик підійшов, погладив її білі туго
заплетені кіски. Дівчинка забрала долоньки з
обличчя і вже відкрито, довірливо глянула
синіми очима на свого друга.
– А ти гарна... Коли будеш моєю нареченою,
розплетеш
коси,
добре?
Мені
дуже
подобаються наречені з розпущеними косима
під білою довгою фатою...
Дівчинка на мить знову засоромилась.
– А давай будемо обідати, – перебила свою
ніяковість згадкою про бутерброди та пиріжки
в сумці, які дала їм мама на дорогу.
Розстеливши на траві серветку, хазяйновито
почала викладати їжу.
– Весела в нас вийшла подорож, шкода, що
сьогодні без батьків. Але наступну неділю
будемо відпочивати всі разом, як завжди...
Сім'ї Віталика і Ілонки дружать давно, їх
здружило горе. Чорнобильське. Після евакуації
з зони вони потрапили в одне із сіл
Хмельниччини, їх взяла до себе одинока
бабуся, у якої був величезний дім на шість
кімнат. Спершу сім'ї жили разом, а потім
Віталикові батьки побудували свій дім.
Ілончина сім'я так і лишилася жити із бабусею.
Та вона і слухати не хотіла, навіть сердилася,
коли заходила мова про те, щоб будуватися чи
перейти на квартиру, яку пропонував колгосп.
– А ця кому буде? Я ж, як палець – одна, без
роду і племені. А без Ілонки я і дня не проживу.
Ось так і жили, працювали, раділи життю.
Мріяли поміж собою батьки обох сімейств
колись зовсім поріднитися – одружити дітей
Віталика й Ілонку. А вони мовби вгадували їх
бажання – були нерозлучними. І хоча ще мало
розуміли, що таке любов, проте це прекрасне
почуття уже пускало свої перші пагінці в їхніх
маленьких, ще дитячих сердечках. От тільки...
давалося взнаки чорнобильське лихо...
І сьогодні гралися діти, відпочивали. Ілонка,
миловидна дівчинка – напрочуд талановита: і
співає, і малює, і вірші пише. Саме читала свій
новий віршик, який присвятила Віталику:
Про тебе вірш оцей складаю,
Я друга кращого не знаю.

Ти із промінчиком прийшов,
І радість ти мою знайшов...
Раптом і без того бліде обличчя дівчинки
стало ще біднішим, прямо-таки крейдяним. Дівчинці потемніло в очах, хитнулася під ніжками
земля, і вона мов провалилася в прірву. Віталик
кинувся до подруги, вона лежала непритомна.
Не маючи змоги чимось допомогти, побіг у
село за батьками.
Невдовзі «швидка» з Ілонкою мчала до
обласної лікарні, а потім – у Київ... Хвороба
прогресувала.
Лікарі
відводили
погляд,
розводили руками: «Врятувати практично
неможливо», – ось таким був остаточний
висновок – вирок Чорнобиля.
І почала мама шити доньці весільне
платтячко, фату. Шила і вмивалась гіркими
сльозами розпуки.
Віталик часто сидів на краю постелі біля
дівчинки, намагався її хоч трішки розвеселити.
Коли він приходив, Ілонці й справді ставало
ніби краще. Вона просила обкласти її
подушками, щоб сидіти і навіть пробувала
малювати, хоча її прозорі з синіми жилками
ручки стали такими безсилими, що не могли
навіть втримати пензля, і тоді Віталик
допомагав їй: вмокав пензлі у фарби і
підтримував руку. Останнім часом їй чомусь
хотілося
малювати
зорі,
причому
різнокольорові... Зорі-райдуги...
Однієї ночі мама прокинулась від якогось
важкого кошмарного сну. В гнітючому
передчутті тривожно билося серце. Навіть не
вмикаючи світла, кинулась до постелі доньки, її
тільце було холодним. З диким криком впала на
нього... Хлопчик Віталик довго плакав. А потім
пішов з батьками до Ілонки востаннє, щоб
попрощатися. По дорозі нарвав польових квітів,
таких, яких їй ще зовсім недавно часто рвав, а
вона плела собі і йому на голівки вінки. І
бігали, взявшись за ручки, вони тоді босоніж по
курному шляху веселі, радісні, збудженопустотливі. То було тоді. А тепер Ілонка лежала
тихо, спокійно... в труні у весільнім вбранні. З
яким страшним болем наряджала вбита горем і
відчаєм мама в це пишне біле платтячко, в
білосніжну фату свою єдину донечку, тендітну,
тонюсіньку, мов свічечку. І ось згасла ця свічечка на радіаційному вітрі...
– Ой, доню моя! Ой, квітонько моя! Кровиночко моя рідне-е-нькая-я! Ой, красунечко моя
ненагляд-ная-а-а! Та чи ж на таке весілля я тебе
наряди-ла-а-а? – голосила ненька. Біль розривав
серця всіх, хто прийшов сюди.
Віталик поклав квіти на згорнені ручки Ілонки
і поцілував її в губи. Це був їх перший і
останній поцілунок... Плакало небо!
Зоя Стрихарчук-Шустова
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Олена Володимирівна Пилипчук народилася 31 серпня 1987
року в селі Волиця Костопільського району. Інвалід І групи. З
дитинства Олена цікавилася музикою, поезією. Згодом спробувала
писати самостійно.
Зараз Олені 21 рік, вона справжня красуня, товариська, охоче
спілкується з друзями.
_______________________________________________
Сто зірок кохання

Мама
Мама – це
єдина людина,
Що підтримає і зрозуміє,
Сльозу зітре і заспокоїть,
Від горя й лиха оборонить.
Зростають діти – мамі не до сну,
Пильнує їх щодень, щоночі.
І скільки б літ нам не було,
За нами стежать її очі.

Подивись на зірку –
Загадай бажання.
Хай вона покаже, де живе кохання.
Там, де сонце сяє, сто зірок палає,
Там твоє кохання на тебе чекає.

Ти живеш у своєму штучно створеному світі.
Здавалося б, усі проблеми можуть торкнутися лише
сторонніх людей, тільки не тебе. І навіть не
задумуєшся над тим, що іноді доля може зіграти з
тобою злий жарт. Такий, що кардинально змінить
твоє життя.

Нещодавно мені випала нагода познайомитися з
Віктором Буткевичем із с. Берестя Дубровицького району.
На перший погляд, нічого дивного – людина як людина, та
вже п'ятнадцять років із тридцяти семи в очах Віктора
лише чорна пітьма. Він незрячий. А так усе добре
починалося...
Шестирічним хлопчиком пішов до школи, любив читати
книжки і, як усі хлопчаки в такому віці, обожнював
футбол. До того ж ще й натуру мав романтичну.
Закінчивши школу, пішов навчатися до Дубровицького
ПТУ-6. А там – і служба у Збройних Силах України.
Повернувшись із армії, юнак почав планувати подальше
своє життя. Все було у тих планах і робота, й дружина, і майбутні діти. Та не судилося їм
здійснитися. Бо якось Віктор, прокинувшись, уже не побачив нічого, окрім чорної густої пелени.
До яких лікарів тільки не зверталися – ніхто не зміг встановити точний діагноз. Зупинилися на
атрофії зорового нерва.
Був момент, коли Віктору здалося, що життя закінчилося. Він відчув себе не потрібним у цьому
світі та безпомічним, тому й замкнувся в собі. Згодом знайшов порятунок – почав писати вірші, а
потім і музику. В своїх творах Віктор звертається до Бога, оспівує любов до жінки, до природи,
дякує друзям за підтримку й вірну дружбу.
Своє життя Віктор вирішив присвятити вивченню Біблії. Для цього вступив до Львівського
теологічного інституту на факультет релігії.
Інна Примакова
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Поезія Віктора Буткевича
Хоч і тобі, може, ще важче,
Та говорить щоб це не смів.

***
Настала ніч безмежна,
Потемніло все навкруги,
Тільки де-не-де ще пташка
Заспіває від нудьги.
Хмари чорні, як чорнило,
Заступили всі зірки.
І здається світ скінчився,
Все на відстані руки.
Все живе в чеканні сонця
Заховалось хто куди,
Щоби землю рано-вранці
Своїм співом розбудить.

Радій із тим, хто теж радіє,
Сховай свій смуток та мовчи,
Бо говорить про це не смієш,
Хоч і душа твоя кричить.
Бо хто розказує про себе,
Тому найважче за усіх.
Змовчи, казати це не треба,
Що ти є той, один із них.
Тому насправді найтрудніше,
У кого сліз давно нема.
Здається, пекло вже миліше
За світ цей білий, як смола.

***
Наодинці з самотою
Залишається душа.
В такий час вона буває
Холоднішою вужа.
Лиш про тебе як згадаю,
Упаде журба з плеча.
І душа моя холодна
Запалає, як свіча.
Але світло свіч не вічне,
Догорить і темнота.
На душі стає незвично,
Бо під боком самота.

І не кажи, що в тебе сили
Немає вже вперед іти.
Живеш, немовби птах безкрилий,
Ніколи не кажи, що ти.
Від особистого впав гніту,
Що в тебе думка лиш одна,
Щоби скоріш прийшла вона,
І полонила з цього світу.
Про це нікому не розказуй.
Тримай язик свій під замком.
Сліз, що немає, не розмазуй
Одвіку мокрим рукавом.

***
Коли хтось біля тебе плаче,
Знайди для втіхи пару слів,
_______________________________________________________________________________
Марія Федорівна Зайчук, інвалід III групи, с. Бродівське Острозького району.
Засновникам і видавництву журналу "Інва.net"
Відкрив мені він очі.
Рецепти лікування з трав
Спасибі Господу за те,
Наталії Земної.
Що Ви на світі живете.
Побачила в журналі я,
Журнал Ваш вміло все зібрав
Даруєте людям надію
Що люблять це життя…
І в руки наші готове дав,
І все те, про що кожен мріє.
Щоб скрасить наші долі.
І цінувати вміють теж,
Боялась я на схилі літ
Зусиллям їх немає меж.
Тепер не треба нам усім
Втрачати віру у життя,
Десь ритися в газетах,
Та Ваш журнал, як заповіт,
Климчук Микола здивував,
А тільки глянеш у журнал
Вернув мене із небуття.
Як рак він вміло подолав.
І ще ж чудесне відкриття,
Тут все як на портретах.
Журнал Ваш втілив у життя.
А прочитала я його
За номером 16
От тільки жаль, що Ваш журБо люди цю статтю
І уявила враз: «Мені
нал
Із рук до рук передавали
Не 70, а 20».
Тираж малий ще має,
І хто як міг після цього
Радіти треба усьому,
Й не кожен, хто б хотів,
Всі копії знімали..
Що Бог нам посилає.
Його собі придбає.
Бо Він лише один
Щоб потім, ще хтось прочитав
Усіх нас захищає.
В Новім році Вам бажаю
Я творчої наснаги,
І тяжкий біль цим подолав,
Журнал Ваш надихнув мене
А також здоров’я багато бажаю,
Й надовго залишився жити
На ці слова пророчі.
Щоб радість нам несли
І всьому в житті радіти.
По правді, скажу Вам,
І в будень, і в свято.
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*
У вересні 2009 року відбувся обласний
конкурс творчих робіт дітей та молодих
людей з обмеженими можливостями “Як
живемо і вчимося – наші мрії” на кращий
виріб із природного матеріалу “Барви
осені”.
І місце отримали:
– Тхорук Анастасія Володимирівна,
31.10.99 року народження (далі р.н.),
учениця Рівненської ЗОШ № 22.
– Повгоревич Ольга Олександрівна,
24.07.94 р.н., учениця Тучинської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Гощанського району.
- Логацька Людмила Олександрівна,
31.07.95
р.н.,
учениця
Клеванської
спеціальної
загальноосвітньої
школиінтернату №1 Рівненського району.
- Бойчук Олександр Юрійович, 18.08.92 р.н.,
учень Зірненської ЗОШ Березнівського району.
- Васильєва Катерина Юріївна, 1988 р.н.,
м. Кузнецовськ.
ІІ місце:
– Агафонова Галина Віталіївна, 01.09.98
р.н., учениця Клеванської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
№2
Рівненського району.
– Андрійчук Юрій Олександрович,
22.04.92 р.н., учень Олександрійської школиінтернату І-ІІІ ступеня Рівненського району.
– Приходько Катерина Русланівна,
13.02.97 р.н., учениця Острозької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату №2.
– Колядич Оксана Михайлівна, 28.07.93
р.н.,
учениця
Підлозцівської
ЗОШ
Млинівського району.
– Федас В’ячеслав Олександрович,
13.03.90 р.н., учень Костопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
ІІІ місце:
– Морох Христина Олександрівна, 12.09.97
р.н., учениця Тучинської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Гощанського району.
– Коваль Вікторія Юріївна, 23.12.93 р.н.,
учениця
Костопільської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату.
– Підцерковна Євгенія Сергіївна, 01.04.95
р.н.,
учениця
Підбрусенської
ЗОШ
Млинівського району.
– Семенчук Владислав Андрійович, 18.08.92
р.н., учень Острозької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату №2.
– Рибчинчук Сергій Миколайович, 1989 р.н.,
м. Кузнецовськ.
Кульчицька Т.А., провідний спеціаліст
Рівненського обласного центру соціальної
служби для дітей та молоді

*

*

*
*
*
Здійснено спонсорський внесок, завдяки
якому у Рівненській центральній міській
лікарні введено в експлуатацію апарат
«Мультифільтрат». Він поєднує у собі всі
функції, спрямовані на очищення та
знешкодження токсичних, отруйних і
шкідливих речовин, включаючи виведення
надлишку рідини, яка згубно впливає на
роботу серцево-судинної системи. За
словами Євгена Кучерука, головного лікаря
центральної міської лікарні, подібних
апаратів у Білорусії є 25, в Росії – 300, а в
Україні вперше він з’явився саме в Рівному.
«Мультифільтрат» досить доступний за
ціною, затрати йдуть лише на розхідні
матеріали, а за підтримки депутатівбютівців, будуть знайдені кошти, що
компенсують лікування на апараті для
місцевого населення, яке буде абсолютно
безкоштовним.
Сім днів. – 2009. – № 2 жовт. – С. 4.
*
*
*
Нововведення для інвалідів різних
категорій
запровадили
на
залізниці
м. Рівне. На вокзалах відтепер діють 4
мобільні групи, які протягом 24 годин
допомагатимуть інвалідам сісти на потяг,
перенести речі на іншу колію та нададуть
допомогу. Також з будь-якими питаннями
людина з якоюсь фізичною вадою може
звернутися до чергового. Залізничні перони
віднедавна мають потрібну висоту для того,
щоб люди, які не ходять або мають проблеми
з ногами, змогли сісти на потяг. Є пандуси
для підйому візочників. Зроблено спеціальні
огороджувальні лінії в кінці перону. Для
незрячих на вокзалі є рельєфні лінії, що
ведуть до кас та на перон. Для інвалідів та їх
супроводжуючих діють пільги на проїзд. Є
спеціальні вагони
для візочників і
безкоштовні місця для інвалідів у платних
зонах очікування. З будь-яких питань
людина з фізичною вадою може звернутися
до працівника залізниці і він їй обов’язково
допоможе.
Рівне-експрес. – 2009. – 12 листоп. – С. 4.
*
*
*
У рамках реалізації проекту "Рівний
доступ до якісної освіти" 8 грудня 2009 року
у Рівному відбулася урочиста передача
вісьмом районам області 16 шкільних
автобусів. Проект реалізується в пілотних
районах шести областей України –
Рівненській, Житомирській, Закарпатській,
Львівській, Чернігівській та Херсонській.
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кабінети-профілактики діабетичної стопи,
нефропатії.
Одним із реальних кроків також має
стати повернення до рецептурної системи
одержання ліків. Саме це, запевняють
спеціалісти, дозволить розв’язати проблему з
доступністю життєво необхідних препаратів
для тих, хто має діабет. Хворі зможуть
отримувати в аптеках за рецептами підхожі
для них види інсуліну і цукрозмішувальних
препаратів,
лікарі
будуть
позбавлені
замороки з обліком медпрепаратів, які наразі
видають
саме
вони.
Держава
ж
розраховуватиметься не з переможцями
тендерів, а з конкретними аптеками. Зміни
мають вступити в силу з 1 січня, хоча
остаточного підтвердження готовності всіх
належних документів Українська федерація
діабету від Мінфіну ще не отримала.
І доки чиновники вирішують, чи звертати
увагу на діабетиків, саме діабет є третьою за
рейтингом причиною смертності людей. В
Україні хворих на цю недугу вже понад
мільйон.
Вільне слово. – 2009. – 10 листоп. – С. 4.
*
*
*
Для підтримки дітей-інвалідів, а також за
сприяння асоціації захисту прав інвалідів
дитинства «Надія» в місті Кузнецовськ
вступила до дії сенсорна кімната. Це стало
можливим завдяки активній участі в першу
чергу міської громадської організації «Рідне
місто» (керівник Магдич В.). До створення цієї
кімнати
долучились
представники
Кузнецовської міської партійної організації
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 15
представників з різних областей України, а
також 10 підприємців міста, які взяли участь у
зборі коштів для проведення ремонтних робіт
та закупки обладнання.
Сенсорна кімната – це нова сучасна
технологія кімнати, наповнена різними
стимуляторами, які, подразнюючи органи
слуху, зору, розвивають різні відчуття у
хворого. Є тут сухий басейн (ємність,
наповнена пластмасовими кульками, що
масажують тіло), крісло-трансформер –
(розслабляє тіло), тактильне полотно (розвиває
відчуття дотику), доріжка для масажу стопи та
інше. Позитивні емоції виникають від
зображення зоряного неба, в лоні кімнати
створено імпровізацію плаваючих рибок, і все
це
дійство
оздоблене
різнокольоровим
освітленням. Вартість затрат на оздоблення
сенсорної кімнати вираховується в 35 тис. грн.
Виробник обладнання сенсорної кімнати –
спеціалізоване підприємство м. Хмельницьк.

Серед учасників проекту – Сарненський
район Рівненської області, де вже від
сьогодні
курсуватимуть
7
новеньких
шкільних автобусів, а для дітей з особливими
потребами Сарненський район отримав
спеціалізований
автобус.
Окрім
Сарненського, по 2 шкільні автобуси
передано
загальноосвітнім
закладам
Володимирецького
та
Зарічненського
районів, а також по одному автобусу школам
Дубровицького,
Дубенського,
Здолбунівського,
Рівненського
та
Рокитнівського районів області.
http://provinciyka.rv.ua/index.php?newsid=l 0281

*
*
*
30 жовтня 2009 року відбулася
конференція Рівненської обласної асоціації
«Діабетик», присвячена Всесвітньому дню
діабету. У Рівному її відвідали активісти
руху, хворі, представники медицини і науки,
щоб підсумувати зроблене за рік, поговорити
про життя з діабетом та про варіанти
подолання чиновницької глухоти.
Голова обласної асоціації Михайло
Литовченко повідомив, що за державні
кошти профінансовано тільки потребу
області в ін’єкційному інсуліні. Нині ж
потреби хворих формально враховані в
державній програмі, але вона не виконується
в повному обсязі. Тому діабетику, який
користується таблетованими препаратами,
щомісяця доводиться викладати на ліки до
300 грн. Апарат для визначення рівня цукру
в крові коштує від 400 грн. До того ж
продукти для діабетиків зазвичай недешеві. І
ці витрати для більш ніж 25 тис. жителів
Рівненщини – прижиттєві. І це при тому, що
за останні десять років кількість хворих
збільшилася вдвічі, недуга молодшає і атакує
дітей.
Докладно розповів про вже прийняту
державну програму до 2013 року директор
Інституту ендокринології та обміну речовин
ім. Комісаренка, президент Асоціації
ендокринологів України – Микола Транько.
Він зауважив, що пріоритети в цій програмі
визначені правильні, головне, щоб вона не
лишалася на папері. По-перше, своєчасне
виявлення
захворювання;
по-друге,
налагодження своєчасного забезпечення
хворих інсуліном, приділення особливої
уваги хворим на діабет другого типу, яких у
країні майже 90%. По-третє, відповідне
фінансування і потребу в таблетованих
препаратах. По-четверте, реально розвивати
на державному рівні системи підтримки
діабетиків – через спеціальні школи,
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*
*
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З 5 по 15 вересня 2009 р. у Тайбеї (Тайвань)
завершились
Дефлімпійські
ігри-2009
(Олімпійські ігри для спортсменів з вадами
слуху), на яких Україна здобула 20 золотих, 22
срібні та 25 бронзових нагород, а в медальному
заліку посіла друге місце після Росії. У футболі ж
українці стали чемпіонами, обігравши у фіналі
росіян з рахунком 3:2. У складі команди були й
двоє рівнян, вихованців обласного центру інвалідного спорту – майстер спорту України
міжнародного класу з футзалу серед спортсменів
із вадами слуху Василь Ажнюк та майстер спорту
України Сергій Фролов.
У футбольному турнірі взяли участь 16
команд, поділених на чотири групи. Дві кращі
команди
з
кожної
групи ввійшли
до
чвертьфіналів.
Команда України виграла чвертьфінал в
іранців, у півфіналі розгромила французів із
рахунком 4:0, у фінальному, вкрай важкому матчі
– й росіян із рахунком 3:2.

http://www.gazeta.rv.ua/?n=14897
*
*
*
19-го вересня 2009 року збірна команда
України з футболу серед спортсменів з вадами
слуху, в складі якої два рівненських спортсмени –
МСУМК Василь Ажнюк та МСУ Сергій Фролов,
повернулась із золотими медалями з м. Тайбей
(Тайвань), де проходили ХХІ Дефлімпійські ігри.

Збірна команда України з футболу –
чемпіон ХХІ Дефлімпійських ігор

20-го вересня Президент України Віктор
Ющенко вітав переможців ХХІ Дефлімпійських
ігор та особисто вручив спортсменам нагороди.
Василь Ажнюк та Сергій Фролов були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Заслужений тренер України
Володимир Чирков (по центру), Сергій
Фролов (ліворуч) та Василь Ажнюк
(праворуч)

Передували цьому феєричному успіхові
майже тримісячні тренування в Євпаторії та
десятиденна адаптація у Тайвані.
Щодо наших “золотих” футболістів, то
Василь Ажнюк сам зробив себе — він не
займався у спортивній школі, а під час здобуття
середньої освіти в спеціалізованому інтернаті
наполегливо працював над собою як футболіст. У
різні роки в складі збірних команд України з
футзалу та футболу брав участь у всесвітніх іграх
глухих, чемпіонатах Європи та світу. Він –
чемпіон ХХІ Дефлімпійських ігор, нагороджений
орденом “За мужність” ІІІ ступеня. А Сергія
Фролова до футбольної секції однієї з
рівненських ДЮСШ у 2000 році привела мама.
Хлопцеві через проблеми зі слухом було важко
тренуватись зі здоровими ровесниками, тож
згодом його перевели під опіку відомого
наставника Володимира Чиркова.

Президент України Віктор Ющенко
особисто вручив спортсменам нагороди –
орден
"З
і " ІІІ

*
*
*
12 вересня 2009 року у м. Рівне пройшли
XVI спортивні ігри інвалідів Рівненщини,
присвячені Дню фізичної культури і спорту серед
спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату, вадами зору та слуху, в якому взяли
участь команди Сарненського, Рівненського,
Дубенського, Рокитнівського, Володимирецького,
Дубровицького, Демидівського, Березнівського
районів,
м. Кузнецовськ, м. Острог, м. Дубно, м.
Здолбунів, м. Рівне. Всього 240 спортсменів.
Змагання проводилися:
- серед спортсменів з ураженнями ОРА
(дартс, н/теніс, армспорт);
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*
*
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З 12 по 20 вересня 2009 року на базі
Національного центру параолімпійської та
дефлімпійської
підготовки
та
реабілітації
інвалідів (м. Євпаторія) відбулися фінальні
змагання XVI спартакіади «Повір у себе» серед
дітей-інвалідів з легкої атлетики, плавання,
настільного тенісу та шахів.
У спартакіаді взяли участь 308 дітей-інвалідів
з 27 міст України.
Рівненський
облцентр
«Інваспорт»
представив 9 спортсменів – це діти-інваліди, які
принесли у залікову скарбничку 5 золотих, 7
срібних та 3 бронзові медалі.
Золотими медалями були нагороджені:
легка атлетика:
Єрьоменко
Костянтин
(Клеванська
спецшкола-інтернат для дітей з вадами зору, тренер
– Макринський С.О.) – біг 60 м, стрибки в довжину;
- Чорна Тетяна (Клеванська спецшколаінтернат для дітей з розумовими вадами, тренер –
Артинюк К.В.) – біг на 400 м.
плавання:
- Рабчун Тарас (тренер – Палюх О.Г.) – 50 м
брасом, 100 м брасом.
Срібними медалями були нагороджені:
легка атлетика:
– Гончарук Олексій (Клеванська спецшколаінтернат для дітей з вадами зору, тренер –
Макринський С.О.) – біг 100 м, біг 200 м, стрибки
в довжину.
плавання:
– Суниця Максим (тренер – Палюх О. Г.) –
50 м батерфляй;
настільний теніс:
– Дубель Світлана (Костопільська спецшколаінтернат з наслідками ДЦП, тренер – Удодік М. В.);
– Остаповець Юрій (Острозька спецшколаінтернат для дітей з вадами слуху, тренер –
Пацула О. Л.);
шахи:
- Луцик Наталія (Клеванська спецшколаінтернат для дітей з вадами зору, тренер – Юсин
В. Г.).
Бронзовими медалями були нагороджені:
плавання:
– Суниця Максим (тренер – Палюх О. Г.) –
плавання на спині.
легка атлетика:
– Чорна Тетяна (Клеванська спецшколаінтернат для дітей з розумовими вадами, тренер –
Артинюк К. В.) – біг на 200 м;
–
Єрьоменко
Костянтин
(Клеванська
спецшкола-інтернат для дітей з вадами зору,
тренер – Макринський С. О.) – біг 200 м.

- серед спортсменів з вадами зору (шахи,
шашки, армспорт);
- серед спортсменів з вадами слуху (футбол,
н/теніс, шашки).
Переможцями стали:
опорно-руховий апарат:
армспорт
І місце в ваговій категорії до 90 кг зайняв
Сумський Олег (м. Здолбунів);
І місце в ваговій категорії до 80 кг – Сахнюк
Руслан (Володимирецький р-н);
І місце в ваговій категорії до 70 кг – Тимощук
Анатолій (м. Дубно);
настільний теніс
І місце – Попок Віталій (м. Рівне);
– Буткевич Петро (м. Рівне);
– Криворучко Олена (м. Рівне);
дартс
І місце – Іпатова Марія (м. Дубно);
– Колесова Наталія (м. Рівне);
– Мурашко Олександр (м. Рівне);
– Самойдюк Віктор (м. Кузнецовськ);
з вадами зору:
армспорт
І місце
в ваговій категорії до 70 кг
отримав Тулюк Микола (м. Рівне);
– в ваговій категорії до 75 кг – Виноградов
Анатолій (смт Клевань);
– в ваговій категорії до 83 кг – Мельниченко
Олександр (м. Здолбунів);
– в ваговій категорії до 90 кг – Толочик
Микола (м. Рівне);
– в ваговій категорії до 61 кг – Данилейко
Тетяна (м. Рівне);
– в ваговій категорії до 70 кг – Галінська
Галина (м. Рівне);
– в ваговій категорії до 75 кг – Такун Ольга
(м. Рівне);
шахи чоловіки:
І місце – Набухотний Роман (м. Сарни);
шахи жінки:
І місце – Бородіна Євгенія (м. Рівне);
шашки чоловіки:
І місце – Озарчук Петро (м. Рівне);
шашки жінки:
І місце – Матковська Катерина (м. Рівне);
вади слуху:
настільний теніс
І місце – Удодова Аліна (м. Острог);
– Давидович Сергій (м. Рівне);
шашки жінки:
І місце – Удодова Тетяна (м. Рівне);
шашки чоловіки:
І місце – Остимчук Петро (м. Сарни);
футбол:
І місце виборола команда Острозької
спецшколи-інтернату з вадами слуху.

*
*
*
1-4 жовтня 2009 року у м. Рівне відбувся
чемпіонат України з пауерліфтингу серед
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ІІІ місце – Головачик Руслан (с. Зоря
Рівненського району) у в. к. до 56 кг;
– Кузьо Степан (МСУ м. Тернопіль) у в. к. до
60 кг;
– Саяпін Роман (КМСУ м. Рівне) у в. к. до
67,5 кг;
– Грицаєнко Дмитро (МСУ м. Херсон) у в. к.
до 75 кг;
– Ємельянов Олексій (II розр., м. Рівне) у в. к.
до 82,5 кг;
– Чебанов Ігор (II розр., м. Миколаїв) у в. к.
до 110 кг.

спортсменів з вадами зору. У змаганнях взяли
участь 53 спортсмени з дванадцяти областей
України. Спортсмени Рівненщини виступали у
двох складах.
Серед них: майстри спорту України міжнародного класу, майстри спорту та провідні
спортсмени України – призери та учасники
чемпіонату України, чемпіони Європи та Світу.
Досить вдало виступили жінки:
І місце – Чайківська Ольга (м. Рівне) у ваговій
категорії (далі в.к.) до 48 кг;
– Мазурова Олена (МСУМК м. Донецьк) у в.
к. до 52 кг;
– Козирева Василіса (МСУМК м. Донецьк) у
в. к. до 56 кг;
– Галінська Галина (МСУМК м. Рівне) у в. к.
до 60 кг;
– Синьовська Ганна (КМС м. Львів) у в. к. до
67,5 кг;
ІІ місце – Ціздин Уляна (м. Львів) у в. к. до 56
кг;
– Харчук Ірина (МСУМК м. Рівне) у в. к. до
67,5 кг;
ІІІ місце – Даниленко Тетяна (І розр., м.
Рівне) у в. к. до 56 кг.
Серед чоловіків:
І місце – Драний Володимир (МСУМК м.
Донецьк) у в. к. до 56 кг;
– Бабенко Євген (МСУ м. Донецьк) у в. к. до
60 кг;
– Куров Роман (МСУМК м. Рівне) у в. к. до
67,5 кг;
– Гречко Вадим (МСУМК м. Луцьк) у в. к. до
75 кг;
– Стольніков Олександр (МСУМК м.
Донецьк) у в. к. до 82,5 кг;
– Гавриш Ігор (МСУМК м. Запоріжжя) у в. к.
до 100 кг;
– Гречко Анатолій (МСУМК м. Луцьк) у в. к.
до 90 кг;
– Акопян Павло (II розр., м. Миколаїв) у в. к.
до 110 кг;
– Копитюк Володимир (МСУМК с. Зоря
Рівненського району) у в. к. до 125 кг;
– Островський Віталій (МСУ м. Полтава) у в.
к. 125 кг;
ІІ місце – Головачик Павло (с. Зоря
Рівненського району) у в. к. до 56 кг;
– Романюк Юрій (МСУ м. Донецьк) у в. к. до
60 кг;
– Шепель Петро (І розр., м. Рівне) у в. к. до
67,5 кг;
– Набухотний Роман (МСУМК м. Сарни
Рівненської області) у в. к. до 75 кг;
– Феш Микола (МСУ м. Тернопіль) у в. к. до
82,5 кг;
– Мороз Богдан (м. Івано-Франківськ) у в. к.
до 100 кг;
– Горобець Василь (III розр., м. Тернопіль) у
в. к. до 110 кг;
– Пришляк Ярослав (КМСУ м. Львів) у в. к.
до 125 кг;

*
*
*
З 15-го по 26 жовтня 2009 р. у м. Рейк’явік
(Ісландія) проходив Чемпіонат Європи з плавання
серед спортсменів-інвалідів. Незважаючи на
віддаленість Ісландії та міста, в якому проходили
змагання (Рейк'явіка) від інших країн Європи, на
острів
прибули
650
спортсменів
та
супроводжуючого персоналу з 37 країн.
Нашу країну представляли 38 спортсменів.
Досягнення українських спортсменів дійсно
вражаючі: 61 медаль, серед яких 29 золотих, 15
срібних, 17 бронзових медалей. Справжнім
лідером команди став Олексій Федина, котрий
виборов для України 5 золотих нагород.
Із загальної кількості 24 світових рекордів
цього Чемпіонату Європи наші спортсмени
встановили 10 рекордів світу.
Також
нашими
спортсменами
були
встановлені 12 рекордів Європи із загальної
кількості 51 рекорду.
У загальному медальному заліку наша
параолімпійська збірна команда України з
плавання посіла 2-е місце, поступившись
майбутнім господарям Параолімпіади 2012 року команді Великобританії.
В складі збірної команди України серед
спортсменів з вадами зору виступала наша
рівненська спортсменка, майстер спорту України
міжнародного класу, володарка ордена Княгині
Ольги III ст., бронзова призерка XIII літніх
Параолімпійських ігор, учасниця Всесвітніх ігор,
Чемпіонату Світу, срібна призерка Чемпіонату
Європи, багаторазова чемпіонка та рекордсменка
України, володарка кубків України – Ярина
Матло, яка здобула 3 срібні медалі Чемпіонату: 2
місце – 100 м брас, 2 місце – 100 м брас залік по
своєму класу, 2 місце – 100 м на спині.
За матеріалами сайту: http://invasportrivne.ucoz.ua
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ЛІЛЕЯ ДЛЯ ДІВИ МАРІЇ

ЦІКАВИНКИ
Біла лілея завше була символом
цнотливості та чистоти. Шанували цю
квітку й давні греки, й давні римляни. Але найбільшу шану
отримала вона у християнську добу в європейських країнах. Адже
кожний християнин знає, що з лілеєю в руці з'явився в день
Благовіщення архангел Гавриїл до Діви Марії. Ось чому на всіх
іконах і картинах, які відтворюють цю знаменну подію, архангел
завжди зображений з гілочкою білих лілей,
що
символізують
божественну чистоту.
САМОЗАКОХАНИЙ НАРЦИС
Струнка і вишукана квітка нарцис приваблює усіх своєю красою, але
коли когось називають «нарцисом», це сприймається як образа, бо це
означає «самозакохана людина». Звідки цей вислів? З давньогрецького
міфу про юнака Нарциса, який знехтував кохання німфи Ехо, бо любив
лише самого себе. Якось Нарцис, щоб угамувати спрагу, зупинився біля
джерела і побачив у ньому, як у дзеркалі, своє відображення. Він був у такому захваті, що не
помітив, як проминули день, місяць, рік, не помітив, як перетворився на
квітку. Так його покарали боги на прохання німфи. Цікаво знати, що у нас в Україні, в Закарпатті,
є Долина нарцисів. Там цих квітів – духмяне море. Це надзвичайна природна рідкість.
КВІТКА ЯПОНСЬКИХ ІМПЕРАТОРІВ
Споконвіку восени в Японії святкують День хризантем. Цього дня
японці прикрашають цими квітами свої оселі, катаються в човнах,
оздоблених гірляндами з хризантем, слухають пісні та вірші, які
прославляють цю квітку. Святкує цей день й імператорська родина.
Разом із придворними і знаменитими гостями імператор відвідує
оранжерею, де експонується дивовижна колекція хризантем, серед
яких чимало нових видів цих квіток. Хризантема в Японії є символом
імператорської влади. Зображення цієї квітки на кімоно може бути
тільки в імператора та членів його сім’ї. Окрім цього, під час свята
хризантеми перед імператорським палацом з’являються фігури з
квітів людей, коней, вершників, кораблів, храмів, палаців та
водоспадів. Усе це неперевершене мистецтво японських художниківквіткарів. Сьогодні такі красиві квіткові паради демонструються не
лише для імператора, а й для усіх мешканців великих японських
міст: Токіо, Кіото та інших.
КРАСУНЯ ЛАКШМІ ТА ТРОЯНДА
У Давній Індії був закон – хто принесе царю троянду, може
сподіватись на його прихильність. Індуси прикрашали трояндами
свої храми та царські палаци, а принци та принцеси наказували наповнювати трояндовою водою
канавки уздовж доріжок у садах, де вони полюбляли прогулюватись, отримуючи задоволення від
аромату цих чудових квітів. Давньоіндійська легенда розповідає, що богиня краси Лакшмі
народилась у троянді, що мала безліч пелюсток. Бог Вішну, охоронець
Всесвіту, побачивши красуню, яка спочивала в трояндовій колисці, розбудив
її поцілунком, і вона стала його дружиною. Не випадково не лише в Індії та й
у багатьох країнах світу троянду називають царицею квітів. А давні греки
називали троянду квіткою богині краси Афродіти.
КОНВАЛІЇ – КВІТИ ЗАКОХАНИХ
Фарфорові дзвіночки конвалій радують серця багатьох європейців, а
особливо французів. З давніх-давен справляють вони щороку в травні свято
конвалій, під час якого закохані парубки і дівчата дарують одне одному
букетики цих квітів на знак скорого весілля.
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Конвалія є улюбленою квіткою парижан, вони святкують день цієї квітки першого травня.
Цього дня до Парижа привозять мільйони конвалій з усіх провінцій. Мешканці Парижа у
святковий день прикрашають букетами конвалій своє вбрання і називають цю прикрасу емблемою
люблячих сердець. На майданах і вулицях Парижа співають пісень про весну, про конвалії, про
очікуване щастя і дарують білосніжні букетики тим, у кого їх ще немає.
ТЮЛЬПАН‐МАНДРІВНИК
Батьківщина тюльпана – Персія (Іран). За вишукану
красу ця квітка оспівана багатьма перськими поетами,
зокрема уславленим Гафізом. З Персії тюльпан потрапив до
Туреччини. Відомо, що турецькі султани запровадили свято
тюльпанів – так їм подобалась ця квітка. З Туреччини
тюльпан помандрував до Сирії, а звідти перекочував до
Європи: з'явився в Німеччині, Австрії, Франції... і нарешті
опинився в Голландії. Мешканці цієї країни захопилися
виведенням нових сортів тюльпанів: з блакитними пелюстками, помаранчевими, навіть чорними. І
до сьогодні голландці вірні своєму захопленню. Либонь, тому й називають Голландію країною
тюльпанів. Голландія експортує тюльпани в усі країни Європи, зокрема в Україну, їх можна
побачити і в нашій столиці – Києві.
ЗАБАВА
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1. Назва квітки – жіноче ім’я.

2. Назва цієї квітки асоціюється з самозакоханою людиною.
3. З цієї квітки варили чудодійний напій, рецепт якого залишився нерозкритою таємницею.
4. На честь цієї квітки в Японії влаштовують свято.
5. Ця квітка допоможе тобі нічого не забути.
6. Квітка, яка росте високо-високо в горах.
7. Вона королева квітів, символ кохання.
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Я МАЛЕНЬКИЙ ПАСТУШОК
Я маленький пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рятуйте.
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.

ПРОЧИТАЙ

ВИВЧИ

А як донесу,
Дайте й ковбасу.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Без рук, без ніг,
Щоб груз у сніг.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки.
Кільце ковбаски.
Дайте кашку –
Скину на спину.
А ковбасу
Додому понесу,
Батькові і матері покажу.
З Новим роком!
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки.
Кільце ковбаски.
Я ковбасу додому понесу,
А кишку скину на вишку,
Дайте пиріг з руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
Щоб упав у сніг.
А ви, тіточки, – три палянички,
Щоб родилися бички і телички,
І гарні ягнички на рукавички.
З празником! З Новим роком!
З Меланками!

КОЛИ НЕ БУЛО З НАЩАДА СВІТА
Коли не було з нащада світа,
Приспів:
Подуй же, подуй, Господи,
Із святим духом по землі.
Тогди не було неба, ні землі,
А но лем було синєє море,
А серед моря зелений явір.
На явороньку три голубоньки,
Три голубоньки радоньку радять,
Радоньку радять, як світ сновати:
– Та спустимеся на дно до моря
Та дістанеме дрібного піску,
Дрібний пісочок посієме ми:
Та нам ся стане чорна Землиця.
Та дістанеме золотий камінь,
Золотий камінь посієме ми:
Та нам ся стане ясне Небонько,
Ясне Небонько, світле Сонінько,
Світле Сонінько, ясен Місячик,
Ясен Місячик, ясна Зірниця,
Ясна Зірниця, дрібні звіздочки.
ДИТЯЧІ ЩЕДРІВКИ
Всі подані щедрівки скандуються або
вимовляються говіркою.
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.
Як не даси ковбасу –
Хату рознесу.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки.
А як мало,
Дайте ще й сала.

Дитячі щедрівки, колядки та засівалки / упоряд., передмова В.М. Войтовича; за ред. Н.В.
Корнійчук. – Рівне : Видавець Валерій Войтович, 2009. – 144 с
.
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ВАС ЗАПРОШУЄ РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА
Навчально-інформаційний комп’ютерний центр «Інтернет-окуляр»
Саме для Вас:
• навчання індивідуальне або в групах (3-4 чол.)
роботі на комп’ютері за допомогою тренераконсультанта;
• консультації по телефону (0362) 26-38-30;
• доступ до інформаційних ресурсів мережі
Інтернет;
• сканування та роздрук тексту звичайним та
рельєфно-крапковим шрифтом;
• різнотематичні заходи: Дні інформації,
присвячені
новинкам
тифлотехніки
та
тифлопрограмуванню; Дні «відкритих дверей»;
семінари; молодіжні акції: «Канікули з «Інтернетокуляром»; конкурсні змагання; зустрічі з цікавими
людьми;
спеціальний
випуск
інформаційного
бюлетеня «Інва.net»;
• атмосфера доброзичливості, уваги та комфорту!
Ми допоможемо:
• підготуватися до навчання студентам та школярам;
• відшукати улюблену аудіокнигу в зручному для
Вас форматі;
• використати брайлівський дисплей для незрячих;
• швидко набирати текст «сліпим» методом.

Відділ обслуговування користувачів у читальній залі
До вашої уваги:
• безкоштовний центр доступу до мережі Інтернет, де ви зможете знайти
необхідну інформацію, спілкуватися з друзями, однодумцями з допомогою
електронної пошти;
• працівники відділу допоможуть Вам відшукати потрібний матеріал, нададуть
консультації в пошуку будь-якої інформації, навчать працювати за
комп’ютером;
• для тих, хто має персональні міні-комп’ютери або ноутбуки, надається
можливість бездротового підключення до мережі Інтернет – WiFi;
• Ви зможете скористатися «Електронною бібліотекою», яка вміщує повні
тексти документів, статей з періодичних видань, книг різної тематики з
питань природознавства, техніки, суспільствознавства, економіки, права;
• до Ваших послуг книги на CD, документальні та історичні фільми,
путівники, довідники;
• у нас Ви можете провести дозвілля, відвідати літературний клуб «Співрозмовник», презентації нових книг, стати членом клубу «Здоров’я нації»;
• на бібліотечному сайті (http://libr.rv.ua/)дізнаєтесь про заходи, які
відбуваються в поточному місяці. В рубриці «Цікава книга поруч» знайдете
інформацію про цікаві книги, які зможете прочитати вдома або в читальній
залі.

Всі послуги надаються безкоштовно!
Адреса: 33028 м. Рівне, пл. Короленка, 6; Рівненська державна обласна бібліотека;
тел. (0362) 26-38-30; 22-11-74; 22-35-54
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(про самобутнього художника з села Курозвани
Гощанського району Шандалюка Ю.Й.)
Історія – це не щось абстрактне, це те, що створене руками
людей. Нам відомо безліч імен, які прославили нашу країну.
Проте серед них є й такі, які відрізняються від решти своєю
унікальністю, живуть зовсім поруч, намагаючись бути
непоміченими. Саме до таких і належить Юхим Йосипович
Шандалюк, інвалід ІІ групи, мешканець села Курозвани
Гощанського району Рівненської області.
Народився Юхим 2 лютого 1928 року в сім’ї Шандалюків.
Хлопчик ріс спритним і здібним. Коли досяг шкільного віку,
батьки, Йосип Кіндратович та Матрона Ільківна, віддали його
до польської школи. Відрізнявся Юхим від однолітків своєю
винахідливістю: то свисток змайструє, то літака, то паперового
змія. Все йому вдавалося легко і швидко. Ще навчаючись у
школі, помітив у собі хлопець здатність до малювання: на що
не подивиться, те скопіює, або просто свою фантазію проявить
і виходить малюнок. Проте чомусь саме таких людей доля не
шкодує – розпочалася Велика Вітчизняна війна і Юхим встиг
Юхим Шандалюк
закінчити лише 4 класи. Старший брат Іван пішов на фронт та
так додому і не повернувся. Тепер Юхим Йосипович згадує, як
тяжко їм тоді приходилось. У пам’яті також закарбувалася подія, як його малого взяли допомагати
радянським воїнам налагоджувати переправу через річку Горинь поблизу села Горбаків Гощанського
району. Цілу ніч підліток власною підводою підвозив матеріали для нової переправи.
Невдовзі після завершення війни не стало батька. На плечі Юхима лягли господарські турботи.
Скільки літ з тих пір минуло! Довелося чимало пережити, але, незважаючи на всі труднощі, негаразди,
втрати та інвалідність, ніщо не позбавило цю людину любові до життя, творчої іскринки у серці та
любові до прекрасного. Ось уже скільки років підряд милують око незвичайні роботи Юхима
Йосиповича, без яких не обходиться жодне сільське свято, жодна святкова подія, щоразу збираючи
біля себе широке коло шанувальників. Адже на цих полотнах не просто поєднано барви, а вилито
людські почуття, справжні та щирі.
Юхим Йосипович згадує, що до малярства взявся лише у 50-х роках, коли був у зрілому віці. Перші
картини були на релігійну тематику, серед яких «Божа Матір та малий Ісус годують голубів». Потім
почали з’являтися й інші: «Феї лісового озера», «Лісова мелодія», «Весняний сад», «Зустріч Христа з
учнями», «Відпочинок Божої Матері з дитям», «Серце Господа», «Воcкресіння», «Молитва». Зараз їх у
майстра понад десяток. Особливістю картин є їх незвичайні розміри: 1,5-2 метри заввишки і 50-60
сантиметрів завширшки. Всі вони виконані на склі. Рами до полотен Юхим Шандалюк вирізує
власноруч. Кожна рама – це витвір мистецтва, тому що Юхим Йосипович не лише художник, але й
чудовий різьбяр по дереву. Найбільше вражає велетенський орел, з розмахом крил 3 метри та ще одна
композиція – «Орел, який атакує змію», яка на даний час знаходиться в краєзнавчій кімнаті місцевої
школи.
Окремо хочеться сказати і про будинок Юхима Йосиповича, де він мешкає разом зі своєю
дружиною Мариною. Цей будинок наче казковий теремок, оздоблений квітами та малюнками. І все
власноруч зробив господар, бо справді має неабиякий талант.
А ще віра в Бога допомагала пану Юхиму долати труднощі, творити, приносити людям радість. 60
років він керував церковним хором, бо любить церковний спів, бо щиро вірить у Вищі Небесні Сили.
Отак, наперекір долі, людина не просто живе, а й творить, торкаючись своїми шедеврами до
найтонших струн душі кожного. Усім людям, які приходять у цей світ, Бог дає особливий дар – талант.
Але чимало людей нехтують цим даром, закопують його в землю. Однак є й інші, які розвивають,
примножують, передають майбутнім поколінням. Такою людиною і є Шандалюк Юхим Йосипович.
О.Є. Клюшник
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Дякуємо за співпрацю!
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу та наукової роботи)
E-mail:library@libr.rv.ua
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