1996 року в сім'ї Василя та Галини Ковбар (с. Бронне Березнівського району Рівненської області) чекали дитину. Мама мріяла про дівчинку та народився хлопчик, якому батьки
були раді. Скоро їх радість була затьмарена страшним діагнозом – вроджена двобічна променева косорукість. У дитини
були деформовані руки.
Страх, біль, безвихідь і крик, який виривався з душі мами:
«Допоможіть!!!». Віднині їх життя було пов’язане з людьми в
білих халатах, районною, а потім обласною лікарнями. І вони
таки допомогли… Після перенесених шести операцій на
обох руках хлопчик зміг самостійно працювати. Це завдяки
високій кваліфікації, доброті лікаря Рівненської обласної дитячої лікарні Черверди Івана Степановича.
Зараз Василько навчається в шостому класі Броннівської
загальноосвітньої школи. А ще любить малювати і виготовляти вироби з природних матеріалів народного вжитку. Свої
роботи він постійно подає на районний конкурс «Як живемо і
вчимося – наші мрії».
Василько, як кожна дитина, великий мрійник. Його мрія нещодавно здійснилася. Хлопчик побував у Всесоюзній здравниці «Артек», де знайшов багато друзів. Ще він хоче мати
власний комп’ютер, а найголовніше – здорові рученята. Він вірить, що мрії здійснюються!

Роботи Василя Ковбара
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Шановні читачі!
Економічна криза торкнулася всіх сфер життя. Вона позначилася і на нашій діяльності. За браком коштів ми не можемо вчасно та в повному обсязі видати Інформаційний
бюлетень. Та все ж, пам’ятаючи, що ви мрієте побачити опублікованими свої творчі роботи, отримати відповіді на питання, познайомитися з однодумцями, ми зробили все, щоб 21
випуск видання, хоч і в скороченому варіанті, побачив світ. На жаль, у ньому ви не знайдете звичну і цікаву для вас рубрику «Лікар консультує», розповідей про громадські організації, які працюють для людей з особливими потребами, порад психолога. Натомість прочитаєте рекомендації Олександра Поліщука, який з власного досвіду розповідає, як подолати депресію, не піддатися її підступним впливам і жити повноцінним життям. Олесь –
багатогранна особистість, цікавий співрозмовник, через видання хотів би знайти однодумців для спілкування.
Приємно, що постійним дописувачем «Інва.net» є Вадим Петровський – священик,
настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви у
військовому госпіталі м. Рівне. Його матеріали вміщені в новій рубриці «Духовність». Нікого не залишить байдужим поезія і проза Прокопчук Софії Михайлівни, яка, працюючи в
центрі «Особлива дитина», присвятила себе вихованню дітей з особливими потребами,
пройнялася проблемами їхніх батьків. Головним кредом Софії є любов до людей, довготерпимість та милосердя. Вперше на сторінках інформаційного бюлетеня вміщено твір «Сила кохання» Зої Романівни Стрихарчук (Шустова), члена Національної спілки журналістів;
Української Асоціації письменників; переможця всеукраїнської акції «Зорі надії», в якому
брали участь творчо обдаровані інваліди. Палка, ніжна любов до сусідки Варвари, яку
проніс через все життя головний герой опублікованого твору німий Митенька, здатна творити чудеса.
Розширеною та змістовнішою стала рубрика «Служба зайнятості». В ній подано
роз’яснення обласного центру зайнятості: як стати на облік, як отримати статус безробітного, які права інвалідів на працю та працевлаштування. Розповіді про тих, хто, завдячуючи працівникам центрів зайнятості нашого регіону, знайшов роботу – зміг реалізувати себе
в якійсь добрій справі, відчув щастя бути корисним іншим людям. Це історії про тих, хто
не розчарувався, не втратив надію. Отож необхідно прагнути і вірити, що задумане
обов’язково здійсниться. «Просіть, і буде дано вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам» (Матф. 7:7). Та шлях до успіху, до щастя – це наполеглива праця, це дорога, яку
крок за кроком вам необхідно долати. Намагайтеся не розчаровуватись, не опускати рук.
«Дорогу осилит идущий». Хочеться вірити, що економічна криза скоро минеться і зникнуть усі проблеми, пов’язані з нею. На зміну похмурим дням прийдуть світлі, як після зими обов’язково приходить весна. Та найголовніше – наша душа, яка може і має навчитися
радіти життю, всьому тому, що послав нам Бог, незважаючи на те, які в нас статки, які доводиться переборювати труднощі. Чистота душі, віра в Бога неодмінно принесе радість
життя.
Редакція видання щиро дякує всім партнерам, читачам, хто привітав «Інва.net» з
першим п’ятирічним ювілеєм, і сподіваємось, що інформаційний бюлетень з вашою активною участю буде й надалі видаватися. Пишіть нам!

Раїса Щербан
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Вадим Петровський – священик, настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського
Української Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне, кандидат богословських наук
Кожної весни весь християнський світ відзначає "свято із свят і торжество із торжеств" – Пасху
або Світле Христове Воскресіння. За своїм значенням та величчю воно перевищує всі інші свята,
навіть такі, як Різдво та Хрещення Господнє. Недарма в народі Пасху називають Великоднем, тобто днем великим, найголовнішим у році. Пасхальна ніч, за влучним виразом одного з древніх християнських авторів, "світліша всякого дня". Вся жива та нежива природа являє нам образ славного
Христового Воскресіння. Все навколо пробуджується зі сну, розквітає та оживає. Дзюркотіння
струмків, пахощі трав, щебет пташок – усе в один
голос нагадує нам про перемогу життя над смертю
та добра над злом. Немає жодної людини, серце
якої не наповнювалося би в ці святі дні радістю.
Тому Пасху називають святом радості.
Кожна людина покликана до радості, яка є виразом щастя, гармонії та благополуччя. А що ж
таке радість? Якою вона повинна бути або, правильніше, яка радість є істинною? Як постійно бути
радісним і ніколи не втрачати цього почуття? Радуватись не важко, скаже багато хто, а чи можливо
радуватись постійно? Для багатьох це здається неможливим, тому що весь час нас супроводжують
різні скорботи. Один позбувся свого майна, іншого
звільнили з роботи, з кимось несправедливо повелися, ще в одного нелади в сім'ї. Та це порівняно
мізерні скорботи. А чи можливо радуватись, коли
ти, наприклад, втратив здоров'я?
На жаль, нині люди все менше й менше посправжньому радіють. Тепер, коли рекламуються
всі "радості" світу цього, люди хоч і шукають істинної радості, але, на жаль, не знаходять її, бо
шукають не там, де потрібно. Адже взамін пропонуються сурогати, вкусивши яких людина втрачає
свою неповторну духовну красу. Алкоголь, наркотики, блуд, грошолюбство – ось далеко не повний список усіх тих гріховних "радостей", які на
одну мить приносять задоволення, а потім кидають у відчай, огортають душу пітьмою, створюючи в ній справжнє пекло.
Погляньмо на покоління наших прадідів та
прабабусь. Як вони в цьому відношенні відрізнялися від нас. Мене завжди вражала одна проста
річ: як при всій бідноті та злиденності ці люди не
втрачали почуття радості. Вони ходили в постолах, їли тільки хліб та картоплю, тяжко працювали зранку до ночі, але при всьому цьому раділи та
співали. Дивний парадокс: тепер майже в кожного Пасха на столі, а раніше майже в кожного Пасха була на душі. Страшні війни, голод, репресії та
гоніння за віру приносили їм біль і страждання,
жах яких ми ніколи не зможемо осягнути (на щастя, вони не торкнулися нас). Але, разом з тим,
люди раділи життю і всьому тому, що посилав їм

Бог. Значить не життєві обставини, не матеріальне становище і навіть не здоров'я є джерелом радості, її причина знаходиться в нас самих, а саме
в тому, наскільки ми буваємо задоволені своїм
життям, наскільки приймаємо всі його виклики з
вдячністю та смиренням.
Адже радісним може бути лише той, хто всім
задоволений. Один може радіти і останньому
грошу, а іншого не задовольнять і мільйони. Один
може радіти без рук та без ніг, а інший і з сотнею
прислуги буде безпомічним.
Взагалі те, що нам даний найбільший дар Божий – життя, лише цього одного достатньо для
радості.
Високо духовна та людина, котра з радістю
переносить усі скорботи, особливо хвороби. Адже
радуватись при доброму здоров'ї – це невелике
діло. Але не втрачати цього почуття, коли скував
недуг – це ознака великого благородства, сильної
волі та щирої душі. Такі люди, попри будь-яку
хворобу чи інвалідність, знаходять привід для
радості. Не маючи рук, вони радіють тому, що
мають ноги. Не маючи ніг, вони радіють тому, що
здатні бачити. Якщо втрачено зір, то є світлий
розум. Немає і його, але є чиста душа, яка найцінніша за всі скарби світу і навіть за наше тіло.
Бо хто омив свою душу від гріха, того не затьмарить ніяка хвороба. "Яка користь людині, якщо
вона прибере весь світ, а погубить душу свою,
або що дасть людина взамін за душу свою?", –
риторично запитує нас в Євангелії Христос. Чиста
совість і світла душа – ось ще одна необхідна
умова істинної радості.
Пасха – це радість для усього людства, але
найбільше, напевно, для тих, хто терпить немочі
тілесні та хвороби. Бо Воскресіння вселяє в наших серцях віру та надію в те, що і ми воскреснемо з Господом. Кожна людина воскресне досконалою не тільки духовно, але й тілесно, без жодної хвороби або інвалідності. Непросто із вправними руками, ногами, зором, слухом, але й з такими тілесними властивостями, про які ми можемо лише мріяти, бо вони вище нашого розуміння.
Адже у Воскресінні немає місця смерті, тлінню та
хворобам. Тож нехай для кожного з нас стануть
живими слова Христа, котрі Він сказав своїм учням незадовго до Пасхи: «Ви будете плакати і
ридати, а світ буде радіти; ви будете сумувати,
але смуток ваш перетвориться на радість вам...
Так і ви тепер маєте смуток, але Я побачу вас
знову і серце ваше буде радіти; і радості вашої
ніхто не відніме від вас».
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Олесь Поліщук народився 24 квітня 1978 р. Навчався у
Львівському національному університеті ім. І. Франка на факультеті журналістики (кафедра телерадіомовлення), який не
закінчив через хворобу. Цікавиться психологією, релігієзнавством, фармакологією, літературою. Був засновником рівненського клубу любителів комедійних телесеріалів «Клуб мильних бульбашок», який зараз не функціонує. Життєве кредо:
«Живи сьогодні!». Шукає друзів для листування.
Для Вас, шановні читачі, поради Олеся, який на
собі «звідав», як подолати депресію.

Депресія – такий емоційний стан, який знайомий багатьом, якщо не всім. І лише деякі люди можуть відчути її підступність. Песимістичні, негативні думки, апатія (коли не хочеться
нічого робити), уникання товариства інших і
навіть думки про самогубство.
Депресія – це передусім стан мислення, коли переважають негативні думки, які викликають негативні емоції. Хочете – змініть власні
думки. Отож, слід подумати про щось хороше,
приємне, позитивне… Є відомий афоризм:
«Якщо не можеш змінити ситуацію – зміни
своє ставлення до неї». Намагайтесь знайти хороше у найгіршому.
Важливо ще, як ти ставишся до своєї депресії. Це лише здається, що депресія ніколи не
закінчиться, що все буде погано. Навіть якщо
нічого не допомагає, слід пам’ятати, що депресія рано чи пізно закінчиться, що знову буде
біла смуга. Депресію необхідно просто пережити, перечекати.
Але водночас слід боротися. Старайтеся навіть із останніх сил, але не вимагайте від себе
неможливого.
Можна звернутися за допомогою до друзів.
Серед них бувають справжні психологи, навіть
якщо вони недипломовані. Якщо ваш друг уміє
слухати, співчувати, берегти таємниці, ставити
себе на місце інших – ви можете звернутись за
допомогою до нього. Ще можна написати комусь листа чи завести щоденник (тільки надійно його ховайте, щоб ваших секретів не дізнались інші). Не варто замикатися в собі, коли
нападає депресія, хоч її дуже часто супроводжує самотність. У людському товаристві буде
легше. Адже інколи так важливо просто виговоритись.
Боротись із депресією мені допомагає навіть спілкування в Інтернеті: електронне листу-

вання чи розмова. І, звичайно, звернення до Бога. Це читання Біблії, відвідування церкви чи
зібрання, спілкування з віруючими. Не концентруйтесь на відмінностях конфесій. Здоровий
глузд лише підказує уникати відвертих фанатичних сект, які витягуватимуть із вас гроші та
сили. Пам’ятайте, головне у християнстві – це
любов, любов до Бога і ближнього. (Євангеліє
від Матвія 22:35-40). Намагайтеся відволіктися,
коли нападає депресія. І хоч у вас є потреба у
гострих відчуттях: перебування на межі ризику,
швидка їзда, непересічний спорт, сварки з тими, кого любиш, перегляд фільмів, де насилля,
жахи – уникайте цього.
Саме хороша книга або захоплюючий
фільм (бажано комедія, якщо ви можете її дивитись) – це те, що потрібно. Як відомо, сміх
корисний для здоров’я. Отож читайте анекдоти, гумор.
Допоможуть й різноманітні фізичні вправи.
Під час них виробляються гормони, які викликають радість і спокій. Якщо вам важко займатися, просто ходіть пішки, корисним є свіже
повітря.
Небезпечною є схильність до думок про самогубство. В такому випадку не можна бути
бездіяльним. Візьміть чистий аркуш паперу і
напишіть список аргументів «За життя». Я особисто написав більш як 30 таких аргументів, це
й допомогло. (Писати аргументи «за» суїцид
небажано, це може викликати зворотну, небажану реакцію).
Вчіться любити й приймати себе такими,
якими ви є. Для цього запишіть ваші риси, які
вам подобаються. Надмірно себе критикувати
не варто, це може лише поглибити пригнічення.
Більше займайтеся тим, що любите, що приносить задоволення – це теж покращуватиме настрій. Заведіть домашню тваринку, яка буде роз-
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радою для вас. Лікарі підтверджують – хто має
домашнього улюбленця, менше хворіє.
Коли у мене нема депресії, я працюю над собою, щоб накопичувати можливості й ресурси,
необхідні тоді, коли раптом депресія з’явиться.
Це можуть бути гроші, цікаві диски і книги, корисні зв’язки та знайомства, а також добрі справи, які неодмінно до вас повернуться…
Важливим є правильне, здорове харчування.
Такі продукти, як банани, шоколад, риба – містять речовини, що піднімають настрій. Корисним є риб’ячий жир (приємніше пити в капсулах) – він містить Омега-3, жирні кислоти та
вітаміни, необхідні для всього організму і для
мозку зокрема, інформація про точне дозування
вказана в інструкції до ліків. Із трав мені допомагає меліса та звіробій, який випускається і в
таблетках. Найдешевшим і хорошої якості є
препарат українського виробництва – «Депровіт». Необхідне застереження: для антидепресивної дії звіробою може знадобитися декілька
тижнів. Корисними є курага, ізюм, мед, лимони
та грецькі горіхи, які перетираються на

м’ясорубці та змішуються. Цей рецепт корисний для нервової та імунної системи організму.
Уникайте надмірного споживання цукру та солодкого, що теж може спровокувати депресію.
Чимало корисних порад я знайшов у книзі
американського психолога Дейла Карнегі «Як
припинити хвилюватись та почати жити» та
переглядаючи документальний фільм «Секрет»
про таємниці позитивного мислення. А коли
вам зовсім кепсько, потрібно звернутися до хорошого психотерапевта чи лікаря-психіатра.
Обирайте таких спеціалістів, які мають добру
репутацію, викликають у вас довіру та симпатію і здатні зрозуміти вас. Але й вони не зроблять все за вас самих – психотерапевт допоможе поглянути на ситуацію з іншого боку, і не
завжди даватиме вам поради. А психіатр може
виписати ліки – антидепресанти, які подібно до
звіробою почнуть діяти не одразу, а коли нагромадяться в організмі, через 2-3 тижні.
Бажаю вам успіхів у боротьбі із депресією.
Іноді ця боротьба буде важкою, але результат
того вартий. Будьте у доброму гуморі!

P.S. Для бажаючих поділитися інформацією про боротьбу з депресією з свого досвіду пишіть до
«Інва.net», а також за адресою: поштова скринька: 33023, м. Рівне-23, до запитання, Поліщуку Олександру. Але краще писати на електронну скриньку, якщо є така можливість: aieks_p30@mail.ru.

1. Потрібно жити задля мами.
2. Попереду – весна і літо, які я люблю.
3. Кажуть, суїцид – це гріх. А раптом я потраплю в пекло?
4. Це усе ж прояв слабкості.
5. Не буду радувати своїх ворогів.
6. Є люди, яким ще гірше, але вони живуть.
7. Це вчинок, який не можна виправити. Вороття нема.
8. Суїцид завдасть болю моїм друзям, яких я
люблю.
9. А як же моя кішечка?
10. Потрібно просто перетерпіти сьогоднішній
день.
11. У мене є якась місія на цій землі…
12. Бог дав мені для чогось життя.
13. Ця депресія, можливо – спокута за мої гріхи
або гріхи моїх предків.
14. Від смерті я й так нікуди не дінусь.
15. Не дам можливості зневажати мене за слабкодухість.

16. А якщо на мене чекає щось неймовірно чудове? Наприклад, можливо, закохаюсь і матиму дітей?
17. Жити можна і задля маленьких радостей.
18. Самогубство – несправедливість перед мамою, яка так старанно мене ростила.
19. Невже я виконаю те, чого від мене чекає
ворог душ людських?
20. Мабуть, і так скоро кінець світу, адже стільки катаклізмів. Цікаво, чим це все закінчиться.
21. Можливо, на тому світі мене винагородять
за пережиті страждання.
22. Ще потрібно зробити деякі добрі справи…
23. А якщо вчені винайдуть універсальний антидепресант і він допоможе?
Олесь Поліщук
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ПРАВО

«Інва.net» № 21
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 грудня 2008 р. № 1513-р

Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту
інвалідів та забезпечення захисту їх прав
Затвердити план невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів
та забезпечення захисту їх прав, що додається.
Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану
заходів у межах видатків, передбачених з цією метою у державному бюджеті на відповідний рік, та за
рахунок інших джерел.
Прем'єр-міністр України

Ю.Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. № 1513-р

ПЛАН
невідкладних заходів щодо розв'язання проблем
соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав
1. Забезпечити перегляд законодавства на
відповідність положенням Конвенції ООН про
права інвалідів. За результатами роботи
підготувати висновки та пропозиції щодо ратифікації Конвенції.
Мінпраці, Мінрегіонбуд,
Мінжитлокомунгосп,
Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
МКТ, МВС, МЗС, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Держкомтелерадіо,
Держкомстат, Держспоживстандарт,
Державна судова адміністрація за
участю Національного банку, а також Національної асамблеї інвалідів
України, інших громадських організацій інвалідів.
До 1 квітня 2009 року.
2. Утворити у структурі МОН управління з
питань виховання, навчання, реабілітації дітей
та молоді з особливими освітніми потребами, а
також у структурі місцевих органів влади
(управління освіти) відповідні підрозділи, передбачивши необхідні видатки під час доопрацювання законопроекту "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
МОН.
Перше півріччя 2009 року.
3. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" окремим рядком у видатках МОН
фінансування програм, спрямованих на розв'-

язання проблем дітей та молоді з особливими
освітніми потребами.
Мінфін, МОН.
До 15 грудня 2008 року.
4. Розробити, затвердити та забезпечити поетапне виконання програми залучення до навчально-виховного процесу дітей-інвалідів з
раннього віку, зокрема із запровадженням форм
їх інтегрованого і спеціального виховання та
навчання.
МОН, Академія педагогічних наук.
До 1 червня 2009 року.
5. Розробити методики розвитку, виховання
та навчання дітей-інвалідів з різними нозологічними формами захворювань, забезпечивши їх видання та розповсюдження серед населення.
МОН, Академія педагогічних наук.
До 1 вересня 2009 року.
6. Вивчити питання щодо утворення денних
центрів
перебування
дітей-інвалідів
та
підготувати відповідні пропозиції.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
До 1 лютого 2009 року.
7. Удосконалити порядок комплектування
спеціальних дошкільних навчальних закладів з
метою виключення надмірних обмежень для
зарахування дітей-інвалідів до таких закладів.
МОН, МОЗ.
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здійснення контролю за будівництвом нових, реконструкцією і капітальним ремонтом
існуючих об'єктів вулично-дорожньої мережі та
прийняття рішення про введення їх в експлуатацію;
заборони введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів без пристосування їх до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Мінрегіонбуд, Держархбудінспекція.
До 1 квітня 2009 року.
15. Вивчити питання про можливість акумуляції коштів спеціального фонду державного
бюджету, що надходять від сплати штрафів у
зв'язку з введенням в експлуатацію новозбудованих об'єктів, які не пристосовані до потреб
осіб з обмеженими фізичними можливостями,
з метою їх спрямування на створення безперешкодного середовища.
Мінрегіонбуд.
До 1 квітня 2009 року.
16. Розробити та подати Кабінетові
Міністрів України законопроекти:
про внесення до Кодексу України про
адміністративні правопорушення змін щодо
визначення розмірів штрафів, які накладаються
в разі порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності державних стандартів, норм і правил у частині створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими можливостями
під час проектування, розміщення, підготовчих
робіт добудівництва і реконструкції, введення в
експлуатацію об'єктів чи споруд, побудованих з
порушенням актів законодавства;
про внесення до Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування" змін щодо притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні під
час проектування і будівництва об'єктів нормативних вимог у частині створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими
можливостями.
Мінрегіонбуд.
До 1 квітня 2009 року.
17. Забезпечити посилення контролю за
дотриманням державних будівельних норм, які
стосуються вимог безперешкодного доступу
осіб з обмеженими можливостями, запровадити
ефективний механізм притягнення до відповідальності осіб, винних в їх порушенні.
Мінрегіонбуд, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська

До 1 квітня 2009 року.
8. Підвищити ефективність механізму складення індивідуальної програми реабілітації
інвалідів, здійснивши комплектування медикосоціальних експертних комісій та лікувальноконсультативних комісій лікувально-профілактичних закладів спеціалістами.
МОЗ.
До 1 травня 2009 року.
9. Прискорити затвердження порядку віднесення інвалідів першої групи до підгруп А і Б
відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".
МОЗ.
До 1 січня 2009 року.
10. Створити для запобігання інвалідності
серед дітей систему ранньої медичної діагностики порушень їх розвитку.
МОЗ.
До 1 січня 2010 року.
11. Подати проект постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження Порядку
забезпечення інвалідів виробами медичного
призначення. Під час розроблення проекту
звернути особливу увагу на належну якість таких виробів.
МОЗ, Мінфін.
До 1 лютого 2009 року.
12. Забезпечити безумовне дотримання
норм витрат на харчування та медикаменти в
інтернатних закладах для осіб з інвалідністю та
госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів
війни.
МОЗ, Міноборони, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
13. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до
Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 863
Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпромполітики,
Мінжитлокомунгосп, Мінпраці,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
Держспоживстандарт.
До 1 березня 2009 року.
14. Вивчити питання про можливість надання Держархбудінспекції повноважень щодо:
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паралімпійської команди до X зимових Паралімпійських ігор 2010 року.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Мінфін, Держкомзем, Львівська
облдержадміністрація за участю
Національного комітету
спорту інвалідів України.
До 31 грудня 2008 року.
24. З урахуванням успішного виступу національної збірної команди на XIII літніх Паралімпійських іграх 2008 року збільшити її штатну
чисельність та забезпечити підготовку до участі в
XXI літніх дефлімпійських іграх 2009 року.
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін за участю Національного
комітету спорту інвалідів України.
До 31 грудня 2008 року.
25. Під час розроблення та реалізації проектів, що стосуються проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
забезпечити безумовне врахування потреб осіб
з інвалідністю. Залучати підприємства громадських організацій інвалідів до реалізації таких
проектів.
Мінекономіки, Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, Мін'юст.
До 1 лютого 2009 року.
26. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" виділення окремим рядком видатків для надання цільової фінансової допомоги з метою забезпечення функціонування
підприємств і організацій невиробничої сфери
УТОС та УТОГ, а також підприємствам та
об'єднанням зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціальнокультурних підрозділів.
Мінфін, Мінпраці.
До 1 січня 2009 року.
27. Внести до Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786,
зміни щодо розташування громадських організацій інвалідів, їх установ і організацій, встановивши зазначену плату на рівні 1 відсотка
вартості орендованого майна.
Фонд державного майна, Мінпраці,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.
До 1 березня 2009 року.
28. Сприяти діяльності громадських організацій інвалідів, їх підприємств та організацій,
не допускати випадків позбавлення приміщень,
в яких вони провадять діяльність.
Центральні та місцеві органи
виконавчої влади. Постійно.

міські держадміністрації.
Постійно.
18. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до Правил дорожнього руху та інших нормативноправових актів змін щодо розмітки дорожньовуличної мережі з урахуванням потреб інвалідів.
МВС, Мінпраці.
До 1 лютого 2009 року.
19. Розробити та затвердити стандарти забезпечення доступності інвалідів до транспортних засобів загального користування та об'єктів
відповідної інфраструктури.
Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку,
Держспоживстандарт.
До 1 червня 2009 року.
20. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" видатки для підтримання творчої і
культурної діяльності інвалідів.
МКТ, Мінфін.
До 1 січня 2009 року.
21. Підготувати проект постанови Кабінету
Міністрів України про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2008 р. № 921, передбачивши відновлення для
підприємств, заснованих громадськими організаціями інвалідів, преференцій щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, виробниками
яких вони є.
Мінекономіки, Мінпраці.
До 1 січня 2009 року.
22. Збільшити під час доопрацювання законопроекту "Про державний бюджет України на
2009 рік" обсяг видатків для розвитку фізичної
культури і спорту інвалідів, підтримання паралімпійського та дефлімпійського руху, заходів з
реабілітації інвалідів із застосуванням засобів
фізичної культури та спорту, виходячи з
обґрунтованої потреби, визначеної головними
розпорядниками бюджетних коштів.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Мінфін за участю Національного
комітету спорту інвалідів України.
До 31 грудня 2008 року.
23. Завершити роботу з уведення в дію
першої черги Західного реабілітаційноспортивного центру, передбачивши відведення
в постійне користування земельної ділянки та
відповідне бюджетне фінансування з метою
створення умов для підготовки національної
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 09.09.2008 р. № 382
Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам
та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні
Відповідно до Указу Президента України
від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи зі створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2
квітня 2008 року № 568-р "Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та дітямінвалідам, обмеженим у пересуванні":
1. Головам райдержадміністрацій, виконкомам рад міст обласного значення:
1.1. При будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих
будівель та приміщень, вокзалів, аеропорту, автостанцій, пасажирських платформ, зупинок
громадського транспорту, пішохідних переходів
забезпечити умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
відповідно до Державних норм України.
1.2. Забезпечити будівництво доріг, вулиць,
тротуарів відповідно до Державних будівельних норм України, з урахуванням потреб
інвалідів.
1.3. В установленому порядку вжити заходів щодо оснащення кожного автобусного,
тролейбусного маршруту як мінімум одним
транспортним засобом, пристосованим для перевезення інвалідів.

1.4. Під час закупівлі транспортних засобів,
у тому числі автобусів для перевезення учнів у
сільській місцевості, забезпечити придбання
транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів.
2. Головному управлінню промисловості та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації
під час проведення конкурсів з організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування на приміських та
міжміських внутрішньообласних маршрутах
надавати перевагу суб'єктам та міжміських
внутрішньообласних маршрутах надавати перевагу суб'єктам господарювання, у яких є
спеціально обладнаний транспорт для перевезення маломобільних груп населення.
3. Виконавцям інформувати про хід виконання
цього
розпорядження
Головне
управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 20
грудня.
4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
узагальнену інформацію подавати обласній
державній адміністрації щороку до 25 грудня.
5. Контроль за виконанням розпорядження
покласти на заступника голови облдержадміністрації Павлюка С. І.

Голова адміністрації

В. Матчук

Уряд розробив Програму захисту людей з
обмеженими фізичними можливостями. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів
затверджене на сьогоднішньому засіданні
уряду.
Відкриваючи засідання, прем’єр-міністр
Юлія Тимошенко повідомила, що розпорядження розроблене спільно з організаціями інвалідів та громадськими організаціями і передбачає приведення чинного законодавства у відповідність з положеннями Конвенції ООН про
права інвалідів.

Прем’єр-міністр зазначила, що документ
містить низку заходів, спрямованих на підвищення рівня освітніх послуг для людей з
обмеженими фізичними можливостями. Зокрема передбачається створити у складі Міністерства освіти і науки Управління з питань
виховання, навчання, реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами. За
словами Юлії Тимошенко, відповідні видатки
на фінансування освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю будуть передбачені в про11

екті Закону про Державний бюджет на 2009
рік.
Юлія Тимошенко зауважила, що уряд також ініціює створення та запровадження системи ранньої медичної діагностики порушень
розвитку у дітей з метою запобігання їх інвалідності. Також розпорядженням вводиться в
дію порядок встановлення підгрупи А і Б інвалідам першої групи інвалідності, відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів».
Текстом зазначеного документа також передбачається затвердити порядок забезпечення інвалідів медикаментами, а також забезпечити дотримання норм витрат на харчування

та медикаменти для осіб з інвалідністю, які
знаходяться в інтернатах, та для інвалідів
війни, які перебувають у госпіталях.
Окрім того, розпорядженням передбачається дотримання потреб інвалідів під час
розробки та реалізації проектів з проведення
чемпіонату з футболу Євро-2012, а також передбачити видатки у Держбюджеті на 2009
рік на підтримку творчості і культурної діяльності інвалідів.
Прем’єр-міністр також наголосила, що
уряд сприятиме діяльності громадських організацій інвалідів, їх підприємств та організацій, і не допускатиме випадків позбавлення їх
приміщень.
Уряд розробив Програму захисту людей з
обмеженими фізичними можливостями [Електронний ресурс] . – Спосіб доступу:
http://www.timoshenko.com/uk/news/ . – Назва з екрана.

Юрій Лапшин,
директор Департаменту податку на додану вартість ДПА України
сім'ї до спеціального фонду держбюджету на
спеціальні реєстраційні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, а членом сім'ї померлого інваліда
внаслідок трудового каліцтва – на рахунки
відповідних управлінь виконавчої дирекції
вартості одержаного автомобіля з урахуванням
ступеня його зношення та суми, сплаченої за
нього інвалідом.
Отже, передання автомобіля, яким було
забезпечено інваліда, іншому члену сім'ї є
операцією, яка підлягає обкладанню ПДВ.
При цьому враховуючи вимоги п. 1.3 ст. 1
Закону № 168/97-ВР, відповідно до яких платником податку є особа, яка зобов'язана
здійснювати утримання та внесення до бюджету
податку, що сплачується покупцем, або особа,
яка імпортує товари на митну територію
України, платником податку буде головне
управління
соціального
захисту
або
управління виконавчої дирекції.

Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону
«Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р.
№ 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території
України.
Поставкою товарів відповідно до цього Закону є будь-які операції, що здійснюються
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права
власності на такі товари.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» від 19.07.2006 р.
№ 999 (зі змінами та доповненнями) після
смерті інваліда автомобіль, яким його забезпечило головне управління соціального захисту
або управління виконавчої дирекції, строк
експлуатації якого менше ніж 10 років, може
залишитися (бути передано) іншому члену сім'ї
померлого інваліда у разі сплати цим членом

Про порядок сплати ПДВ при переданні автомобіля, яким було забезпечено інваліда, іншому члену
сім’ї у разі смерті інваліда // Вісник податкової служби України. – 2008. – № 39. – С. 22.
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Привітна, завжди усміхнена, вродлива дівчина. З першого погляду і не скажеш, що вона з
дитинства інвалід другої групи. Але, на жаль, це
правда. Чи легко їй з цією вадою здоров’я? Таке запитання юнка не ставить перед собою, бо
вона одержима життям, а ще має жагу до праці.
– Мені щастить на добрих людей, – говорить
Оксана Петрівна Кручок, яка працює на дотаційному робочому місці у ТОВ «ПО ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ» Гощанського району.
А щастить їй на добрих людей, напевно, тому,
що вона любить людей, любить життя. Хоча
життя її помережане червоними і чорними нитками, як і її вишиванки, які, розмовляючи мовою кольорів, розповідають про її світобачення.
Щовечора дівчина бере до рук голку і мережить на чистому полотні узори, а вранці поспішає на роботу. Заходить у маршрутку і добирається з села до райцентру, щоб знову сісти за
свій робочий стіл, поспілкуватись із колегами,
які для неї стали найближчими людьми, бо розуміють її, підтримують. А ще на неї чекають
щодня десятки мешканців району, щоб отримати інформацію про те, чи підготовлений державний акт на право власності на землю (пай), за
який період часу можна отримати важливі документи, що стосуються земельних відносин.
Адже вся вхідна і вихідна документація такого
важливого сьогодні напрямку в її руках, у руках
молодого секретаря Оксани Петрівни.
– А потрапила я у цю організацію завдяки
нашому районному центру зайнятості, – розповідає наша співбесідниця, яка, зручно вмостившись за ноутбуком, вносить нову інформацію.
На столі вже готові реєстраційні акти на право
власності на землю. – Їх особливо приємно
вручати клієнтам, – радо говорить нам уже спеціаліст із земельних питань.
За фахом Оксана бухгалтер. Здобула цю спеціальність у Кам’янець-Подільському, теж не
без допомоги добрих людей. Порадили їй закінчити технікум в управлінні праці і соціального захисту Гощанської РДА. За студентські
роки юнка не тільки освоїла ази популярної
професії, а й познайомилась із багатьма такими
ж, як вона, молодими, одержимими юнаками та
дівчатами, які, незважаючи на хвороби, прагнуть повноцінного життя. Досі з ними спілкується, даруючи частинку свого серця і радість,
яку отримує від роботи.
Власне, це не перше її робоче місце. Після закінчення технікуму Оксана працювала військовим обліковцем у сільській раді. Проте у наш
час ця посада виявилась нікому не потрібною,

Оксана Петрівна Кручок
тож потрапила під скорочення. Одразу навіть
не здогадалася стати на облік у центр зайнятості як безробітна. Бо ж таких спеціалістів, як вона, хоч відбавляй. Але не могла без діла. І якщо
вечорами брала до рук голку і мережила узори,
переплетені червоними і чорними нитками, то
дні були довгими і сумними. Особливо тяжко
було у зимові холодні дні. Здавалося, що десь
губиться тепло душі.
Тож вирішила ще раз випробувати долю. Звернулася у районну службу зайнятості. Розповіла про те, що має спеціальність і хоче працювати. Спеціаліст відділу надання соціальних послуг з працевлаштування уважно вислухав дівчину і направив до Галини Чернюк, начальника
відділу взаємодії з роботодавцями. Хто ж, як не
вона, може так тонко і дипломатично домовитися з роботодавцями. І Галина Петрівна, перейнявшись проблемами юнки, одразу взялася до
справи. Запитувала роботодавців, чи мають вакантні посади, пропонувала влаштувати свою
клієнтку на дотаційне робоче місце. Мовляв,
хай попрацює, а там побачимо. А ще ж хотілося, щоб і умови праці були зручними, бо й без
того Оксані щодня дошкуляють проблеми. Для
працевлаштування до набутої спеціальності потрібні були ще додаткові знання. До справи
взявся начальник відділу активної підтримки
безробітних Володимир Бандура і спрямував
дівчину на навчання до Рівненського обласного
центру професійної реабілітації інвалідів. Після
закінчення курсів операторів комп’ютерного
набору зовсім за короткий термін питання працевлаштування було вирішене.
Того дня Оксана ніколи не забуде. Світ знову
для неї заграв усіма барвами. Голка виводила
рівні рядки яскравого кольору і на полотні
оживав новий узор її життя.
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З того часу промайнув майже цілий рік. Уже
встигла багато чому навчитися, завдячуючи колегам. Особливо Оксані Даюк, яка, до слова,
теж працевлаштувалася у відділ земельних ресурсів за сприяння центру зайнятості. Добра,
компетентна старша наставниця стала для дівчини другою мамою. Бо з нею завжди почуваєшся впевнено. Якщо чого не знаєш, то можна порадитись, отримати відповіді на багато питань,
а ще просто поділитись життєвими радощами і
негараздами, бо ж у кого їх не буває.

От і нещодавно, водій маршрутного таксі, коли показала посвідчення інваліда, нахабно сказав, що вона його купила. Стало якось боляче й
образливо. Але не плакала, посміхнулась, бо
одразу райдужно провела дві паралелі життя. Є
люди-квіти і є люди-колючки. Саме людейквітів у її житті більше, їй щастить на хороших
людей.
Заплатила за проїзд, вийшла з маршрутки, посміхнулась і подумала: а життя все-таки прекрасне, воно красиве добрими людьми.
Надія Адамчук

На ВАТ «Костопільський завод продтоварів»
працює 36 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 2008 року підприємство
прийняло на роботу 8 інвалідів, які були спрямовані центром зайнятості.
У хлібобулочному цеху підприємства працює
бригада укладальників-пакувальників у кількості двадцяти чоловік, сформована з одних лише
інвалідів. Серед них і колишній безробітний,
інвалід дитинства ІІ групи Гаргай В’ячеслав
Романович, який на початку 2008 року закінчив
навчання у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів. Допоки підшуковувались можливі варіанти працевлаштування на
постійне місце, хлопець брав участь в оплачуваних громадських роботах за кошти Фонду на
території Підлужненської сільської ради за місцем свого проживання. У грудні 2008 року
В’ячеслав разом із ще шістьма особами з інвалідністю був прийнятий на ВАТ «Костопільський завод продтоварів».
– Я вдячний спеціалістам центру зайнятості
за чуйність та підтримку, – говорить В’ячеслав.
– Якби не вони, я б сьогодні не мав роботи, а
головне, не мав би можливості постійного спілкування з колективом, що для мене дуже важливо.

В’ячеслав Гаргай на робочому місці
Начальник хлібобулочного цеху Лариса Кожушок задоволена роботою бригади інвалідів:
– Вони як одна сім’я, якщо хтось не встигає,
інші обов’язково приходять на допомогу і виручають.
Начальник відділу кадрів підприємства Олег
Нетужилов повідомив, що у 2009 році для інвалідів передбачається створення ще п’яти додаткових робочих місць.
Богдан Орлов

Саме за таким принципом працює Рівненський інститут вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку
людини
«Україна».
Будучи
соціальноспрямованим вузом, він має тривалу співпрацю
з Рівненським міським центром зайнятості. За
майже вісім років це дало можливість працевлаштувати 15 осіб, у тому числі з особливими
потребами. Половина випускників працевлаштована на дотаційні робочі місця. Серед них і
дві відмінниці навчання, дівчата з особливими

потребами, які вели активну громадську роботу
в період навчання, а торік, ставши працівницями цього навчального закладу, зарекомендували себе активними, працелюбними та цілеспрямованими. Це – Мілана Демурова та Людмила Кривко, які самі розкажуть про себе.
Мілана Демурова:
– Дуже добре, що є такий заклад, який бере на
навчання учнів із особливими потребами. Знання тут дають хороші, а коли я отримала диплом
бакалавра, центр зайнятості з адміністрацією
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навчального закладу запропонували роботу методиста відділу зв’язків із громадськістю та ще
й півставки бібліотекаря. Роботою дуже задоволена, бо вона творча й дає можливість рекламувати рідний вуз. Ми проводимо профорієнтаційну роботу в межах Рівного, організували
волонтерський осередок, який допомагає студентам із особливими потребами здобувати
освіту. А щоб волонтери працювали з хорошою
віддачею, раз на тиждень проводимо з ними
лекції, тренінги, психологічні бесіди.
Роботу в університеті мені вдається поєднувати з навчанням у магістратурі. Тема наукових
досліджень, з якими виступала на студентських
конференціях, – це робота з людьми з особливими потребами. Цей напрям мені близький,
тому й переріс у магістерську роботу «Усунення конфліктів при конфліктних ситуаціях дітей
із ДЦП». Після її захисту планую вступити до
аспірантури й підготувати кандидатську дисертацію. Дуже хочу працювати викладачем і від
мрії не відступлюся, а зроблю таку кар’єру. Я
дотримуюся правила, що людина створює себе
сама. А старт для такої кар’єри, вважаю, зробила непоганий.
Людмила Кривко:

– Студентське життя в університеті було дуже
цікаве, давало можливість реалізувати себе в
науковій, спортивній роботі. З шести років я
займалася плаванням, тому, захищаючи честь
університету, в змаганнях займала призові місця. А моя робота на всеукраїнській науковій
конференції людей з особливими потребами
посіла третє місце. Дуже хотілося працювати в
навчальному закладі. І мрія моя збулася завдяки співпраці університету з центром зайнятості,
які створили мені дотаційне робоче місце. На
факультеті соціальної психології працюю методистом. Робота зі студентами дуже цікава, доводиться вирішувати безліч різноманітних питань, з якими вони звертаються, хочеться внести новизну в їхнє студентське життя.
Отакі вони колишні випускниці, а тепер працівниці «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Університет їх
вивчив, а роботу дав завдяки вигідній співпраці з центром зайнятості. Як зазначила начальник відділу кадрів університету Лілія Стукан,
плідною є співпраця університету й центру зайнятості під час проведення ярмарків професій,
на яких є можливість інформувати громадськість про надання освітніх послуг.
Валентина Погонська

Чи може хтось дати відповідь на питання, який відсоток людей, кому була надана
певна інформація, зацікавляться нею та зможуть скористатися в житті? А як визначити
обсяг інформації, яку необхідно надати людям з обмеженими можливостями для швидкого та якісного працевлаштування ?
Не секрет, що все вирішує індивідуальний підхід до людини, знання особливостей її
характеру, здібностей, стану здоров'я, інтересів, урахування набутих професійних
знань, умінь та навичок.

зоні розташування великої кількості промислових підприємств, для нього необхідно було
підібрати фах, у якому є постійна потреба у
районі села Зоря чи селища Клевань. Це дало
б можливість у майбутньому мати постійне
місце роботи. Проте стан здоров'я унеможливив опанування більшості пропонованих
професій.
Та бажання набути потрібного фаху не полишало молоду людину. Переглядаючи списки-характеристики професій разом з профконсультантом Ольгою Бернацькою, Сергій
зацікавився професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Докладно ознайомивши зі змістом роботи,
вимогами професії до людини, медичними
протипоказаннями, спеціалісти центру спрямували Сергія на перепідготовку за цим на-

Блохін Сергій Анатолійович звернувся до Рівненського районного центру зайнятості після
вивільнення з підприємства «Дозор-Зоря». За
плечима – повна середня освіта, дев'ять років
роботи охоронцем та ще з дитинства третя група інвалідності. На жаль, часто громадяни з обмеженими можливостями песимістично налаштовані, зі скепсисом приймають поради фахівців щодо можливостей працевлаштування. Та
не таким виявився Сергій. З першого дня перебування на обліку він серйозно поставився до
пошуку роботи й активно сприяв цьому: зацікавлено вислуховував усі поради спеціалістів і
розглядав усю надану йому інформацію як таку, що може прискорити процес працевлаштування.
Із зацікавленням поставився Сергій до варіанту зміни професії. Оскільки він мешкає в

15

прямком у Рівненський професійний ліцей.
Після закінчення навчання місце роботи гарантувала приватна фірма «Центр медицини
«Волинь».
Сьогодні у Сергія Блохіна вже позаду невизначеність, невпевненість у прийдешньому
дні, оскільки є професія, яка йому потрібна, і
робота, де потрібен він.
Мешканець мальовничого селища Степань
Кондратець Павло Степанович працював водієм у Сарненській районній лікарні державної ветеринарної медицини. Однак тяжка
хвороба привела до інвалідності. За станом
здоров'я не зміг виконувати свої обов'язки,
тому звільнився з роботи.
Павло Степанович звернувся за допомогою
в працевлаштуванні до Сарненського районного центру зайнятості. Майже півроку тривав період пошуку роботи: регулярно переглядав вакансії, радився з профконсультантом, обдумував можливість започаткування
власної справи, опубліковував своє резюме на
веб-порталі "Труд". І спільні зусилля шукача
роботи та спеціалістів центру зайнятості не
були марними. У березні цього року ЗАТ
"ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго" повідомило службу
зайнятості про можливість працевлаштування
осіб з обмеженими фізичними можливостями,
в тому числі і в районних центрах. Таку вакансію запропонували Павлу Степановичу, і
тепер він має роботу.
Кузьмич Петро Іванович за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Ця професія була обрана виважено – з дитинства любив техніку. Однак не все
в житті складається так, як мріється. Отримавши травму ніг, Петро Іванович не зміг працювати за улюбленою професією, довелось
змінити місце роботи. Звернувся до Сарненського центру зайнятості. Під час співбесіди
зі спеціалістом з працевлаштування Петро
повідомив про своє бажання працювати на
новій техніці, в якій завдяки сучасним технологіям було б меншим навантаження на ноги.
Аналізуючи замовлення роботодавців, у
центрі звернули увагу на запит сільськогосподарського підприємства "Азалія", де була
необхідність у підготовці водія вантажного
автомобіля з великою вантажопідйомністю.
Пройшовши діагностичне обстеження, професійний відбір та обстеження медичної комісії, Кузьмич П.І. був направлений для проходження навчання в Сарненський районний
спортивно-технічний клуб ПСОУ, успішно

закінчив навчання та був працевлаштований в
СПП "Азалія".
У Корецькій загальноосвітній школі № 1
працює діловодом Савчук Нонна Давидівна.
Красива, інтелігентна жінка не любить згадувати про свою хворобу, про ті страшні хвилини, години, дні, які стали чорною смугою у
її житті. Та її душу завжди зігрівала турбота
дітей, чоловіка та маленького внука.

Савчук Нонна Давидівна з колегами
«Сьогодні я щаслива, адже в мене хороша
сім'я, робота в хорошому колективі, а що ще
потрібно жінці для повноцінного життя, –
каже співрозмовниця. – Я дякую долі, що після тяжких випробувань, лікарень опинилася
у центрі зайнятості, де познайомилася зі своїм роботодавцем – директором школи Остапчук Оленою Олександрівною. І головне, я не
відчуваю себе в чомусь обмеженою, я переконала всіх, що можу бути хорошим фахівцем».
«Нонна Давидівна з усіх сил старається зробити все якнайкраще, – каже керівник школи.
– Хоча мало хто здогадується, якими зусиллями волі вона цього досягає. Оптимістка
Нонна сприймає свою долю такою, яка вона
є, і мріє про її покращення. А щоденна турбота, увага та любов до близьких ще більше загартовують її, додають сил та енергії, роблять
важку жіночу долю радісною та повноцінною».
Юрченко Емілія Омелянівна закінчила
Уманський сільськогосподарський технікум
за спеціальністю "Агрономія" і тривалий час
працювала агрономом на різних підприємствах Дубенського району. Проте життєва ситуація склалась так, що молода жінка набула
інвалідності. Але вона не впала у відчай, і на
всіх підприємствах, де довелось працювати,
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зарекомендувала себе висококваліфікованою
та сумлінною працівницею.
Після закінчення сезонних робіт Емілія звернулась за сприянням у працевлаштуванні до
Дубенського міськрайонного центру зайнятості, де активно співпрацювала зі спеціалістами щодо свого подальшого працевлаштування, оскільки прагнула якнайшвидше реалізувати свої професійні здібності.
Саме така нагода і трапилась на Рачинській
філії ЗАТ НВП "РАЙЗ-АГРО", де Емілія
пройшла стажування на посаді агронома і залишилась працювати. Відгуки роботодавця
про Емілію Омелянівну тільки позитивні –
адже вона сумлінно ставиться до роботи та
зарекомендувала себе справжнім професіоналом.
Під час чергового візиту до Кузнецовського
міського центру зайнятості приватний підприємець Сергій Лишканець зазначив, що підшуковує людину із вмінням користування
комп’ютерною технікою та спілкування з людьми.
Кандидатура Романа Нендзинського підійшла роботодавцю, до того ж Роман шукав
саме таку роботу. Через певний час роботодавець створює ще одне робоче місце менеджера автомобільного транспорту і, вже маючи
позитивний досвід співпраці з центром зайнятості, просить підібрати ще одного працівника. На це місце було спрямовано Світлану
Голубцову, до того ж пропозицію з працевлаштування претендента на заявлену вакансію було підкріплено дотацією з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціа-

льного страхування України на випадок безробіття.

Світлана Голубцова
у кабінеті приватного підприємця
Сергія Івановича Лишканця
Ось що розповіла Світлана Вікторівна: «Шукати роботу мені довелося 10 місяців. Чесно кажучи, я зверталася в центр зайнятості, не вірячи,
що знайду роботу. Але зовсім не здивувалася,
коли мені в центрі зайнятості організували зустріч з приватним підприємцем Лишканцем
Сергієм Івановичем. Після співбесіди з роботодавцем я знову відчула свою потрібність. Навіть
незважаючи на те, що я не маю професії, він погодився прийняти мене на роботу з умовою, що
я буду змушена багато чому навчитися. Роботи я
не боялася. Тому зараз щаслива, що не тільки я
знайшла роботу, а й робота знайшла мене. На
новій роботі в мене з’явилися нові друзі, нове
спілкування. Вважаю, що мені дуже пощастило з
колективом, де я відчуваю себе потрібною і корисною у спільній справі. Отож раджу усім вірити в себе та допомогу небайдужих людей».

Підготовлено за матеріалами центрів зайнятості області

Державна служба зайнятості відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню громадян з особливими потребами з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або
пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємствами.
З цією метою постійно ведеться облік осіб з
інвалідністю, які звернулися за сприянням у
працевлаштуванні, та облік робочих місць, на
які, за інформацією підприємства, можуть бути
працевлаштовані громадяни цієї категорії.
Щоб стати на облік у центр зайнятості,
особа з інвалідністю має надати такі документи:
- паспорт;

- трудову книжку;
- документ про освіту (як і для всіх громадян);
- посвідчення інваліда (пенсійне посвідчення, видане органами Пенсійного фонду
України);
- довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (якщо в ін-
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режим навчання та інше.
МСЕК та ЛКК здійснюють докладний опис
усіх чинників та елементів майбутньої трудової
діяльності особи з інвалідністю, в якому обов'язково зазначаються протипоказання за станом
здоров'я інваліда до певних видів професійної
діяльності, умови праці (важкість, напруженість,
режим праці та відпочинку, форма організації
праці, санітарно-гігієнічні чинники) тощо.
Сприяння працевлаштуванню відбувається з
урахуванням висновків МСЕК (для повнолітніх
інвалідів) та ЛКК лікувально-профілактичних
закладів (для неповнолітніх).
У разі відсутності підходящої роботи рішення
про надання громадянам статусу безробітних
приймається директором центру зайнятості за
їхніми особистими заявами з восьмого дня після реєстрації в центрі зайнятості за місцем
проживання (реєстрації) як таких, що шукають
роботу.
Статус безробітного може надаватися працездатним громадянам працездатного віку (жінкам від 16 до 55 років, чоловікам від 16 до 60
років), які через відсутність роботи не мають
заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові
та здатні приступити до підходящої роботи.
Безробітними визнаються також інваліди, які
не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу, крім
тих, які за висновком МСЕК є непрацездатними
(нездатними до трудової діяльності). У разі неможливості підібрати роботу, яка відповідає
професійним навичкам громадянина, або якщо
у громадянина немає необхідної професійної
кваліфікації чи він втратив здатність виконувати роботу за попередньою професією, державною службою зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації особи, зареєстрованої в службі зайнятості як безробітної.

дивідуальній програмі реабілітації зазначено, що інвалід непрацездатний, то центр
зайнятості не може взяти його на облік).
Якщо громадянин не зареєстрував своє місце
проживання, то відповідно до чинного законодавства йому надаються лише консультаційні
послуги.
Для реєстрації в державній службі зайнятості
особи подають також копії пред’явлених ними
документів (трудової книжки, документів про
освіту тощо), які долучаються до їхньої персональної справи.
Пошук роботи інваліду здійснюється державною службою зайнятості з урахуванням наявних
у нього кваліфікації, знань та побажань, але
обов’язково відповідно до рекомендацій МСЕК.
МСЕК і ЛКК проводять експертизу професійної придатності осіб з особливими потребами, що здійснюється насамперед для професій
(спеціальностей), за якими вони працювали,
навчалися, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому.
В індивідуальній програмі реабілітації вказується перелік професій і рівень кваліфікації,
який збережений у тому чи іншому ступені
професійної придатності.
Обов'язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії:
- у повному обсязі;
- з обмеженням обсягу виконуваних робіт
та визначенням тривалості робочого дня.
Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендуються до освоєння при професійному навчанні, перепідготовці.
Обов'язково надаються рекомендації щодо
форми організації навчання:
- у загальноосвітньому навчальному закладі;
- у спеціально організованих умовах (спеціальна загальноосвітня школа, школаінтернат, спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі),
спеціальна навчальна програма, легкий

Докладнішу інформацію можна отримати за тел. 8-800-50-50-600 (безкоштовна інтерактивна багатоканальна телефонна система державної служби зайнятості).
Валентина Васильєва,
начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Особи з інвалідністю, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робо-

чого дня не менше 26 календарних тижнів та
сплачували страхові внески, мають право на
матеріальне забезпечення.
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Громадянам з інвалідністю з числа осіб, які
протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали менше 26 календарних
тижнів, а також особам, які бажають відновити
трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застрахованим особам – інвалідам, звільненим з останнього місця роботи з
підстав, передбачених ст.37, пп.3, 4, 7, 8 ст.40,

ст.41 і 45 КЗпП, допомога по безробіттю не
призначається (абзац 2 п.2 ст.23 Закону).
Особи з інвалідністю, які ніколи не працювали, не застраховані на випадок безробіття, тому
(відповідно до п.5 ст.33 Закону) допомогу по
безробіттю вони не отримують – натомість їм
надаються консультаційні послуги та допомога у
пошуку роботи чи здобутті професійної освіти.
Людина і праця. – 2009. – № 1.

(скорочений варіант без урахування показань та протипоказань, умов праці)
Туберкульоз
Наслідки перенесеного туберкульозу легень;
фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (обмежений процес, що має тенденцію до вилікування, іноді за типом санованих каверн, прогноз сприятливий) МБТ-; обмежений туберкульозний процес без схильності до загострення,
легенева недостатність І ступеня, МБТ-; залишкові явища після клінічно вилікуваного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень, легенева
недостатність І або I-II ступеня, великі залишкові зміни, МБТ.
Рекомендовані професії: слюсаря-складальника дрібних виробів, токаря з обробки невеликих деталей, розмітника деталей, бракувальника, комплектувальника, налагоджувальника,
комірника, контролера, диспетчера, інструктора
та ін.; доступні роботи в легкій промисловості;
у виробництві взуття та швацькому виробництві, у таких професіях, як заготівник, перфораторник деталей, заготівник матеріалу та деталей, маркувальник деталей, укладальникпакувальник, контролер якості, розкрійник текстильних матеріалів, в'язальник та ін. Показані
професії для працевлаштування: налагоджувальник технологічного устаткування (автоматів, напівавтоматів, автоматичних ліній, в електронній техніці, контрольно-вимірювальних
приладів, настільних верстатів та пресів); слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та
приладів; сортувальник деталей годинників,
сортувальник діамантів; сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення полотна, текстильно-галантерейне, сітков'язальне виробництво); слюсар-механік з радіоелектронної
апаратури, з ремонту авіаційних приладів; слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики (електромеханіка, електроніка);
розмітник деталей та матеріалів, штампувальник (текстильна галантерея); черговий бюро
перепусток; черговий з видавання довідок; чер-

говий з оформлення супровідної документації
на транспорт; черговий залу ігрових автоматів,
атракціонів та тирів; художник-дизайнер; художник народних промислів; фахівець з найму
робочої сили; фахівець з аналізу ринку праці;
фахівець з питань зайнятості; фахівець із соціальної роботи, інженер-проектувальник; інженер
інженерз
комплектації
устаткування;
електронік; інженер з комп'ютерних систем,
інженер засобів радіо та телебачення; інженеррадіофізик; інженер-технолог у машинобудуванні; інженер-технолог у легкій промисловості
(конструювання і технологія швейних виробів);
архітектор; агроном з насінництва, інженер із
землевпорядкування; інженер з меліорації; інженер з лісосировинних ресурсів; економіст,
бухгалтер; юрист; нотаріус; статистик; менеджер у фінансовій діяльності; біолог-дослідник;
географ; менеджер (управитель) з інформації;
документознавець; мистецтвознавець; живописець; художник-графолог.
Новоутворення
При наслідках раку молочної залози та злоякісних новоутвореннях органів грудної клітки
можуть бути рекомендовані професії: інженерпрограміст; інженер з комп'ютерних систем;
інженер з засобів радіо і телебачення; архітектор; інженер (цивільне будівництво); інженертехнолог у машинобудуванні; інженер-технолог
у харчовій промисловості; економіст; бухгалтер; товарознавець; статистик; юрист; нотаріус;
лікар; фармацевт; філолог; історик; психолог;
фізіолог; біолог; музикознавець; живописець;
художник; скульптор.
Лімфогранульоматоз
(хвороба Ходжкіна)
Рекомендовані професії: інженер-програміст;
інженер з комп'ютерних систем; інженер з засобів радіо і телебачення; архітектор; інженер
(цивільне будівництво); інженер-технолог у
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машинобудуванні; інженер-технолог у харчовій
промисловості; економіст; бухгалтер; товарознавець; статистик; юрист; нотаріус; лікар; фармацевт; філолог; історик; психолог; фізіолог;
біолог; музикознавець; живописець; художник;
скульптор.
Хвороби крові та кровотворних органів
Анемія (набута). Протипоказана фізична
праця важка та середньої важкості, нервовопсихічне напруження, високе та середнього
ступеня, робота, пов'язана з відрядженнями,
переїздами, впливом іонізуючого опромінювання, полів надвисоких частот, мієлотоксичних речовин.
Рекомендовані професії: інженер-технолог у
легкій промисловості (швейних виробів); економіст; менеджер у фінансовій діяльності; товарознавець у торгівлі промисловими товарами;
статистик; бухгалтер; адвокат; нотаріус.
Залізодефіцитна анемія. Протипоказана важка фізична праця, робота, пов'язана з нервовопсихічним перенапруженням, впливом сонячної
радіації, різних джерел опромінювання, гематологічних отрут (свинець, хлор та ін.), загальної
та локальної вібрації, робота на висоті, обслуговування механізмів, що рухаються.
Рекомендовані професії: агрометеоролог;
інженер-електронік; інженер-програміст; архітектор; інженер лінійних споруд електрозв'язку
та абонентських пристроїв; інженер-технолог у
машинобудуванні; інженер-технолог у харчовій
промисловості; інженер-технолог у легкій промисловості (технологія швейних виробів); агроном; ветеринар; економіст; бухгалтер; статистик; менеджер у фінансовій діяльності; лікар;
філолог; історик; психолог; математик; музикознавець.
Ідіопатична аутоімунна тромбоцитопенічна пурпура – протипоказана важка фізична
праця, робота, пов'язана зі значним нервовопсихічним напруженням, впливом токсичних
речовин (миш'як, свинець), вібрацією; в залежності від тяжкості анемії протипоказана робота,
пов'язана з перебуванням на висоті, обслуговуванням механізмів, що рухаються, професії водіїв, диспетчерів та ін.
Рекомендовані професії: інженер з комп'ютерних систем; інженер-технолог у машинобудуванні; інженер-технолог у харчовій промисловості; інженер-технолог у легкій промисловості (конструювання швейних виробів); архітектор; економіст; бухгалтер; статистик; менеджер у фінансовій діяльності; юрист; нотаріус;
лікар; філолог; музикознавець.
Гемофілія. Протипоказана робота, пов'язана з
важким та середньої важкості фізичним напру-

женням, заданим темпом, загрозою травм, тривалим перебуванням на ногах, ходьбою, вібрацією, вираженим нервово-психічним напруженням, впливом токсичних речовин, гематологічних отрут, коливаннями температури, атмосферного тиску.
Гемофілія, легкий ступінь тяжкості
Рекомендовані такі види праці: рахівниково-канцелярська, адміністративно-господарська
праця з помірним ступенем нервово-психічного
напруження у сприятливих мікрокліматичних
умовах; фізична праця легкої і середньої категорій важкості без впливу судинних і промислових отрут.
Якщо хворі працюють у протипоказаних умовах, рекомендовано перенавчання за такими
професіями: нормувальник, кіоскер, лікарлаборант, лікар ЛФК та ін.
Гемофілія, середній ступінь тяжкості
Рекомендовані професії: в'язальник джгутів
з сорго, виробник художніх виробів з лози, плетільник меблів; касир, інженер з науковотехнічної інформації, інженер з нормування
праці, годинникар з ремонту годинників, складальник годинників; економіст; бухгалтер; статистик; філолог; музикознавець.
Гемофілія, тяжка форма.
Професійна праця недоступна. При високій
працеспрямованості хворих їм можна рекомендувати такі професії: в'язальник, виробник художніх виробів з лози, бересту, вишивальниця
за умови доставки матеріалу додому.
Хвороби ендокринної системи
Цукровий діабет
Рекомендовані професії: інженер-проектувальник (планування міст, цивільне будівництво); інженер-конструктор (електротехніка);
інженер-технолог у машинобудуванні; інженертехнолог у харчовій промисловості; інженертехнолог у легкій промисловості (технологія і
конструювання швейних виробів); архітектор;
інженер з технічного нагляду; ветеринар; інженер з землевпорядкування; економіст; бухгалтер; менеджер у фінансовій діяльності; товарознавець; статистик; юрист; нотаріус; слідчий;
лікар; фармацевт; філолог; фізіолог; психолог;
журналіст; музикознавець; живописець; скульптор; мистецтвознавець.
Цукровий діабет у молодому віці
Рекомендовані професії: інженер-проектувальник; інженер з програмного забезпечення
комп'ютерів; інженер-програміст; інженер з метрології; інженер (цивільне будівництво); інженер-конструктор (електроніка); інженер
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; інженер засобів радіо та теле-
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Розлади психіки та поведінки
Шизофренія. Неврозоподібний синдром,
негрубі астенічні, афективні розлади, зміни
цілеспрямованої активності, порушення функції уваги (перебіг безперервний, малопрогредієнтний варіант нападоподібного прогредієнтного перебігу)
Професії, що рекомендуються: кушнірскладальник, розмітник, розкрійник листового матеріалу, оброблювач виробів із пластмас, складальник виробів із пластмас, сортувальник, укладальник-пакувальник, паспортист, картонажник, плетільник меблів, закрійник картону та інших матеріалів, контролер матеріалів та виробів, швачка, мотальник,
пресувальник картону, живописець, ливарник
художніх виробів, формувальник художнього
лиття, маркувальник, комплектувальник деталей та виробів із картону, витискувач малюнка, сушильник паперу, картону та виробів
із них, клеїльник (виробництво виробів із паперу та картону); агрометеоролог; статистик;
бухгалтер; товарознавець; живописець.
Показана праця в науково-дослідних та
проектних організаціях, а також лабораторіях. Протипоказана викладацька діяльність.
Шизофренія,
резидуально-продуктивна
психопатологічна симптоматика (астенічні, психопатоподібні розлади, зниження
активності енергетичного потенціалу) без
грубих змін особистості: передпроцесуальні
стани; стан неповної, але стійкої ремісії.
Професії, що рекомендуються: кушнірскладальник, розмітник, комплектувальник
виробів, розкрійник листового матеріалу,
складальник виробів із пластмас, сортувальник, укладальник-пакувальник, паспортист,
пробовідбірник, картонажник, плетільник меблів, ретушер (поліграфічне виробництво),
закрійник картону та інших матеріалів, контролер матеріалів та виробів, швачка, мотальник, снувальник (ручне ткацтво), пресувальник картону, шліфувальник, автоматник клеїльних напівавтоматів, різальник по дереву та
бересті.

бачення; інженер-технолог у машинобудуванні; інженер-технолог у харчовій промисловості (хлібопекарне і кондитерське виробництво); зберігання і технологія переробки
зерна; інженер-технолог у легкій промисловості (технологія і конструювання швейних
виробів); архітектор; зооінженер; ветеринар;
інженер із землевпорядкування; економіст;
бухгалтер; менеджер у фінансовій діяльності;
товарознавець; статистик; лікар; фармацевт;
філолог; журналіст; музикознавець; скульптор; живописець.
Тиреотоксикоз II ступеня – протипоказана фізична праця важка та середньої важкості, розумова праця зі значним та помірним
напруженням, робота з заданим темпом, професії водіїв, роботи, що потребують точної
координації рухів, тривалого зосередження
або швидкого переключення уваги, фіксації
зору, прийняття рішення в умовах дефіциту
часу.
Тиреотоксикоз III ступеня – хворі непрацездатні в звичайних виробничих умовах, в
окремих випадках за відсутності ускладнень
можуть працювати у спеціально створених
умовах.
Гіпотиреоз. При гіпотиреозі легкого ступеня в стадії компенсації та субкомпенсації
протипоказана важка фізична праця, розумова праця зі значним нервово-психічним напруженням, несприятливі мікрокліматичні та
метеорологічні умови, вібрація, робота на висоті та під землею, нічні зміни, часті відрядження, робота в екстремальних умовах.
При гіпотиреозі середньої тяжкості та
субкомпенсації протипоказана фізична праця
середньої важкості, розумова праця з помірним напруженням, робота з заданим темпом
(конвеєр), професії водіїв, робота, що потребує швидкого переключення уваги, прийняття рішень в умовах дефіциту часу.
Гіпотиреоз тяжкого ступеня
Рекомендоване навчання за професіями:
бухгалтер (з дипломом спеціаліста), діловод,
архівіст, інструктор, агроном, садівник, лаборант (медицина).

P.S. Продовження читайте в наступних випусках бюлетеня.
Професійна реабілітація інвалідів: довід.-метод. посіб. Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 231 с.
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Шановні старшокласники та випускники! Перед вами стоїть нелегке завдання вибору професії, сфери діяльності, визначення професійного життєвого шляху. Правильний вибір професії або сфери діяльності насамперед вимагає врахування стану здоров'я. Трудова діяльність, яка відповідає фізичним можливостям людини,
позитивно позначиться на її загальному стані. І навпаки. Якщо професія, спеціальність не відповідають стану здоров'я, це може вам нашкодити, привести до різкого
погіршення здоров'я, зниження працездатності, а інколи – до її повної втрати.
За своїм впливом на організм людини всі
професії та спеціальності умовно можна поділити на шість груп.
Перша група містить професії, в умовах
роботи яких відсутні шкідливі виробничі фактори. Таких професій багато: продавець непродовольчих товарів, менеджер, художник
та інші.
Професії другої групи (кухар, продавець
продовольчих товарів та ін.) відрізняє непостійний чи помірний вплив якогось одного
шкідливого виробничого фактора, наприклад
високої або низької температури повітря, підвищеної вологості тощо. Отже, ці професії
можуть обирати ті, у кого, наприклад, відсутні серцево-судинні захворювання або захворювання дихальної системи.
Третя група професій відзначається наявністю декількох шкідливих виробничих факторів. Тому навіть якщо дія одного з них незначна, то вона посилюється через їхню взаємодію. До таких професій можна віднести
ткалю (підвищення температури повітря, запиленість, постійний шум), друкаря (запиленість повітря, постійних шум тощо).
До четвертої групи відносяться професії
та спеціальності з важкими і шкідливими
умовами праці, наприклад сталевар, шахтар,
апаратник хімічного виробництва та ін. До
таких робіт допускають лише повнолітніх
осіб без фізичних відхилень у стані здоров'я.
П'ята група – це професії та спеціальності,
пов'язані з діяльністю, яка проходить найчастіше у звичайних умовах, але знаряддя праці
вимагають особливого ставлення. Наприклад,
вихователь дитячого садка, кухар, кондитер,
фармацевт тощо не повинні бути бацилоносіями або мати хронічні захворювання.
Шоста група – професії та спеціальності,
які вимагають підвищеного напруження певних органів. Наприклад, при захворюванні

органів зору не рекомендується працювати
креслярем, збиральником мікросхем, вишивальницею; органів слуху – стенографістом,
автослюсарем тощо.
Обов'язково слід з'ясувати, чи немає у вас
медичних протипоказань щодо обраної професії? Для цього потрібно скористатися консультацією лікаря. Тільки він може зробити
кваліфікований висновок щодо особистої
професійної придатності. Також необхідно
пам'ятати, що абсолютна непридатність –
явище вкрай рідкісне. Кожна особистість має
широкий набір різних якостей. Крім того, молодому організму притаманні пластичність і
можливість розвитку інших якостей. До того
ж науково-технічний прогрес змінює умови
діяльності, позбавляє людину негативного
впливу виробництва.
Якщо ви бажаєте більше дізнатися про світ
професій та перспективи розвитку ринку праці, одержати повну інформацію про вимоги
будь-якої професії, визначити свої інтереси,
нахили та здібності, можливості оволодіння
професією, сформувати індивідуальний план
побудови власної кар'єри, то можете звернутись у державну службу зайнятості.
Ви зможете взяти участь у семінарах з питань зайнятості та професійної реабілітації
осіб з обмеженими можливостями, підприємництва, ярмарках професій, марафонах робітничих професій, днях кар'єри, профорієнтаційних уроках, презентаціях навчальних закладів (професій), екскурсіях на виробництві.
Якщо у вас виникли труднощі щодо вибору
чи зміни професії, працевлаштування, звертайтесь за допомогою до вашого шкільного
психолога або до профконсультанта служби
зайнятості. Скористайтеся цією нагодою! Успіхів вам!
Тетяна Шамрина
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Хто б міг подумати, що в Острозькому психоневрологічному інтернаті, якому,
до речі, вже 62 роки, є самодіяльний хор, а підопічні співають у караоке, вишивають чудові рушники, пишуть картини і навіть розписують іконостас? А незабаром на території закладу відкриється ще й невелика капличка, де самотні люди зможуть задовольнити свої духовні потреби.
Та найбільше вразила капличка на території інтернату, яка відкриється незабаром. За
словами в.о. директора інтернату Ольги Василівни Самойлович, «капличку було вирішено будувати за спонсорські кошти. Адже
багато підопічних ходить у Межиріцький
Свято-Троїцький монастир. Тож у грудні
очікується її відкриття». Найбільша ж несподіванка, яка мене чекала під час візиту в
Острозький психоневрологічний інтернат – те,
що іконостас був розписаний підопічною Ларисою Василівною Дев’ятовською. Ця людина, маючи винятковий художній талант, ще й
малює чудові картини, які прикрашають стіни
житлового корпусу.
– Інтернат знаходиться на 100відстоковому державному утриманні, – каже Ольга Василівна. – На підопічних регулярно приходить пенсія, три чверті якої
перераховується на потреби закладу, а решта – залишається особисто для пенсіонерів. Тож намагаємося забезпечити хворих
усім необхідним».
Приємно, що такі заклади прикрашають
життя знедолених, самотніх людей. Адже їм
так потрібне душевне тепло, що зігріватиме
їхні серця, залишаючи надію… У цьому –
найбільша заслуга персоналу Острозького
психоневрологічного інтернату. Бо суспільство доти залишатиметься цивілізованим, доки
буде піклуватися про людей поважного віку.
Можливо, це допоможе виплутатись із духовної кризи?

Відверто кажучи, було дещо незвично йти
в заклад, який у своїй назві має слово «психоневрологічний», знаючи, що в нашому місті є ще одна специфічна установа з такою ж
назвою. Та, переступивши поріг інтернату,
був приємно вражений: ошатне подвір’я з фігурками гномиків та лелек, чисті корпуси із
затишними кімнатами, привітний персонал…
З усього видно працю мудрого і дбайливого
керівника – Олександра Андрійовича Дмитрука, в якого на першому місці – дисципліна.
«Ми намагаємося створити для підопічних Острозького психоневрологічного
інтернату всі умови, щоб вони могли почувати себе комфортно», – говорить психолог
Оксана Анатоліївна Галатюк. Приємно, що
хворі отримують душевне заспокоєння від
тієї краси на території інтернату: адже теплої
пори очі радує справжнє море квітів. Та й як
може бути інакше, коли в закладі є самодіяльний хор, учасники якого в національних
костюмах (до речі, вишитих підопічними) їздять виступати в сусідній інтернат, що в с.
Урвенна?
За словами старшої медсестри Світлани
Романівни Нагорняк, «інтернат для людей є
ніби другою домівкою. Тут вони проживають, лікуються, отримують необхідні процедури, соціальні послуги. Правда, того,
що виділяє держава на місяць, не вистачає,
та в нас є пенсійні кошти, за рахунок яких
ми закуповуємо ліки».

Роман Бойко,
журналіст районної газети «Острог на долонях»
P.S. Про Л.В. Дев’ятовську див. також у рубриці «Творчість».
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На питання відповідають О.Я. Юзвак, Т.В. Шевчук, О.А. Янчевський, спеціалісти
головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.



тації, методичну допомогу з питань соціального захисту за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб підприємств, установ
та організацій. Розглядає листи, заяви та скарги та у встановленому порядку дає відповіді.
Соціальний робітник територіального
центру соціального обслуговування одиноких
непрацездатних громадян та інвалідів виконує під керівництвом соціального працівника
або фахівця із соціальної роботи, фахівця із
соціальної допомоги вдома комплекс робіт з
догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надає на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про
ступінь втрати здатності до самообслуговування послуги, передбачені договором, який
укладено між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням. Доставляє додому
на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари.

Розкажіть, які роботи повинен виконувати соціальний працівник, який обслуговує
одинокого інваліда у місті і в селі.
Іванова Л., м. Рівне
Відповідь. Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 серпня 2005 року № 263 "Про затвердження порядку атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" та набранням чинності
Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 року № 324 "Про
затвердження Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників" соціальні працівники,
які не мали базової вищої освіти, були переведені в соціальні робітники.
Соціальний працівник територіального
центру соціального обслуговування одиноких
непрацездатних громадян та інвалідів веде
особові справи громадян. Оформляє необхідні документи з приводу надання соціальної
допомоги та соціальних послуг. Керує роботою підлеглих соціальних робітників, вживає
заходів щодо забезпечення їх необхідними
матеріалами та обладнанням, спеціальним
одягом, створює умови для безпечного виконання доручень. Веде первинну документацію з організації соціального обслуговування
та допомоги, обліку та звітності. Складає переліки індивідуальних та сімейних соціальних послуг, які необхідно надати безпосередньо або через підприємства торгівлі, побуту,
громадського харчування, установи охорони
здоров'я тощо. Встановлює зміст і форми організації діяльності соціальних робітників,
розробляє графіки відвідувань згідно з індивідуальними й сімейними потребами громадян. Контролює виконання завдань та обов'язків соціальними робітниками. Представляє та
захищає інтереси клієнтів за їхніми дорученнями. Організовує заходи щодо розумової та
фізичної реабілітації громадян. Надає консуль-



Я інвалід II групи загального захворювання. Чи маю я право на безкоштовне забезпечення ліками?
Стадник В.Р.,
с. Полиці Володимирецького району
Відповідь. Статтею 38 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" передбачено, що "Інваліди першої
і другої груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів
за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх
вартості". Порядок забезпечення інвалідів і
дітей-інвалідів лікарськими препаратами визначає Кабінет Міністрів України.


Я інвалід III групи, постраждав
унаслідок аварії на ЧАЕС. Чи маю я пільги на стоматологічне безплатне протезування? Якщо платити, то скільки процентів?
Килюшик І.М.,
с. Полиці Володимирецького району
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або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави
належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих
внаслідок Чорнобильської аварії;
6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі
на променеву хворобу;
7) одержали дозу опромінення щитовидної
залози внаслідок Чорнобильської катастрофи,
яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України. (Стаття 27 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 253212 від 01.07.92, в редакції Закону № 230/96-ВР
від 06.06.96).
Відповідно до ст.30 щодо надання пільг
та компенсацій потерпілим дітям та їх батькам, потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 16 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації
та пільги: (Абзац перший частини першої статті
30 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96):
1) повне державне забезпечення дітей до
вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом
безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних
закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом
Міністрів України; (Пункт 1 частини першої
статті 30 в редакції Закону № 230/96-ВР від
06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2400-III (2400-14) від 26.04.2001);
2) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років – у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від
страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з
батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина
потребує догляду батьків згідно з медичним
висновком закладу охорони здоров'я, в якому
дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку; (Пункт 2 частини першої статті 30 в
редакції Законів № 230/96-ВР від 06.06.96, №
429-IV (429-15) від 16.01.2003);
3) безплатний проїзд у межах України на
всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та
особі, яка супроводжує хвору дитину до місця
лікування (реабілітації), оздоровлення та назад
(за направленням медичних закладів), з правом
позачергового придбання квитків; (Пункт 3 частини першої статті 30 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 230/96-ВР від 06.06.96);
4) безплатне придбання ліків за рецептами
лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із
дорогоцінних металів та матеріалів, прирівня-

Відповідь. Відповідно до ст. 20, 21, 22 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2006 року № 84 «Про організацію забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» із внесеними змінами від
22.03.2006 року № 159 та від 6.06.2007 року
№ 276, право на безоплатне зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до
них, що визначається Міністерством охорони
здоров’я України) мають громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії І,
ІІ, ІІІ категорій та діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської аварії. На першочергове зубопротезування із зниженням його
вартості на 50% (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних
за вартістю до них, що визначається Міністерством охорони здоров’я України) мають
право громадяни, що постраждали внаслідок
Чорнобильської аварії ІV категорії.


Моєму сину 11 років. Діагноз – гістоцитоз «Х» та нецукровий діабет. Які пільги ми маємо? Зокрема, я чула, що сім’ї, які мають дітейінвалідів, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою,
отримують квартири.
с. Рудка Володимирецького району
Відповідь. Згідно з ст.27 до дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать
неповнолітні діти, які:
1) евакуйовані із зони відчуження, у тому
числі діти, які на момент евакуації знаходились
у стані внутріутробного розвитку;
2) проживали на момент аварії чи прожили
або постійно навчалися після аварії не менше
одного року у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення;
3) проживали на момент аварії чи прожили
або постійно навчалися після аварії не менше
двох років у зоні гарантованого добровільного
відселення;
4) проживали на момент аварії чи прожили
або постійно навчалися після аварії не менше
трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;
5) народились після 26 квітня 1986 року від
батька, який на час настання вагітності матері
мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3
постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії,
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них до них за вартістю, що визначається Міністерством охорони здоров'я України); (Пункт 4
частини першої статті 30 в редакції Закону №
230/96-ВР від 06.06.96);
5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.
Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або
особою, яка їх замінює, за умови, що останні
належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.
При цьому, в разі недостатньої тривалості
щорічної відпустки, одному з батьків або особі,
яка доглядає за потерпілою дитиною, надається
додаткова відпустка без збереження заробітної
плати;
6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася
після 26 квітня 1986 року від батька, який на
час настання вагітності матері, має підстави
належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на
час настання вагітності або під час вагітності
має підстави належати до категорії 1 або 2, а
також на кожну дитину, яка проживала у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;
(Дію пункту 8 частини першої статті 30 зупинено на 2006 рік в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати згідно із Законом №
3235-IV (3235-15) від 20.12.2005) 8) щомісячна
виплата мінімальної заробітної плати сім'ям на
кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по
захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки
яких стали інвалідами I або II групи чи померли
внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість
виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті,
якщо вказана дитина не перебуває на повному
державному забезпеченні. Необхідність взяття
дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією;
7) безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів

(училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 4 статті 2
цього Закону), а також дітей, евакуйованих із
зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в
зазначених навчальних закладах, а також за всі
дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова
компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
8) забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у
тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється
органами місцевого самоврядування, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не перебувають на повному
державному забезпеченні;
9) зарахування до стажу роботи одному з
батьків часу догляду за потерпілою дитиною до
досягнення нею віку 12 років.
Дітям, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, також
надаються такі компенсації та пільги:
1) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з
числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України;
2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно
від відомчої підпорядкованості;
3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини-інваліда
або особи, яка їх замінює, а також отримання
одним із батьків або особою, яка їх замінює,
додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком на 14 робочих днів на рік;
4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на
час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів
стипендії, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні
загальноосвітні школи та професійно-технічні
заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами
співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих
закладах освіти за рахунок держави;
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5) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо дитинаінвалід не має близьких родичів, які проживають разом з нею;
6) розмір державної соціальної допомоги,
призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років,
підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої
статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" (2109-14); (Пункт 6 частини третьої
статті 30 в редакції Закону № 2603-IV (2603-15)
від 31.05.2005);
7) надання додаткової жилої площі у вигляді окремої кімнати дитині, яка стала інвалідом
внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребує особливого догляду. Відсутність окремої кімнати є підставою для взяття на квартирний облік. Сім'ям, що мають дітей-інвалідів,
надається право позачергового одержання жилих приміщень;
8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має дитину-інваліда, житлом
(квартирна плата), телефоном (в тому числі
щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві
телефонні розмови з квартирних телефонів при
похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в
межах норм, передбачених законодавством, за
умови, що дитина проживає разом з сім'єю.
Сім'ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;
9) позачергове встановлення сім'ї, що має
дитину-інваліда, телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;
10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх
замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців. У
разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;
11) першочергове безкоштовне протезування дітей-інвалідів.
Дітям, які мають підстави для встановлення
категорії 2 або 3, до досягнення повноліття,
крім компенсацій та пільг, зазначених у частині

першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 2, 4 і 5 частини третьої цієї статті.
Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття – за їх бажанням, відповідно
з часу одруження або влаштування на роботу)
особам, зазначеним у статті 27 цього Закону,
надаються пільги та компенсації відповідно до
встановлених статтею 14 цього Закону категорій. (Статтю 30 доповнено частиною п'ятою
згідно із Законом № 230/96-ВР від 06.06.96).
Дітям до досягнення повноліття, які до
вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за
межами зони забруднення, мали підстави для
отримання категорії 4, надаються пільги, передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті
та пунктом 4 частини третьої цієї статті, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбачені пунктом 6 статті
22 цього Закону.
Відповідно до ст. 31 цього Закону, сім'ї, що
мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком
до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачується у подвійному розмірі.



Громадянка Федорчук О.В., інвалід I
групи, жителька м. Кузнецовськ звертається з такими запитаннями:
1. Чи надаються путівки з супроводом і який порядок надання таких путівок? Хто може супроводжувати?
2. Чи маю я право на добавку до пенсії як по
втраті батьків-годувальників?
3. Що потрібно зробити, щоб мене визнали інвалідом дитинства, на даний час інвалідність пов’язана
з наслідками аварії на ЧАЕС?
4. За яких обставин поперед мене можуть поставити іншу людину? Хто регулює чергу на житло? Де,
крім міськради, можна дізнатися, чи виділялися кошти на житло для «чорнобильців» міста Кузнецовська
в цьому році?
Відповідь.
1. Згідно з ст.20 Закону України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" особи,
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (інваліди),
мають право на позачергове щорічне безплатне
забезпечення санаторно-курортними путівками.
Проте цим законом не передбачено надання
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путівок особам для супроводу постраждалих
цієї категорії в санаторно-оздоровчі заклади.
Поряд з цим, відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 р. № 187, із змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від
09.07.2008 р. № 617, інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства 1 групи, яким
за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога,
мають право на супровід. Особи, що супроводжують інваліда 1 групи, забезпечуються путівками без лікування.
2. Згідно з інформацією управління праці та
соціального захисту населення Кузнецовського
міськвиконкому, на даний час Ви отримуєте пенсію як інвалід 1 групи, захворювання якої пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи.
На 1 квітня ц.р. розмір пенсії до виплати
становить 872,10 грн., зокрема:
710,00 грн. – розмір пенсії який визначений
постановою Кабінету Міністрів України від
16.07.2008 р. № 654;
149,40 грн. – додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю згідно з ст. 51 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
5,20 грн. – підвищення пенсії за проживання
на забрудненій території відповідно до ст. 39
Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
7,50 грн. – підвищення до пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2009 р. № 198 "Деякі питання соціального
захисту окремих категорій громадян".
Згідно з матеріалами пенсійної справи, з 22
березня 1994 року по 17 березня 2003 року, Ви
отримували пенсію як інвалід з дитинства III
групи.
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам", починаючи з 01.01.2006 р. інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право
на одержання одночасно державної соціальної
допомоги, яка призначається управлінням праці
та соціального захисту населення за місцем
проживання або реєстрації, та пенсії у зв'язку з
втратою годувальника, яка призначається органами Пенсійного фонду України.
Відповідно до ст. 36 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсія у зв'язку з втратою годувальника
призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний
йому для призначення пенсії по інвалідності, а
в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у
частині другій ст. 32 цього Закону, – незалежно
від тривалості страхового стажу.
До непрацездатних членів сім'ї належать,
зокрема, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до
досягнення 18 років.
Питання призначення пенсії у зв'язку із
втратою годувальника інвалідам з дитинства
розглядається і в тому випадку, якщо інвалідність встановлена після 18 років, але буде висновок МСЕК (за результатами аналізу медичної документації) про те, що Ви могли бути визнані інвалідом до 18 років.
3. На даний час згідно з довідками МСЕК,
які підтверджують причини інвалідності, Ви
визнані:
- інвалідом з дитинства III групи;
- інвалідом I групи, захворювання якої
пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.
4. Забезпечення жилою площею громадян,
які віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, що потребують поліпшення житлових умов (включаючи
сім'ї загиблих або померлих громадян), здійснюється виконавчими комітетами місцевих рад
за місцем їх проживання (реєстрації), які розглядають та приймають рішення щодо черговості громадян для забезпечення житлом. Разом з
тим, позачергове надання квартири іншій особі
можливе у випадку прийняття відповідного рішення судовими органами.
Фінансування програми "Забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснюється за рахунок бюджетних коштів у межах норм, установлених законодавством.
На підставі Постанови Кабінету Міністрів
України від 5 березня 2008 р. № 230 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення відшкодування витрат за самостійно придбане житло громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", передбачалося бюджетні кошти спрямовувати на завершення будівництва житла на умовах пайової участі, на придбання житла на вторинному ринку.

28

Через припинення фінансування державних
Програм кошти за програмою "Забезпечення
житлом громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи" у 2008 році не
надходили.

На питання відповідає В.В. Брант, провідний спеціаліст Рівненського обласного відділення Фонду захисту інвалідів.



протипоказане навчання за обраним напрямом
(спеціальністю).
Згідно з п.16 Умов прийому категорії осіб з
обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп), для яких Український центр
оцінювання якості освіти не може забезпечити
проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, складають вступні
випробування у вищому навчальному закладі у
формі співбесіди.
Згідно з п.23 Умов прийому за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає
питання про можливість зарахування до вищих
навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також
створює умови для проходження ними курсу
навчання за екстернатною формою.
Громадяни України, які за станом здоров'я
втратили можливість виконувати службові чи
посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно здобувати
вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних
закладах за наявності висновків медикосоціальної експертної комісії.
Разом з тим, подаємо перелік деяких спеціалізованих закладів, в яких навчаються діти з
особливими потребами.

Я інвалід дитинства. Напишіть, будь
ласка, в які навчальні заклади можна вступити після
дев’яти класів?
Шевченко А.О.,
с. Сварині Володимирецького району



Дитину-інваліда не зарахували студентом після здачі всіх необхідних документів, з певною кількістю балів визначеною вузом. Чи бувають
такі випадки? Куди звертатися? Як відбувається зарахування до вузів поза конкурсом?
Чабан А. П.,
с. Антонівка Володимирецького району


Які передбачені пільги інвалідам при
вступі до вищих учбових закладів?
с. Більська Воля Володимирецького району

Відповідь. Після закінчення дев'яти класів
загальноосвітньої школи заявник має право
вступу до будь-якого навчального закладу І-ІІ
ступеня акредитації, враховуючи рекомендації
та висновки МСЕК.
Згідно з п.22 Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
25.12.2007 р. №1172, поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) з оцінками не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124
балів за 100-бальною шкалою оцінювання (від
100 до 200 балів) зараховуються: інваліди І та II
груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не
№
Навчальний заклад
1 Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка

Адреса
61064 м.Харків,
вул. Полтавський шлях, 133

2 Чернігівський юридичний коледж

14037 м.Чернігів,
вул. 50 років ВЛКСМ

3 Житомирський технічний ліцей-інтернат 10029 м.Житомир,
вул. Московська, 43
4 Кам'янець-Подільський планово32300 Хмельницька обл.,
економічний технікум-інтернат
м. Кам’янець-Подільський,
для інвалідів
вул. М. Годованця, 13
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Телефон
370-41-56
370-31-43
72-51-84
2-50-23
2-40-07
2-41-97
37-14-43
37-14-80
3-26-51
3-26-62
3-26-22

5 Самбірське середнє професійно-технічне
училище-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів
6 Луганське професійно-технічне училищеінтернат

81400 Львівська область,
м. Самбір, вул. В. Стуса, 9
91042 м. Луганськ,
квартал Східний

3-22-18
3-43-82
3-22-16
46-60-77 46-60-27

На питання відповідає Р. Щербан, редактор інформаційного бюлетеня "Інва.net".



їх залежить від тяжкості перебігу хвороби – від
кількох протягом усього життя до десятка за день.
На сьогодні є два основні методи лікування
епілепсії: консервативний – застосування лікарських засобів та оперативний – оперативні втручання на мозку.
Більшості ж хворих на епілепсію добре допомагає лікування протиепілептичними засобами,
яких нині дуже багато. Головне – обрати саме
"свій" препарат і лікуватися терпляче і послідовно.
Приймати протиепілептичні препарати починають
із поступовим підвищенням дози, що дає змогу
уникнути багатьох ускладнень і встановити оптимальну кількість ліків для кожного конкретного
пацієнта. Якщо перша спроба лікування не приносить очікуваного полегшення, дуже важливо не
втрачати терпіння. Лікування епілепсії – тривалий
процес.
Нa початку лікування пацієнтові треба частіше
відвідувати лікаря, згодом – рідше. Однак бажано
вести календар нападів і враховувати всі чинники,
які можуть спровокувати хворобу. Тоді можна
ефективно регулювати дози ліків і звести кількість
нападів до мінімуму. Дуже важливо під час лікування повністю відмовитися від алкоголю.
Під час великого епілептичного нападу даремно
намагатися привести хворого до тями – все одно це
не допоможе. Натомість бажано винести його з небезпечних місць – вулиці, східців чи води та прибрати всі предмети, які можуть бути причиною
травмування. Якщо людина перед нападом їла чи
пила, необхідно звільнити її ротову порожнину,
щоб вона не захлинулася під час нападу. В усіх інших випадках не варто намагатися відкрити потерпілому рот з метою запобігання прикушування язика – травма від спроби розвести зведені судомою
щелепи може бути дуже тяжкою. Штучне дихання
робити також не потрібно. Після того, як судоми
закінчаться, хворого треба перевернути набік, щоб
слина могла вільно стікати. Через деякий час, коли
людина отямиться, їй потрібно відпочити. Якщо
напад триває кілька хвилин або повторюється через
короткі проміжки часу, ситуація може бути небезпечною. Необхідно відразу викликати "швидку" і
відвезти потерпілого до лікарні.
Під час інших, менш виражених нападів, хворі
особливої допомоги не потребують. Головне – не
намагатися втримати неконтрольовані рухи хворого,

Розкажіть про причини та лікування

епілепсії.
Наталія, с. Половлі Володимирецького району
Відповідь. Причин виникнення епілепсії досить багато, серед яких травми головного мозку та
нейроінфекції. Спричинити захворювання можуть
алкоголь у великих дозах, наркоманія, токсикоманія, шкідливі умови праці (пов'язані з постійним
токсичним впливом хімічних речовин на мозок). У
зрілому віці епілепсію інколи спричинюють судинні патології, пухлини, аневризми. Трапляються
випадки, коли напад епілепсії починається через
наявність паразитів в організмі – і звичайних гельмінтів, і дуже специфічних. На епілепсію хворіють у будь-якому віці – від новонародженого немовляти до людини похилого віку. Хвороба може
бути спадковою, в деяких випадках – набутою.
У більшості випадків епілепсія не має нічого
спільного з психічними захворюваннями.
На початку захворювання в людини можуть
з'являтися завмирання, сіпання – оточуючі не звертають увагу на такі дії. Іноді людина зранку може
мимоволі випускати предмети з рук. Особливо тяжко помітити перші ознаки епілепсії у дітей. Трапляється, що малюк раптом "замріявся", дивлячись порожніми очима в одну точку, чи в нього
"поїхали" літери під час письма. У дорослих епілепсія може маскуватися під різні захворювання.
Найвідоміший прояв епілепсії – так званий великий епілептичний напад, який починається з раптової непритомності. Якщо людина в цей момент
стояла, вона раптом падає, як підкошена. Близько
20 секунд вона лежить нерухомо, не дихає, її погляд застигає. Після цього її починає судомити, в
неї синіє обличчя. Через 1-2 хвилини судоми зазвичай минають, хворий приходить до тями, намагається зорієнтуватися. Після епілептичного нападу
людині хочеться спати, вона почувається вкрай виснаженою. Однак багато хворих залишаються при
свідомості, в них просто можуть порушуватися зір,
слух, нюх, сіпатися одна кінцівка, виникати галюцинації. У деяких людей епілептичні напади трапляються лише вночі або вранці відразу після пробудження.
Здебільшого у хворих на епілепсію протягом
життя трапляються напади різних типів. Кількість
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випуски). Якщо ж Ви хочете отримати інформацію з конкретного питання, то, будь ласка, уточніть його та надішліть на адресу редакції.

прибрати від нього гострі предмети.
За матеріалами: Епілепсія. Хвороба видатних
людей [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу :
http://www.vz.kiev.ua/pop/16-05/4.shtml. – Назва з
екрана.



Що таке солевий діатез? Як його лікувати нетрадиційною медициною? Від чого виникає така хвороба? І як її уникнути?
Кукла В.М.,
с. Городець Володимирецького району



У мого сина 1996 року народження лише в 2007 році виявилася «Вроджена уропатія: агенезія
правої нирки». Чи має він право на призначення інвалідності?
Мордас О.П.,
с. Ромейки Володимирецького району

Відповідь. Шановний дописувачу! Відповідь
на своє запитання шукайте у рубриці «Нетрадиційні методи лікування» цього видання "Інва.net".

Відповідь. Шановна Мордас О.П.! З цим питанням Вам необхідно звернутися до уролога
районної чи обласної лікарні.



З великим інтересом читаю кожен випуск "Інва.net". Все, що стосується людей з особливими
потребами, мені дуже близьке. Вже більше як 18 років
лежить уражений ДЦП племінник. А ще я працюю
вихователем групи продовженого дня у Рівненському
навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина».


Чи можу я і далі отримувати препарати, гормони росту (мені 18 років), а зони росту ще
відкриті? Хотіла б дізнатися більше про ОДрецидивуючий птерігіум? Чи необхідна повторна операція (видалення птеріуму)?
Ковальчук С.А., с. Жовкині Володимирецького району

В наш центр спішу я з радістю щодня,
Моє тут серце може пломеніти,
Моя робота – це моє життя,
А мої учні – це є мої діти.

Відповідь. Шановна п. Ковальчук С.А.! Із
Вашими питаннями ми б радили звернутися до
лікаря-спеціаліста. Окремі довідкові відомості
про патологію та гормон росту Ви можете знайти у випуску 20 бюлетеня "Інва.net" (рубрика
«Нам пишуть», с. 40-41).

Глибоко переконана в тому, що кожна людина приходить у цей світ не випадково. У кожного є своя місія.
Своєю ж місією вважаю щоденну працю з дітьми з
особливими потребами, з їхніми батьками.
Маючи певний досвід роботи, хочу сказати, що родини, у яких зростають такі діти, це особливі родини,
бо мають дуже відкриті серця. Вони, як ніхто, вміють
радіти з тими, хто радіє. А ще вміють працювати,
любити, вірити і надіятися на краще. Низько схиляюсь перед їхньою наполегливістю, розсудливістю, умінням розуміти інших.
Щиро дякую Вам, що піднімаєте таку важливу
проблему в нашому суспільстві.
Свій стан душі і роздуми я передаю Вам, шановні
читачі "Інва.net".
Прокопчук С.М., м. Рівне


Відповідь на моє запитання я отримав,
за що дуже дякую. З листів читачів отримав інформацію, яка цікавила мене, зокрема про транспорт для
інвалідів.
Тарасюк М. А.,
с. Ромейки Володимирецького району
Відповідь. Шановний Миколо Андрійовичу!
Дякуємо за те, що постійно читаєте бюлетень
"Інва.net" та є його активним дописувачем. Чекаємо від Вас нових запитань. Щодо проблем
транспорту, то на сторінках "Інва.net" вони висвітлювались неодноразово (дивіться попередні

P.S. Читайте в рубриці «Творчість».
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

Якщо людина неодноразово допускає гостре запалення слизової оболонки, не усуває причини, які його викликають, їсть поспіхом, водночас читаючи чи дивлячись телевізійну передачу, не лікує гострий гастрит, у неї розвивається гастрит у хронічній формі.
Починати лікування треба з дієти. А вживаючи їжу, слід дотримуватися таких правил:
- їжа та напої повинні бути не надто холодні і не дуже гарячі;
- їжу потрібно ретельно розжовувати;
- їсти варто кілька разів на день малими
порціями.
У природі є чимало рослин, які допоможуть
вилікувати хронічний гастрит. Однак перш ніж
розпочати лікування, варто звернутися до лікаря, аби визначити кислотність шлунка, поставити точний діагноз.
Хронічний гастрит буває гіпоацидний, тобто, коли кислотність шлункового соку знижена,
і гіперацидний, коли кислотність підвищена.
ГІПОАЦИДНИЙ ГАСТРИТ
Якщо людина хвора на гіпоацидний гастрит, це означає, що шлунок у неї атонічний,
розтягнутий, їжа нормально не перетравлюється, «бродить» у шлунку, кислотність недостатня, знижена.
Лікування треба починати з продуктів, які
стимулюють роботу шлункових залоз. Щонайперше до меню мають входити овочі. За такої
хвороби показані кисломолочні продукти, зазвичай – кисле молоко. Також страви з квасолею.
До меню має входити пшоняна каша. Вона
відновлює функцію шлунка, тонізує його, поліпшує секреторну діяльність.
Треба їсти ягоди чорної смородини. Вони
тонізують шлунок, підсилюють секрецію, навіть підвищують кислотність.
Ліки з рослин, які допоможуть лікувати гіпоацидний гастрит, можна приготувати в домашніх умовах.
Ліки з подорожника великого
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в'язкий, густий. У такому разі його слід
розвести з водою один до одного. Одержаний сік прокип'ятити на слабенькому вогні одну-дві хвилини. Пити по столовій
ложці чотири рази на день за п'ятнадцять-двадцять хвилин до вживання їжі.
Настій листя подорожника
Чайну ложку подрібненого листя подорожника залити склянкою окропу. Настояти десять-п'ятнадцять хвилин,
процідити. Випити впродовж години невеликими ковтками (добова доза).
Чай із полину звичайного
Чайну ложку подрібненого полину залити
0,5 л. окропу, настояти десять-п'ятнадцять хвилин. Пити по дві чайні ложки за
півгодини до вживання їжі.
Чай із полину лікує водночас і гіперацидний
гастрит.
Користуючись полином, слід пам'ятати, що
летка олія гіркого полину збуджує нервову систему. Тривале, надмірне вживання може спричинити судоми, конвульсії та галюцинації. А
спиртові настої полину – отруйні, призводять
до розладу нервової системи.
Настій трави деревію
Чайну ложку подрібненої трави залити склянкою окропу, настояти. Пити по
столовій ложці чотири рази на день за
двадцять хвилин до вживання їжі.
Такий настій (трави деревію) використовують також для лікування виразкової хвороби
шлунка та дванадцятипалої кишки.
Півонія
У народній медицині коріння півонії незвичайної (корінь Марії, дика півонія) вважається
ефективним засобом на випадок різноманітних
шлункових захворювань.

Сік листя подорожника великого
Листочки зривають з частинкою черешка, промивають холодною проточною водою, дають воді стекти, потім ошпарюють листя окропом, пропускають через
м'ясорубку і відтискають сік через цупку
тканину. У спекотну погоду сік виходить

Ліки з півонії. Половину чайної ложки подрібнених кореневища і кореня півонії заварити склянкою окропу, настояти в теплому місці дві години, процідити. Пити по
столовій ложці чотири рази на день – тричі до вживання їжі та перед сном.
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Протипоказана півонія у випадках пухлин молочних залоз. Треба пам'ятати, що
токсичні властивості півонії вимагають
обережності в її застосуванні, передозування небезпечне для здоров'я.
Ліки з лофанту анісового
Лофант анісовий доцільно використовувати
для зцілення органів травлення. Особливо показаний людям, у яких поганий апетит, тобто
нетравлення шлунка, знижена кислотність, атонія кишківника, застійні явища у шлунку.
Чайну ложку подрібненої рослини залити
склянкою окропу, настояти півгодини, процідити. Пити по чверті склянки чотири рази
на день до вживання їжі.

ні, рибні, грибні бульйони, чорний хліб, копчені вироби, консерви, смажені страви, жирні м'ясо та рибу, а також щавель, шпинат, хрін, цибулю, часник, селеру. Натомість у меню має бути
молоко, некисла і нежирна сметана, свіжий сир,
некруто зварені яйця, молочні круп'яні супи,
страви з вівса, ячменю, солодкі ягоди і фрукти,
киселі, желе – все те, що містить багато слизу, а
отже, обволікує шлунок. Чим вища кислотність,
то більше треба пити соку моркви або навіть
до морквяного соку додавати сік картоплі
(картопляний сік нейтралізує кислоту).
Суміш морквяного і картопляного соку
До ста грамів соку моркви додати столову ложку картопляного соку.
Добре діє в таких випадках мед. Його з'їдають по дві столові ложки за півтори години
до вживання їжі, тричі на день.
Якщо захворювання загострюється, особливо у дитини, то можна готувати страву з вівсяного борошна.

Лікувальні суміші
Овес (насіння) – 3 частини, подорожник (трава) – 2 ч., нагідки (квіти) – 2 ч.,
кульбаба (корінь) – 1 ч., хміль (суцвіття) – 1 ч., ромашка – 1 ч.
Столову ложку подрібненої суміші залити склянкою окропу, настояти півгодини. Процідити. Пити по чверті склянки чотири рази на день.

Рецепт з вівсяного борошна
Вівсяне борошно (сто грамів) залити літром окропу, варити годину на
слабенькому вогні. Коли охолоне, додати дві столові ложки меду і столову
ложку кропу або фенхелю (насіння, розмеленого у кавомолці). Суміш розділити
на три порції і давати дитині перед
їдою тричі на день. Курс лікування –
тиждень.

Збір для лікування шлунка
Насіння кропу – 1 ч., насіння кмину – 2
ч., трава майорану (або плоди фенхелю) –
1 ч., кора крушини – 1 ч.
Столову ложку подрібненої суміші залити склянкою окропу, настояти тридцять хвилин. Процідити. Пити по третині склянки тричі на день.

Для зниження секреції шлункового соку дітям, як і дорослим, можна вживати мінеральну
воду. До таких належать «Лужанська», «Слов'янська» і «Боржомі».
Треба мати в домашній аптечці м'яту перцеву (якщо немає перцевої, будь-яку іншу м'яту, бо кожна схожа за складом, лише перцева
має більшу кількість ментолу), квіти алтеї лікарської або рожі, лісового калачика. Квіти
цих рослин мають багато слизу.

Сік капусти добре діє при гастритах із зниженою кислотністю, лікує виразку шлунка. Однак за підвищеної кислотності – протипоказаний.
Зелена цибуля. Потрібна зелена цибуля і
дорослому, і малому. Особливо для поліпшення
та стимулювання секреторно-моторної функції
шлунка і кишківника.

Ліки із збору рослин
Алтея лікарська (3 частини), трава
меліси лікарської (2 ч.), м'ята перцева (2
ч.), плоди фенхелю або кропу (2 ч.). Подрібнити і змішати, до цієї суміші додати ще суцвіття липи. Столову ложку
подрібненої суміші залити склянкою
окропу, настояти дві години в закритому
посуді, процідити. Пити по 1/3 склянки
перед сніданком, обідом та вечерею.

ГІПЕРАЦИДНИЙ ГАСТРИТ
У разі наявності гіперацидного гастриту
людина відчуває постійний біль, травлення порушене, з'являється печія, бувають закріпи, інколи блювання, подекуди навіть шлункові кровотечі.
У домашніх умовах продіагностувати таке
захворювання важко. Але варто звернути увагу
на симптоми недуги (біль, порушення травлення, відрижка кислим, закріпи, блювання, зазвичай порушується апетит). При цьому обов'язково мусить бути дієта. Вилучають із меню м'яс-

Такі ліки можна вживати для профілактики.
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Ліки з калачика лісового
Чайну ложку подрібненої рослини залити склянкою окропy, настояти сорок хвилин. Пити по чверті
склянки чотири рази на день.

Ліки з сухоцвіту багнового
Столову ложку подрібненої трави
сухоцвіту залити склянкою окропу.
Настояти півгодини. Пити по дві
столові ложки тричі на день за тридцять хвилин до вживання їжі.

Ліки з кореня алтеї лікарської
Столову ложку подрібненого кореня алтеї залити склянкою окропу,
прокип'ятити на слабенькому вогні
хвилину-дві. Настояти годину. Пити по дві столові ложки (дітям –
по одній) тричі на день.

До таких ліків можна додати меду.
Для посилення ефективності лікування
шлунка до сухоцвіту додають синюху голубу
(1:1).
Аїр (татарське зілля)
Використовують у разі захворювань шлунка,
запалення кишківника, від кишкових коліків,
метеоризму для поліпшення травлення і секреції
шлунка. Нормалізує кислотність шлунка. Отже,
лікує як гіпо-, так і гіперацидний гастрит.

Ліки з фенхелю (або кропу)
Чайну ложку подрібненого насіння фенхелю (або кропу) залити
склянкою окропу. Настояти годину.
Пити по чверті склянки чотири рази на день.

Ліки з листя (кореня) аїру
Чайну ложку подрібненого листя
чи кореня аїру залити склянкою
окропу (корінь можна прокип'ятити
на слабенькому вогні півхвилини). Настояти годину. Пити по столовій
ложці тричі на день.
Бібліотечка «Зеленої планети». – 2007. –- № 3. – С. 4-12.

В аналізах сечі часто спостерігається наявність солей – це урати, фосфати, оксалати.
Інколи переважає один вид солей, інколи –
два (змішана форма сечосольового діатезу).
Надлишок цих солей у сечі називають сечосольовим діатезом, а наявність у сечі оксалатів – оксалатурією, фосфатів – фосфатурією,
уратів – уратурією.
Поява солей у сечі зумовлена порушенням
обмінних процесів в організмі (порушення
обміну щавлевої кислоти, кальцію, фосфатів,
пуринів, амінокислот). Причиною цього можуть бути як безпосереднє порушення біосинтезу та виділення деяких речовин, так і хворобливий стан людини. Яскравим прикладом
хвороби, що різко змінює обмін речовин, є діабет, але навіть після звичайних захворювань,
в аналізах сечі може з'явитися надлишок солей. На обмін речовин, який супроводжуватиметься появою солей у сечі, впливають лікарські засоби, розвиток гіпо- і гіпервітамінозу,
радіаційні ураження, порушення режиму харчування, кліматичні умови, фізичні наванта-

ження. Наявність і характер кристалурії (кристалів солей у сечі) залежать від сезону та вад
розвитку органів сечової системи.
Діагностувати сечосольовий діатез можна за аналізами сечі. Для цього потрібно
зробити серію аналізів сечі. Надлишок солей
у сечі може бути спровокований змінами в
дієті, деякими захворюваннями, прийманням
медикаментів тощо, але це ще не свідчить
про діатез.
Надлишок солей може також спостерігатися у крові. Окрім аналізів, для діагностування сечосольового діатезу застосовують
УЗД – щоб виявити пісок і дрібні камені в
нирках.
Саме слово "діатез" означає не хворобу, а
схильність до неї. Надлишок солей у сечі ще
не є патологією, а лише передвісником тієї чи
іншої хвороби в майбутньому.
Наприклад, у людини, в якої в дитячому
віці було виявлено уратурію, можуть виникнути сечокам'яна хвороба, хвороби суглобів,
подагра. Оксалатурія і фосфатурія впливають
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на розвиток хвороб нирок – сечовивідних
шляхів, утворення каменів.
Інколи можна спостерігати, як оксалатурія,
фосфатурія, уратурія можуть реалізуватися у
так звані дисметаболічні нефропатії, тобто порушення діяльності нирок, зумовлене функціональними або структурними змінами на рівні
клітин. При цьому страждає сечова система і
це проявляється певними симптомами: часте
сечовипускання, біль під час сечовипускання,
іноді біль у животі.
Сечовий діатез нерідко може спричинити
розвиток інфекційних захворювань сечових
органів (пієлонефрит, цистит).
Деяких правил доведеться дотримуватися
все життя. У разі недотримання певних правил діатез може прогресувати у хворобу. Певних правил та обмежень людина має дотримуватися протягом усього життя.
1. Насамперед потрібно багато пити – 1,52 л щодня залежно від віку (15 мл на кілограм
маси тіла кожні 6 год.). Вода запобігає випаданню солей в осад і утворенню каменів. Якщо лікар спостерігає тривале значне виведення солей, можна рекомендувати пити на ніч,
щоб не було тривалих проміжків без води.
Особливу увагу треба приділяти водному режиму в спекотну погоду. Спостерігати, щоб
організм не зневоднювався, інакше це слугуватиме стимулом для випадання солей в осад і
відповідно прогресуванню діатезу у хворобу.
Є певні рекомендації, що краще пити за того
чи того виду солей. Наприклад, шипшина –
добрий сечогінний засіб, але, коли йдеться про
оксалатний сечосольовий діатез, пити настій із
неї у значній кількості не рекомендується. У
такому випадку це лише сприятиме випаданню солей в осад, утворенню піску та каменів.
Це стосується також концентрованих компотів, які містять багато вітаміну С (наприклад,
зі смородини). За інших форм сольового діатезу ці напої можна пити без обмежень.
2. Дотримуватися дієти. У раціоні мають
переважати картопля і капуста. Це дає змогу

розвантажити нирки, дати їм певний відпочинок. Якщо йдеться про уратний діатез, слід
обмежити вживання м'ясних продуктів, хоча
повністю без м'яса теж не можна. Якщо є
надмір оксалатів, обмежити продукти, які містять вітамін С: міцний чай, кава, какао, шоколад, щавель, петрушка, буряк, зелені овочі,
ревінь, помідори, аґрус. Різко слід обмежити
молоко, бульйони. Вживати м'ясо можна, але
у відвареному вигляді. У разі змішаного типу
сольового діатезу (урати й оксалати) треба
звертати увагу на кислотність сечі. У таких
випадках радимо чергувати м'ясну дієту з
овочевою. М'ясні продукти підкислюють сечу, а овочі – підлужують. Така різка зміна
продуктів також запобігає випаданню солей в
осад і утворенню каменів.
3. Корисно пити мінеральні води і в домашніх умовах, і в умовах санаторнокурортного лікування.
4. Із сечосольовим діатезом влітку краще
їхати на відпочинок не до моря, а на курорти
з мінеральними водами: Моршин, Трускавець, Свалява. Або спочатку на води, а потім
до моря.
5. Надмір солей може проявлятися за певних захворювань, підвищення температури
тіла, інтоксикації тощо, тобто потрібно приділити увагу лікуванню хронічних вогнищ інфекції і правильному лікуванню гострих хвороб. Це профілактика порушень обмінних
процесів, і в тому числі сечосольового діатезу.
6. Треба стежити, щоб організм не втрачав
багато рідини.
7. Дітям із порушенням обміну сечової
кислоти важливо правильно чергувати режим
навчання, праці та відпочинку. Пам'ятайте,
що такі діти схильні до захворювань нервової
системи.
8. Окрім дієти і дотримання правил поведінки та режиму, призначають вітамінотерапію, лікарські засоби, трави зі слабким сечогінним ефектом.

За матеріалами : Сечосольовий діатез – передвісник багатьох хвороб, але їм можна
запобігти [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу : http://www.vz.kiev.ua/pop/25-05/1.shtml/. –
Назва з екрана.
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Кімнатні рослини спроможні на 30% знизити вашу втому, частково полегшити кашель
та біль у горлі, – стверджують норвезькі вчені
під керівництвом професора Тове Фельда. А
ще вазони сприяють зменшенню інтенсивності
головного болю, поліпшують циркуляцію крові, розслаблюють і знижують рівень стресу.
Це питання також вивчали в Національному управлінні з аеронавтики й дослідження
космічного простору, їх висновок був таким:
звичайні домашні рослини за 24 години можуть видалити з повітря в кімнаті до 87% токсинів, які містяться у фарбі, засобах для сухо-

го чищення поверхонь, вихлопних газах і тютюновому диму (серед них – аміак, формальдегід, чадний газ, бензол). Також домашні
рослини поглинають частину шуму, знижують кров'яний тиск, поліпшують пам'ять і
здатність концентруватися. Наші зелені улюбленці додають нам ще й оптимізму. Не випадково пацієнти лікарень, вікна палат яких виходять у сад, одужують швидше, ніж ті, хто
бачить стіну будівлі навпроти.
Найефективнішими очисниками повітря є
хризантеми, плющ і драцена.

Кімнатні рослини поліпшують здоров’я, підвищують працездатність [Електронний ресурс]. –
Спосіб доступу : http://www.vz.kiev.ua/pop/01-09/6.shtml#3/ . – Назва з екрана.

З допомогою яскравої біжутерії можна
моделювати настрій. Наприклад, жовтий колір – спонукає до роботи, червоний – додає
сили, блакитний – приборкує апетит, коричневий – заспокоює, а помаранчевий колір послаблює страх.

Купівля нових сережок чи намиста допомагає зняти стрес і підвищує настрій. На думку лікарів, купівля прикрас корисніша для
нервової системи, ніж вісім годин сну.
Приміряючи біжутерію, жінки абстрагуються від негативних думок. Щоб заспокоїтися, лікарі радять розсипати на столі прикраси та кілька хвилин перебирати їх руками.

Кольорова біжутерія зніме стрес [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:
http://www.vz.kiev.ua/pop/03-09/7.shtml#6/ . – Назва з екрана.

даванням меду, інших – без меду. З'ясувалося, що мушки, які пройшли «комп'ютерну обробку» і не отримували меду, дали в чотири
рази менше потомства. До того ж, розвиток
самців потерпав більше, ніж розвиток самок.
Дослідники дійшли висновку, що мед – ефективний радіопротектор. Тому людям, які багато працюють за комп'ютером, потрібно постійно вживати мед. Особливо це стосується
чоловіків.

Мед може нейтралізувати негативну дію
комп'ютера на організм. Науковці з російського міста Уфи провели низку досліджень на
комахах. Зокрема самців і самок мушкидрозофіли «опромінювали», тримаючи протягом 6 годин поблизу комп'ютера. Одну групу
комах годували кормом, який містив мед, іншу – без меду. Після спарювання самців і
самок одних висажували у флакони, які містили стандартне живильне середовище з до-

Мед захищає від шкідливого впливу комп’ютера [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:
http://www.kiev.ua/pop/48-08/5.shtml#4/ . – Назва з екрана.
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Турбота про інвалідів – основна ознака цивілізованого суспільства. Завдяки цій
турботі вони мають більше можливостей для самореалізації. Особливо приємно,
що таку можливість мають люди талановиті.
було опубліковано у київському журналі
"Соціальний захист".
"Я ніколи не малювала ікони, – розповідає
пані Лариса, – та будучи в інтернаті, неодноразово спілкувалася із монахами СвятоТроїцького монастиря, розташованого поруч.
Тоді я подумала: а чому б мені не спробувати
намалювати ікону? Тож найперша моя ікона,
яку я намалювала тут, у стінах цього інтернату – ікона Пантелеймона-цілителя. Потім я
намалювала ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Тож згодом усі почали казати, що
це – дар Божий".
Власне, з дозволу адміністрації Острозького психоневрологічного інтернату, пані Ларисою було намальовано не одну ікону. Її
стараннями також було розписано іконостас у
капличці на території закладу. Іконостас немовби наповнює приміщення храму якоюсь
позитивною енергією. Великою заслугою в
тому, що талант Лариси Дев’ятовської не залишився непоміченим, є мудре керівництво
директора Олександра Андрійовича Дмитрука. Вміння художника-оформлювача стали у
пригоді і в інтернаті, адже Лариса Василівна
люб’язно допомагає красиво оформити, приміром, титульні сторінки із зображеннями
Острозького замку, монастиря.
"Я відчуваю неабияке душевне полегшення,
малюючи ікони. В майбутньому хочу також
писати портрети", – зазначила пані Лариса.
Тож хочеться побажати їй нових творчих пошуків та щоб такі чудові картини були відомими не тільки за межами Острога, а й України.

Лариса Василівна Дев’ятовська, підопічна
Острозького психоневрологічного інтернату,
постійно намагається бути у творчому пошуку. Адже нею створено чимало чудових картин і навіть розписано іконостас каплички,
що знаходиться на території інтернату. Свій
талант пані Лариса не приховує: її роботи
стали відомими далеко за межами Острога.
Лариса Василівна народилася у 1949 році
в місті Дубно. Уже з раннього дитинства почала малювати. Намагалася малювати всюди,
навіть на полях шкільних зошитів, за що
отримувала чимало зауважень від учителів.
Але з часом учителі не зважали на такі "витівки" Лариси, що, природно, лише додавало їй
натхнення. Протягом 1960-1961 рр. проживала в місті Острозі, де навчалася у музичній
школі. Одного лише шкода – не було художньої школи, де можна було навчатися малюванню. Згодом Лариса Василівна переїхала
жити на Полтавщину. Усе життя пані Лариса
пропрацювала художником-оформлювачем у
різних організаціях, адже тоді така професія
мала попит. Людям, що працювали на такій
посаді, потрібно було вміти намалювати все.
Це багато в чому сприяло розвиткові художнього таланту пані Лариси.
Лариса Дев’ятовська малює, за її словами,
"як натхнення прийде". Найбільше – людей,
природу. Декілька її робіт прикрашають стіни
інтернату. Вони й справді чудові, адже на картинах видно ніби частинку душі художниці.
Приємно, що картини пані Лариси відомі також і за межами Острога: декілька її робіт

Роман Бойко,
журналіст районної газети «Острог на долонях»
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«Без причини людина ніколи не народжується»
М. Номис
Знайомство з цією дівчиною змусило переосмислити життєві цінності, ставлення до
дня сьогоднішнього, рідних, друзів, природи.
Народилась Вікторія 28 червня 1986 року.
Лікарі діагностували вроджену ваду – одна
ніжка дівчинки була коротшою за іншу.
Спроби змінити ситуацію були безрезультатними. Та, напевно, недаремно мовиться –
«все, що не робиться – робиться на краще» –
Бог наділив великим талантом відчувати красу і творити.
Зайшла до домівки, зніяковіла, все ж таки
чужих людей турбую, та привітна посмішка
Тишкун Вікторія
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мами

Алли Анатоліївни, великі чорні щирі очі Вікторії заспокоювали і наступних дві години я
почувала себе, як удома.
Перше, що відклалося у пам’яті – розкішне, довге, кучеряве волосся дівчини. Ой, ще
не одному юнаку воно насниться!
У будинку Діденків не залишилось вільної полички, кутка, підставки, які б не прикрашали різноманітні вироби.
Вікторія захоплюється малюванням. Переглядаю папку з роботами, виконаними аквареллю. Цікава техніка малювання, своєрідно покладені мазки надають об’ємності роботам. Більше того, окремі елементи малюнка
вирізаються додатково та наклеюються на
папір. Не кожен ювелір з такою точністю та
старанністю відноситься до своєї роботи.
Вразили вироби з плавленої пластмаси.
Про подробиці техніки виконання Вікторія
розповідала таке:
– Чітко визначеної техніки немає, кожна
робота відрізняється, перш за все, стилем.

Фантазую, як говорять, на ходу. Ніяких секретів, просто люблю працювати з такими матеріалами, як скло, дзеркало, пластмаса, метал, плюс майже в кожному виробі використовується фарба – гуаш. Натуральних матеріалів (дерево, гербарій і т.д.) не використовую
(окрім картону). От і все.
Результат говорить сам за себе. Виплавлені над свічкою чи паяльною лампою предмети не можуть нікого залишити байдужими.
Вишиті подушки, серветки, м’які іграшки,
одяг лялькам є прикрасою будинку.
Дві години промайнули непомітно. Відразу повідомила дівчину про можливість навчання в академії. Вікторія може отримати
освіту заочно, контрольні висилати з допомогою Інтернету, та на сесію все ж таки доведеться приїжджати. Вибір тільки за нею. Думаю, викладачі академії допоможуть талановитій дівчині отримати ґрунтовну освіту.
Тож нехай щастить їй!
Лілія Білоконенко

Роботи Вікторії Тишкун

Малюнок
гуашшю

Роботи, вилиті із пластмаси

Вишиті подушки

Зроблене
з паперу

Каркас із скріпок, кульки виплавлені з пластмаси
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_____________________________________________________________________________________
Прокопчук Софія Михайлівна
Тут навчаються діти від Бога:
Щонайкращі, а добрі ж які.
Треба визнати – їхня дорога
Нелегкою є в цьому житті.

*
*
*
Я просила у Бога терпіння,
Щоб гріхи Він мені всі простив.
З цього часу і серце, й сумління,
Щоб від скверни очистив, омив.
Щоб дав спокій душі моїй, волю...
Дуже щиро просила тоді,
Щоб ніколи нікому я болю
Не завдала у цьому житті.
Мудрість брала у Божому Слові.
Мала безліч думок та ідей.
Я благала у Бога любові
До усіх на землі цій людей.
І Всевишній почув всі прохання,
І сказав Він з любов'ю мені:
– Ти, нарешті, обрала бажання,
Яке дійсно потрібне тобі.

Особливі, бо прагнуть тепла
І в стократ його всім віддають.
По стежинах Надії, Добра
На дорогу Любові ведуть.
*
*
*
Я – особлива дитина.
Я – ангел з одним крилом,
Боже творіння, людина,
Що бореться в світі зі злом.
В моєму серці багато
Віри, надії й тепла...
І линуть мрії крилато,
І прагне любові душа.
Для того, щоб нам злетіти,
Знайти себе в цьому житті –
Ми маєм навчитись радіти,
Обнятися маємо всі.

*
*
*
Нас, буває, питають: «Чому
Зветься центр «Особлива дитина»?».
Що сказати? Напевно тому,
Що по-іншому буть не повинно.

УСІМ МАТЕРЯМ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, ПРИСВЯЧУЮ…
«Любов довготерпить, любов милосердствує... Ніколи любов не перестає»
1 Коринтян13:4, 8
Нестримним потоком сонячне проміння
мелодію, виробили єдиний ритм, оптимальний
ввірвалося у лікарняну палату і разом з ніжним
для них обох – вони нероздільні.
голосом створило неперевершену симфонію
Вона заради цієї єдності покинула все: рощастя.
боту, друзів… Чи її покинули? Та від цього не
Мій маленький принце, як довго я тебе честала слабшою. Навпаки…
кала…
Він достовірно знає, що любов – це Бог.
На нього дивилися чарівні очі дуже вродлиНебесний Отець, який все віддав заради благополуччя жителів цієї планети. На щастя, цю ісвої жінки. На мить здалося, що такий теплий,
тину ніхто тут і не заперечує. Серцем відчув,
люблячий погляд він уже і раніше відчував на
що любов – це і мама, яка готова заради того,
собі. Коли?
кому допомогла з’явитися на світ, пожертвуваНе знає чому назвав її мамою. Мама… У
ти собою. Дякуючи їй, він відкрив у собі один
цьому слові такий великий зміст, така глибина…
із дарів: як гірко б вона не плакала, як важко б
Серце підказувало, що ця жінка гідна такого
не було її душі, як сильно не боліла б голова,
звання. Вона була з ним скрізь. Особливо там, де
його чарівна посмішка, ніжний дотик руки,
було найважче. Гірко плакала, просила, переконувала себе й інших… Були такі, що нею захопспівчутливий погляд умить зціляли її. Багатолювалися, дивилися на неї, як на щось божестгранна жіноча душа починала грати різновенне. Когось нападав страх, коли відкривала
барв’ям найвитонченіших почуттів. І очі, і сердвері його кабінету. Були й такі, що просто не
це випромінювали почуття набагато сильніші,
могли її вже терпіти, її … і маленького принца,
ніж були до цього часу…
бо якщо говорити про неї, то треба казати і про
нього. З того дня, як їхні серця створили єдину
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Євгену М.
Землю огорнули сутінки, нагадуючи усім
Розповів би йому про те, як було важко,
про відпочинок. Востаннє на сьогодні глянув на
коли залишилися удвох з мамою. Ніяк не міг
зрозуміти: чому так сталося? Став уже доросквіти, що так легко піддалися чарам глибокого
лим, а так і не знайшов відповіді на це коротке
сну, і спрямував «свій транспорт» у будинок,
запитання. Глибоко переконаний, що дитині
який став для нього другою домівкою – навчанеобхідні тато і мама, як місяць і сонце Землі.
льно-реабілітаційний центр.
Можливо, дорікнув би йому, чи по-чоловічому
Йдуть роки.. Кожен з них збагачує знанняце покинути слабшого, що потребує допомоги?
ми, досвідом. Як багато почуто, побачено. ПеЗнає, якби тато тоді допоміг зібрати кошти на
режито... Сьогодні він готовий переконати
будь-кого, що біль тілесний (яким би він не
операцію, відвіз до спеціалістів, він ходив би.
був) набагато легше перенести, ніж біль душевНа жаль, втрачено найдорожче в таких випадний. Ніхто тобі не зарадить, коли болить душа.
ках – час.
Він це знає… Звичайно, є речі, які йому взагалі
Сказав би йому, як важко було щоп'ятниці
не дано зрозуміти. Хоч і подолав уже певний
спостерігати, як до реабілітаційного центру
відрізок життя, та ніяк не збагне: за яким принпід'їжджають автомобілі, з яких виходять усміхципом вживаються на Землі добро і зло? Не
нені батьки, беруть своїх дітей на руки і щаслиможе змиритися з цим. Бо має власне розуміння
ві залишають центр до понеділка. Серце тоді
билося так швидко і він, будучи прикутим до
того, що коли добре, то має бути всім добре.
інвалідного візка, загартовував свою силу волі.
На його думку, людина з кожним прожиДуже не хотів, щоб мама бачила його сльози, їй
тим роком має ставати не тільки розумнішою,
і так нелегко...
але й добрішою, милосерднішою. А ще він
Пригадав би, як одного разу, ще у п'ятому
знає, що найважче переносити самотність. Це
відчуття настільки гнітюче, що до нього не звиккласі, почув за дверима до болю знайомий гонеш. А за самотністю часто приходила депрелос. І нічого, що то був урок, і вже зовсім нічого, що у візку. За декілька секунд відчинив двесія, думки про самогубство.
рі... і зрозумів, що помилився... Ні вчителю, ні
Він не може сказати, що є відкиненим, не
однокласникам не зміг пояснити свій вчинок.
сприйнятим, але все одно дуже довго залишавЩоб він їм сказав?
ся самотнім. Чому він самотній? Може, причиЗапитав би у тата, чи знає він, що є Бог?
на в інвалідному візку? А може, ритм людського життя такий? Всі спішать... Біля нього рідко
Що поруч кожного є Спаситель, готовий у
будь-яку секунду життя допомогти, захистити,
хто зупиниться на дві-три хвилини, даруючи
втішити... Ці знання найважливіші для кожної
квапливу посмішку і звичне: «Як справи?» Інолюдини. Коли йому про це розповів учитель
ді й відповіді не дослухає. Спішить...
християнської етики, то з його життя зникло
Цікаво, а куди б пішов він, якби зміг стати
таке відчуття, як самотність, а з ним і відчай,
на свої ноги? Ось уже двадцять років він передепресії, думки про самогубство...
сувається з допомогою візка, рук, а стоїть – хіба
що на колінах. І нікому, жодній людині (навіть
Скільки разів він уявляв цю зустріч. І щомамі) не признався у тому, що він ходить... у
разу вона була іншою: щось сказав би, про
щось змовчав би. Але хоч би як, йому завжди
думках...
дуже хочеться притулитися до татового плеча і
Отож він пішов би до батька, хотів би посказати: «Я люблю тебе, тату!».
бачити, почути його голос.
_____________________________________________________________________________________
Зоя Романівна Стрихарчук (Шустова) народилася в мальовничому куточку Рівненщини – в
селі Сіянці Острозького району. Можливо, саме й тому ота мальовнича природа її невеличкого хутірця, що купається серед житів у щоденних променях сонця, у краплинах роси та гомоні птахів, стала
першою вихователькою творчого дару дівчини. А ще мамина пісня та її щедра душа вела і супроводжувала доньку у житті, даючи вибір вірного шляху.
Як режисер за спеціальністю, працюючи на культосвітній ниві, Зоя Романівна Стрихарчук водночас і
творила свої поетичні та прозові твори. Друкувалася в періодичній, обласній та республіканській пресі.
Невдовзі стала членом Національної спілки журналістів, членом Української Асоціації письменників.
Її талант багатогранний: поетеса, має неабиякі акторські здібності, декламатор, чудово співає, талановитий режисер... Але найчастіше люди називають народною письменницею. І це визнання, гадаю,
є найбільш справедливим. Той, хто прочитав книги "Криниця Долі", "Сто і одна гумореска Зої Стрихарчук", може це підтвердити.
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Її твори – це роздуми про життя, про людей, з якими довелося зустрічатися, про те, як важливо розуміти один одного і завжди лишатися самим собою, щоб протистояти несправедливості.
Барвиста, хвилююча, натхненна мова. Така ж, як і душа самої авторки.
Нещодавно письменниця стала переможцем всеукраїнської акції "Зорі надії", в якій взяли участь
творчо обдаровані інваліди.
***
Боялась я на схилі літ
Втрачати віру у життя.
Та Ваш журнал як заповіт
Вернув мене із небуття.
А прочитала я його
За номером 16
І уявила вразі: «Мені
Не 70, а 20».
Радіти треба усьому,
Що Бог наш посилає.
Бо Він лише один
Усіх нас захищає.
Журнал Ваш надихнув мене
На ці слова пророчі.
По правді, скажу Вам,
Відкрив він мені очі.
Побачила в журналі я,
Що люблять це життя…

І цінувати вміють теж,
Зусиллям їх немає меж.
Климчук Микола здивував,
Як рак він вміло подолав,
І ще ж чудесне відкриття
Журнал Ваш втілив у життя.
Рецепти лікування
з трав Наталії Земної
Журнал Ваш вміло все зібрав
І в руки нам готове дав,
Щоб скрасить наші долі.
Тепер не треба нам усім
Десь ритися в газетах,
А тільки глянеш у журнал –
Тут все як на портретах.
От тільки жаль, що Ваш журнал
Тираж малий ще має,
Й не кожен, хто б хотів,
Його собі придбає.

Німому привидівся сон, нібито Варвара гладить його по голові та й каже: «А ти вже геть сивий...». Від дотику її теплих долонь груди німого
переповнюються невимовно-солодким блаженством, незнаною досі радістю. Його серце, здається,
горить, тріпоче, а тіло немов хтось шмагає гарячими стьожками... Він хоче сказати Варварі, як
палко її кохає, але... на жаль, не може вимовити й
слова. Лиш вилітає з горла оте довге, остогидле
мичання. Варвара не розуміє його, лякається і тікає. І тоді в переповнені вщерть щастям груди
приходить дикий розпач. І здається німому, що він
уже не людина, а загнаний олень, якого ось-ось
розірвуть вовки...
В тому страшному розпачі він прокинувся, поєднавши сон з реальністю довгим пронизливим
мичанням, що почасти переходило в тяжкий стогін. Тільки ось ці глухі стіни його хатини знову як
належне сприймають звуки бідної самотньої істоти, що були наче скаргою білому світові зболеної
душі. Коли б на оцих стінах могло записатися все
те життя, яке він прожив, всі ті муки, які стерпів,
то, мабуть, були б вони геть списані мікроскопічними рядками, зате село вмістило б його автобіографію в декількох фразах. Німий. Людина без імені, бо його просто ніхто не знав, зрештою, воно
нікого й не цікавило. Людина-робот, який тільки й
знав донедавна – тягнути на своєму худющому
тілі непосильну працю на деспота-вітчима. Одне
слово, завжди був голодний, холодний і як гово-

рили: «Одежі – що на ньому, а хліба – що в ньому». Аж світився бідолаха, не зрозуміло було лиш,
як міг ось такий скелет п'ятипудові мішки вергати,
землю з ранку до вечора орати. Прожив, ні не жив,
а животів у вітчима, мов собака на прив'язі. І зітхне, бувало, тоді кожне: «Така, мовляв, його доля: тягни німий лямку, доки не викопають ямку».
А знало б село, як півстоліття тому він говорив: «Мама, тато, баба...». І пам'ятає, як його маленьким мама ласкаво та ніжно кликала: «Митенька...». А потім... Потім усе, мов заволокло чорною пеленою! Друге заміжжя мами, переїзд у це
невеличке краєвидне сільце, де був звір-вітчим, і
через якого мама давним-давно пішла на той світ.
А Митенька від одного удару кулаком навіки онімів. І нічого так із своїх дитячих літ не пам'ятає, як
ті здоровенні волохаті кулачища, якими щодня
вітчим гателив куди попало та ще й плакати не
давав. Та чи ж коли хто бачив, як сирота плаче?
Ніколи було, бо за роботою світу не видів. Та хоч,
як кажуть, порою з бідою, але й, бувало, її забували. Все ж коли-не-коли, а вдавалося німому хлопчику увірвати вільну хвилинку та й шмигнути за
окраїн села, послухати на узліссі ніжний спів соловейка, помилуватися широким краєвидом на березі річки. На щастя, доля хоч одну радість лишила йому: чути та бачити.
Тепер, коли сонце німого зайшло за полудень
віку і клятий вітчим нарешті сконав, сердега відчув смак волі і втямив, що воля таки дорожча за
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життя. Віднині, ставши повноправним господарем
у вітчимовій хатині (добре хоч претендентів на неї
не виявилося), німий уже працював сам на себе,
заробляв собі на прожиток по людях, маючи золоті руки, мулярував, столярував, рубав дрова – все
що завгодно, а за платню – що хто дасть. Людям
вигідний був такий воляга-трудяга, котрі хитріші
та скупіші обходилися лиш одним обідом, а щедріші та совісніші платили, крім обіду, ще й куркою
чи качкою, мукою чи яйцями. Він ніколи не вимагав чогось більшого, бо світився добротою і дуже
радів, коли його роботу цінували.
Кожного святкового дня німий поспішав до
церкви та все ставив свічки за щастя, здоров'я сусідки Варвари, яку віддано кохав своїм нерозділеним німим коханням ще з часів юності. Та Бог,
видать, не чув отих душевних молитв німого і не
давав Варварі ні щастя, ні долі. Бо дісталася вона
п'яндизі Петрові, за яким у господі не було в що
тріски збирати. Варвара билася, як риба об лід і не
раз гірко проклинала свою недолю, не раз голосила на подвір'ї. А німий і собі душився слізьми, мичав у своїй хатці і нічим не міг зарадити її горю.
Хоча було якось раз не стерпів та й кинувся з кулаками на осатанілого Варвариного чоловіка, через що більш як півроку проваландався в гіпсі. А
той, скалічивши і без того нещасного, ще пригрожував: «Ще раз полізеш у чуже просо, позбудешся
печінки! Де двоє кусаються, третій не мішається.
Втямив, німа заразо?»
Ой, не відала Варвара про те віддане почуття
німого, про ті його муки-страждання, відчуття
страшної неповноцінності. Та й що з того, якби й
дізналася, то чи хоча б подивилася в його бік? Посміялася б, може, та й годі, якби він, жестикулюючи, подолав бар'єр боязні та соромливості, розтлумачив їй про свою давню пристрасну любов. І від
цієї думки, що з'являлася невпинно і невідступно,
він почував себе зовсім безсилим, закутим навіки
в ланцюги безвиході. Всевладна тінь власного болю заповнювала, здавалось, усі простори, кожну
мить, і в припадку душевної напруги він не мичав,
а ревів у своїй хатині. А коли, втомившись від самого себе, заспокоювався, в сотий раз переконувався, що це ніколи в нього не пройде, що належить
усім своїм єством лиш їй єдиній, як належить хвилям човен, що потопає... Однак він і тим був вдячний долі, коли бачив, як вона щоранку біжить підтюпцем на ферму та з ферми, коли брязкає відрами біля криниці, котра, на радість, була саме навпроти його вікон, коли шпорталася в городі, коли, вловивши вільну хвилинку, просто сиділа на
подвір'ї на лаві зі своєю донечкою Світланкою, яка
так була схожа на Варвару в юності. Тоді він, відсунувши краєчок фіранки, зливався з шибкою.
Жодна жива душа не здогадувалася про його багатостраждальну любов. Таємницю цю знали лиш
чотири стіни і красива біла вінчальна сукня... Так,
саме вона, ця сукня, була його рятівницею, його
святинею, символом вічної юності, символом віч-

ного кохання...
Щовечора німий, хоч від утоми ніг, бувало, не
чув, старанно вимивав руки і йшов у комірчину,
виймав зі скрині свій порятунок від душевного
болю, свою розраду, цю пишну сукню, обережно
ніс у світлицю, розкладав на подушках, ніжно розгладжував складки, буферця рукавів і цілував, цілував, цілував... У нього був свій світ, світ уяви і
фантазії, у якому він був казковим принцем, а вона, Варвара, – принцесою, такою ж юною і прекрасною, як і двадцять літ тому... Жила тоді дівчина-красуня Варя в іншому кінці села. До заміжжя німий ніколи її раніше не зустрічав. Та й звідки
йому було знати, адже до школи не ходив, не гасав
малим по селу, бо вже з дитинства був у вітчимовій упряжці, а тим більше не було у нього і юності, ніколи не був у клубі, ні з ким не товаришував,
бо цілком зрозуміло чому. Він просто був викинутим за борт. То ж звідки йому було знати про існування Варвари? Її німий побачив з-за свого тину, коли в сусідського хлопця-розбишаки Петра
Маврука гриміли весільні музики. У колі захмелілих гостей в білій розкішній сукні пливла, немов
лебідка, наречена Варя і серце німого стискалося
від жалю. Йому так хотілося побути поруч цієї
красуні хоч на мить... І тоді він заплющував очі, і
вже в уяві з Варварою на місці Петра постав він,
Митенька, красивий наче принц із маминої казки.
Ось вони беруться за руки і говорять, говорять,
воркують, немов голуб'ята...
Цього дня німий повінчав у своєму серці свою
мрію. І того ж дня, пересвідчившись, що вітчим
добряче залив сліпаки на весіллі, спатиме безпробудно добу, а то й більше, швиденько запряг гніду
і вперше майнув у місто, гріючи за пазухою мамині заощадження, які перед смертю нишком від вітчима вона тицьнула в руки і наказала десь примурувати у стіні. Тож і приберіг їх німий до свого
визначеного дня. Відразу, немов сам Бог допоміг,
натрапив на магазин-салон для молодих, у якому й
купив точнісінько таку ж білу вінчальну сукню.
І вже аж дотепер він береже її, як зіницю ока,
коротає над нею довгі самітні вечори, цілує ту ніжну матерію, уявляючи, що це вона, його вимріяне щастя – Варвара.
Мичить-мукає, розмовляє наче з нею лиш йому зрозумілою мовою. Німому здається, що вона
розуміє його, сприймає все як належне: він розповідає їй про свої щоденні враження, про біль прожитого часу, про деяких лепетливих, злих, заздрісних людей, що оточують їх, які, на радість, не
знають і навіть не здогадуються про його любов
до неї, заміжньої жінки, бо ж якби дізнались, то
задушили б своїм смердючим запахом слів його
мрію, підняли б на глум красуню Варвару і його –
німого...
...Ось і зараз після тривожного сновидіння, що
сколихнуло все єство, німий знову дістав ту сукню, свою святиню, порадницю, щоб знову прочитати свою молитву таємного кохання... Враз за ві-
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кном пролунав крик, несамовитий крик. Немов
гостре лезо ножа шпигнуло в серце німого.
Невже знову? Вискочив на подвір'я і причаївся
за почорнілою копицею соломи. Брутальна лайка
різала холодну місячну ніч. Та на цей раз Петро
виганяв з дому дочку, вхопивши її за коси. Посадистськи поволік на вулицю.
– Іди геть, сучко! Геть з моєї хати! Хоч повісся
чи втопися, тільки згинь з моїх очей! Ніколи, ніколи не дозволю, щоб отой безрідний, інтернатський волоцюга став моїм зятем! Ач, що надумала,
заміж за нього?! Геть, бо вб'ю!
– Тату-у-у! – чайкою билася в цупких, жорстоких руках батька Світлана – Варварина дочка. Її
риданню вторила мати.
– Геть! В хату не пущу, хоч закоцюбніть тут! –
гримнув дверима. Скреготнув засув. Роздягнені,
босі жінки зосталися надворі ловити перші приморозки пізньої осені.
І тоді німий наважився. Поспіхом підбіг до них
і, жестикулюючи, намагався пояснити, щоб вони
не мерзли, а йшли до нього. Тремтячи від холоду,
Варвара з дочкою пішли слідом. Коли трохи обігрілися, раптом Світланка легенько торкнулася
ліктя матері, спинивши свій здивований погляд на
весільній сукні, що таємниче лежала на канапі.
– Поглянь, мамо, така ж сама, як твоя весільна,
що ти мені показувала, такі ж складочки, буферця...
Варвара аж стрепенулась. Дивно та й годі...
Німий перехопив той погляд, бережно склав сукню і простягнув Світлані, пояснюючи жестами, що
віддає в дарунок, бо бажає їй щастя і хоче, щоб
молодята жили у нього. Затим на хвилю зник у
комірчині, виніс два великі вишиті рушники. Розклав на столі і намагався пояснити, що один з них
молодятам під ноги, коли вінчатимуться, а другий
– як священик в'язатиме їм руки.
То були не рушники, а справжнє диво незрівнянної, невимовної краси закодованих узорів, диво неперевершеного творення рук напрочуд мрій-

ливої людини з великою душею і гарячим серцем.
Варвара аж сплеснула руками: «Боже, яка краса!»
Затамувала дихання, розглядала ті узори, символіку весняного пробудження, що стелилася перед
зором на щастя, на долю. Вона знала, що в німого
золоті руки до всього, але щоб вишивати, та ще й
так майстерно, ніколи й гадки не мала.
А на тих рушниках і цвіте калина, і витьохкує
соловейко серед весняного розмаїття. А по безкінечному зоряному шляху, взявшись за руки, йде
закохана пара. На голівці дівчини, що так нагадує
Варвару, – віночок з троянд. Легким помахом руки
юнка немов запрошує у світ пробудження, скромності, чистоти і вічної любові.
Варварині ще не вицвілі, такі ж чарівні, карі
очі наповнилися слізьми щирої вдячності. Коли б
то вона хоч крапельку здогадалася, яку невиспівану пісню проніс у своєму серці німий крізь своє
життя, яку таємничу силу любові вклали його руки у це полотно...
«Дай, Боже, – думав у цю мить німий, – вірного, великого кохання Варвариній доньці і її майбутньому чоловікові».
Враз Варвара, не соромлячись дочки, підійшла
і поцілувала німого. Німий стрепенувся, аж якось
наче зблід.
– Варя! – стогоном вирвалося з його грудей.
– Варя! – вже аж закричав він, не вірячи, що це
його власний голос.
– Варя! Варя! Варя! – змішувався його крик з
потоками сліз радості.
– Варя... – без кінця став повторювати це цілюще, дивовижне ім'я, немов боявся, що ось-ось
хтось може відібрати його голос, його несподіване
щастя.
Варвара з дочкою наче заціпеніли від подиву.
А німий вже не плакав, а ридав, то були ридання
найщасливішої людини в світі.
– Заспокойся, Митю, заспокойся, – ніжно гладила Варвара його сиву, мов лань, голову.
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Рівненський навчально-реабілітаційний центр
"Особлива дитина" створений для дітей з вадами
розвитку. Діти тут вчаться не тільки за спеціальними
навчальними програмами, для них введені нові програми передпрофесійної підготовки: швейна майстерність, столярна справа, кухарство, квітникарство,
робота з бісером, проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на соціальну адаптацію. У навчальному закладі по-батьківськи опікуються своїми
вихованцями, вони захищені від негативного зовнішнього впливу.
Уже сьогодні батьки хвилюються про подальшу
долю своїх дітей, їх майбутнє, адже прийде час, коли
їх "особливі" діти повинні будуть залишити стіни
рідного для них навчального закладу.
Приміром, у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, що в селищі Лютіж Київської області, можна здобути професію майстра з
ремонту взуття, перукаря, швачки та вишивальниці,
а в Рівненському обласному центрі професійної реабілітації інвалідів, що у селі Олександрія, – професії
оператора комп'ютерного набору, верстатника деревообробних верстатів, швачки та молодшої медичної
сестри. На базі Олександрійського відділення Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ
можна опанувати професії оператора копіювальних
та розмножувальних машин, кравця, закрійника й
багато інших.
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/

Рівне

ендопротеза «Магнум-2 А». Такий протез має більш
тривалий строк служби. Також з минулого року з'явилася можливість частіше проводити подібні операції. За кошти обласного бюджету було придбано необхідний для такого виду хірургічного втручання
комплект медичних інструментів.
Потреба в артрологічних операціях є досить високою. На сьогодні в області налічується більше 30
тисяч чоловік, які потребують заміни суглобів. І здебільшого це – люди похилого віку.
Рівне вечірнє. – 2009. – 26 лют.
*
*
*
У 2008 р. встановлено пандуси до 2972 приміщень органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, закладів охорони здоров’я, органів
соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, закладів культури, закладів освіти в районах, містах області. Цей
показник є одним із найбільших в Україні. Проте
кричущі випадки халатного відношення до спорудження спеціальних заїздів нівелюють високі показники області.
Лише близько сімдесяти відсотків встановлених
в області пандусів відповідають державним будівельним нормам. Загалом же, все, що робиться у цьому
напрямку, більше нагадує фікцію. Добудови, які покликані полегшити життя та пересування людей на
візках, скоріше нагадують трампліни для спортсменів-екстремалів. Кут нахилу цих «пандусів» такий,
що можна легко хіба що злетіти, ніж з’їхати. Відповідно і заїхати на них практично неможливо.
Непоодинокі випадки і встановлення замість суцільної поверхні пандуса – металевих рейок. Поперше, вони також встановлюються на космічній для
візків висоті. По-друге, мають певну відстань одна
від одної. А зважаючи на те, що візки бувають різної
ширини – використання їх абсолютно неможливе.
Трапляються випадки, коли для заїзду відсутні поручні, що є неприпустимо.
З метою з’ясування можливостей людей з обмеженими фізичними можливостями потрапити в державні та інші заклади міста, використовуючи пандуси,
голова Рівненської обласної державної адміністрації
Віктор Матчук і голова Рівненської міської ради
Владимир Хомко 14 квітня проїхали на інвалідних
колясках по державних установах Рівного.
Матчук і Хомко побували в державній нотаріальній конторі на вул. Словацького, в обласному

*
*
*
Цьогоріч Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у черговий раз виділив кошти на закупівлю автомобілів «Славута». Отож, наразі в Рівненській області з 80 чоловік, які стояли на черзі за автомобілем, забезпечено 74 людини. Зокрема, 30 січня
на території підприємства «Рівнеавто» дев'ятеро інвалідів праці отримали в користування новенькі автівки.
Вісті Рівненщини. – 2009. – 5 лют.
*
*
*
Операції із заміни суглобів уже десять років успішно роблять у Рівненській центральній міській
лікарні. Такий вид хірургічного втручання новий для
нашої країни, а за складністю фахівці їх прирівнюють до операцій на відкритому серці.
Вже успішно освоєні заміна кульшового (тазостегнового) та колінного суглобів. Здебільшого такі
операції проводяться пацієнтам, які страждають на
захворювання суглобів або мають їхні механічні
ушкодження.
З минулого року рівненські медики освоїли новітню методику ендопротезування кульшового суглоба
з
використанням
пари
"метал-метал"
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управлінні соціального захисту населення (вул.
Словацького), в обласній медико-соціальній експертній комісії (вул. Словацького), в міському управлінні житлово-комунального господарства (вул.
Шевченка), в житлово-комунальному підприємстві
«Центральне» (вул. Шевченка), в міському БТІ
(вул. Шевченка), в поліклініці на мікрорайоні «Північний».
Ні в одну з цих установ Матчук і Хомко на інвалідних колясках самостійно і безперешкодно заїхати не змогли.
Вони також запропонували скористатися коляскою і заїхати в приміщення також і керівникам
цих установ.
Матчук розпорядився до 15 травня обладнати ці
будівлі пандусами, які відповідають будівельним
нормам, і забезпечити безперешкодний доступ
людям з обмеженими фізичними можливостями.
Рівнен. репортер. – 2009. – 25 лют.
http://ua.podii.com.ua/politics/2009/04/15/023327.ht
ml

До участі у конкурсах запрошуються діти-сироти
віком від 10 до 18 років, а також діти з функціональними обмеженнями та молоді люди з вадами здоров’я від 10 до 35 років.
Робота повинна бути підписана за зразком:
− прізвище, ім’я, по батькові;
− повна дата народження;
− домашня адреса;
− назва навчального закладу;
− вказано: дитина-сирота (копія документа, що
засвідчує статус – Єдиний квиток), дитина чи молода
людина з вадами здоров’я (копії
пенсійного
посвідчення);
− назва роботи;
− копія ідентифікаційного коду учасника
конкурсу.
Переможці конкурсів будуть нагороджені
почесними грамотами та подарунками. Для того,
щоб взяти участь у тому чи іншому конкурсі,
необхідно звертатись у центри соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання.
Кульчицька Т.А., провідний спеціаліст Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

*
*
*
За підсумками минулого року в Гощанському
районі традиційно визначали найкращу установу
охорони здоров’я.
До переможців увійшли Гощанська центральна
районна лікарня, Тучинська дільнича лікарня та фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) села Курозвани. У номінації «Кращий колектив» перемогу здобув територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів. Медсестра територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів Галина Кравчук стала переможцем
серед соціальних працівників. Кращим лікарем району став завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії центральної районної лікарні
(ЦРЛ) Богдан Помарський.
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/

*
*
*
11 березня 2009 року на базі Сарненського районного центру зайнятості проведено ярмарок
вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою працевлаштування на підприємство ТОВ ТВП "Укрполь" з виготовлення
м’яких меблів. Директор підприємства Ткаленко
Ніна Гнатівна розповіла присутнім про підприємство, його фінансовий стан, перспективи розвитку.
На заході були присутні 16 осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Шість із них виявили
бажання працювати на підприємстві після безпосереднього ознайомлення із процесом виробництва.
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail
/4748.htm

*
*
*
У 2009 році Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить
конкурс творчих робіт дітей-сиріт, дітей та молоді з
функціональними обмеженнями "Як живемо і вчимося – наші мрії":
- конкурс на кращу міні-скульптуру «Мій улюблений герой» – травень 2009;
- конкурс на кращий виріб із природного матеріалу «Барви осені» – вересень 2009;
- конкурс на кращу ялинкову іграшку «Прикрасимо ялинку» – листопад 2009.

*
*
*
4-10 травня у Рівному відбулася загальноміська
благодійна акція допомоги дітям з вадами зору
"Серце до серця".
Мета акції – формування, популяризація та пропаганда здорового способу життя серед дітей і молоді, розвиток молодіжного спортивного волонтерського руху.
http://www.ogo.rv.ua/hot_news/27385
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СПОРТ

«Інва.net» № 21
Гості вечора змогли побачити майстерність
спортсменів, зокрема свій танцювальний талант
продемонструвало подружжя – Іван Сівак та Надія
Вербицька. Вправність у застосуванні прийомів
самооборони показали вихованці школи гопака з
Дубровиці, а також продемонстрували, як запорожці гартували свій дух: ходили босоніж по склу і
цвяхах, лягали на них і піднімалися без жодної подряпинки.
Вісті Рівненщини. – 2009. – 19 лют.

*
*
*
Команда рівненських спортсменів-інвалідів настільки сильна, що стала відомою не лише в області та Україні, а у світі. Зокрема нещодавно рівняни представляли нашу державу на Параолімпійських іграх у Пекіні і повернулися з медалями.
Обласна влада та керівництво «Інваспорту»
теж відзначили спортсменів, влаштувавши святковий вечір «Наша спортивна гордість», під час
якого нагороджували кращих за підсумками 2008
року.

*
*
*
16-22 лютого 2009 р. у приміщенні облцентру
«Інваспорт» (м. Рівне) відбулася першість області з
настільного тенісу та обласна спартакіада «Повір у
себе» з настільного тенісу серед інвалідівспортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА).

Матло Ярина і Палюх Ольга
У номінації «Кращі спортсмени» були відзначені: Ігор Косенко, Ярина Матло, Олександр Помінов, Юлія Галінська, Роман Куров, Галина Галінська, Роман Набухотний, Надія Вербицька, Іван
Сівак, Віталій Попок. У номінації «Кращі спортсмени-юніори»: Катерина Мамчур, Денис Андреєчкін, Михайло Мізерний, Володимир Макарчук,
Анатолій Виноградов. У номінації «Кращі спортсмени-ветерани»: Володимир Копитюк, Любов
Семенюк, Олександр Мурашко, Олена Криворучко, Галина Никитюк. У номінації «Кращі тренеривикладачі»: Володимир Чирков, Ольга Палюх,
Олександр Фесовець, Влада Костак, Віталій Пінчук. У номінації «Кращі тренери-викладачі по роботі з дітьми»: Сергій Макринський, Олександр
Шевчук, Олег Пацула. У номінації «Кращі голови
ФСКІ»: Валентина Петренко (м. Рівне), Олександр
Цицюра (м. Сарни), Петро Кишенко (м. Кузнецовськ). У номінації «Кращі директори спецшкілінтернатів»: Євгенія Фалко (Клеванська спецшкола-інтернат з вадами зору), Галина Лебідь (Острозька спецшкола-інтернат з вадами слуху), Євгенія
Бабич (Костопільська спецшкола-інтернат з наслідками ДЦП), Тамара Мичак (Тучинська спецшкола-інтернат із затримки психічного розвитку).

Попок Віталій
У
змаганнях взяло участь 39 чоловік. У першості області перемогу отримали: І місце – Андрій Орлюк (м.
Рівне); ІІ місце – Микола Ковальчук (м. Рівне); ІІІ місце – Тарас Шурупов (Костопільський р-н). За підсумками обласної спартакіади «Повір у себе» серед
спортсменів-юнаків головні місця здобули: І місце –
Богдан Саюк (Дубенський р-н); ІІ місце – Віталій Білоус (Дубровицький р-н); ІІІ місце – Михайло Руцький (Демидівський р-н); серед спортсменів-дівчат І
місце виборола Світлана Дубель (Костопільський рн).
*
*
*
Впродовж 28 лютого – 2 березня 2009 р. у приміщенні облцентру «Інваспорт» (м. Рівне) відбувся
відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу серед
спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, наслідками ДЦП та вадами зору. Загалом у змаганнях взяло участь 60 спортсменів. Серед спорт-
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пільського, Млинівського, Здолбунівського, Рівненського районів та м. Рівне. Перші місця вибороли:
П. Савчук, В. Жученя, Р. Набухотний, А. Нестеревич, О. Цицюра, В. Єгошина (чемпіонат області (21
рік і більше), В. Кукса, П. Головатчик, М. Скуловець
(першість області (17-21 рік), Р. Семенович, І. Тхорик, О. Якубенко, В. Корнійчук (обласна спартакіада
"Повір у себе" (від 10 до 16 років).

сменів-жінок із ЗІР у ваговій категорії до 60 кг І місце отримала Галина Галінська, у ваговій категорії до
67,5 кг І місце – Ірина Харчук. Серед спортсменівчоловіків із ЗІР у ваговій категорії до 67,5 кг І місце
– Роман Куров. Серед спортсменів-жінок із діагнозом ОРА, ДЦП у ваговій категорії до 52 кг І місце –
Марія Гулійчук; у ваговій категорії до 48 кг І місце –
Оксана Гулевич, у ваговій категорії до 75 кг І місце –
Любов Семенюк; серед спортсменів-чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг І місце – Мурашко Олександр, у ваговій категорії 56 кг І місце – Шнайдер
Максим; у ваговій категорії 67,5 кг І місце – Наливайко Михайло.

*
*
*
4-5 квітня 2009 р. на спортивному майданчику
МЕГУ (м. Рівне) відбувся VІ турнір з футболу
пам’яті професора, доктора біологічних наук
В.І.Завацького серед кращих команд Волинської
та Рівненської областей серед спортсменів з порушеннями ОРА, наслідками ДЦП та вадами слуху. Загалом взяло участь 8 команд Рівненської та
Волинської областей.
Переможцями та призерами змагань стали:
серед спортсменів з вадами слуху:
І місце – команда "Волинь-1" (м. Луцьк),
ІІ місце – команда "Рівне-1" (м. Рівне) (дорослі);

*
*
*
7 березня 2009 р. в Автотранспортному коледжі
(м. Рівне) відбувся відкритий чемпіонат області та
обласна спартакіада «Повір у себе» з міні-футболу
серед інвалідів-спортсменів з наслідками ДЦП. У
змаганнях взяло участь 70 спортсменів з області. Перші місця у рамках відкритого чемпіонату області
вибороли: І місце – команда «Рівне-1» (м. Рівне); ІІ
місце – команда «Острог-1» (м. Острог); ІІІ місце –
команда «Рівне-2» (м. Рівне). У рамках обласної спартакіади «Повір у себе» – І місце – команда «Надія»
(м. Рівне); ІІ місце – команда «Юність» (м. Рівне); ІІІ
місце – команда «Старт» (м. Рівне).

І місце – команда "Рівне-2" (м. Рівне),
ІІ місце – команда "Волинь-2" (м. Луцьк) (діти);
серед спортсменів із наслідками ДЦП:
І місце – команда "Рівне-3" (м. Рівне),
ІІ місце – команда "Волинь-3" (м. Луцьк) (дорослі);
І місце – команда "Рівне-4" (м. Рівне),
ІІ місце – команда "Волинь-4" (м. Луцьк) (діти).
*
*
*
11 квітня 2009 р. у більярдному клубі «Піраміда» (м. Рівне) відбувся відкритий чемпіонат області зі спортивного більярду серед інвалідівспортсменів з вадами слуху.
У цих змаганнях взяли участь понад тридцять
учасників з чотирьох команд з Сарненського,
Млинівського районів, м. Луцька та Рівного.
Переможцями та призерами змагань стали:
І місце – В. Глодін (м. Луцьк);
ІІ місце – П. Бобровник (м. Рівне);
ІІІ місце – В. Білотіл (м. Сарни).
Облцентр «Інваспорт» висловлює щиру вдячність більярдному клубу «Піраміда» в особі Олександра Олексійовича Жлуктенка за безкоштовно
наданий зал для проведення змагань.

Збірна області з футболу
*
*
*
28 березня 2009 р. у приміщенні облцентру "Інваспорт" (м. Рівне) відбулися чемпіонат, першість
області та обласна спартакіада "Повір у себе" з шахів
серед спортсменів-інвалідів з порушеннями опорнорухового апарату, вадами зору та слуху.
У цих змаганнях взяли участь понад 60 учасників
із семи команд Сарненського, Острозького, Косто-

Методичний відділ
облцентру "Інваспорт"
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ЦІКАВИНКИ
На околиці міста Рівного в мальовничому урочищі «Сосонки»
розміщений унікальний куточок
живої природи – Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення.
Свою історію Рівненський зоопарк розпочинає з 1982 року.
Перші мешканці – представники місцевої фауни – були завезені
з лісових господарств області та з
колекції обласного краєзнавчого
музею. Це були дикі кабани, вовки, лисички, лось. З цирку привезли бурого ведмедя, який довго тішив відвідувачів зоопарку і дожив
тут до похилого віку. Згодом у
зоопарку з’явилися мавпи, олені,
бізони, верблюди, гімалайські ведмеді, різноманітні птахи.
Зоопарк сьогодні – це колекція
з 150 видів тварин, улюблене місце відпочинку та прогулянок всією сім’єю. Основна частина зоопарку – це залишки старого фруктового саду та єдиний у межах міста природний лісовий масив площею 4,7 га. Розлогі дуби, старі сосни, ялини та тополі прекрасні в
будь-яку пору року.
На території зоопарку знаходиться більше 130 видів деревини,
чагарникових та трав’яних рослин.
Першими зустрічають весняне
сонечко жовті квіти форзиції, естафету цвітіння переймають кизил, терен, глід, бузина, акація, черемха. Практично протягом цілого літа милують око влиті білими та рожевими квітами кущі таволги.
Навесні парк зустрічає відвідувачів яскравим пахучим килимом
лісових квітів (анемона, зірочник,
медуниця, первоцвіт, фіалка, примула).
Утримати таку кількість різно49

манітних тварин – нелегка, клопітна і водночас дуже цікава робота. Годівля проводиться згідно із
спеціально розробленими раціонами, щоб кожна тварина
отримала необхідну їй кількість поживних речовин, вітамінів,
мікроелементів, мала гарний вигляд і була здоровою.
Асортимент кормів для годівлі тварин достатньо широкий і
складається майже з 70 найменувань. Серед них – овочі,
фрукти, ягоди, крупи, зернові та концентровані корми,
хлібобулочні та м’ясо-молочні вироби, яйця. Щороку в
зоопарку народжуються малята майже у 30 видів тварин.
РИБИ. В акваріумах Рівненського зоопарку утримується
близько 20 видів риб – представників рядів Араваноподібних, Карпоподібних, Сомоподібних, Карпозубоподібних, Окунеподібних, Хоботнорилоподібних.
АМФІБІЇ. Життя зародилось у воді, амфібії першими залишили її
колиску і дали початок наземним хребетним тваринам. Більшість амфібій зараз живе то у воді, то на суші. В Рівненському зоопарку утримується 4 види амфібій: шпорцева жаба, блакитна квакша, гігантський веслоніг, жабоподібна квакша.
РЕПТИЛІЇ. На сьогодні в світі налічується близько 7000 видів рептилій, які
поділяються на 4 ряди: черепахи, крокодили,
лускаті, клювоголові. В тераріумі Рівненського зоопарку є 32 види
рептилій, із них: лускаті – 26, черепахи – 4,
крокодили – 2 види. Також у тераріумі
утримуються представники ряду пітон, які
зустрічаються тільки в Східній півкулі.
ПТАХИ. В зоопарку можна побачити
птахів тридцяти видів. Австралійський ему
також належить до птахів, які не літають, а дуже добре бігають. Тут проживають: лебеді, мандаринка, каролінка, огар, канадська казарка, звичайний крижень, орлан білохвіст, чорний
гриф, білоголовий сип, степовий орел, канюк, ряд куроподібних, фазан золотий,
фазан срібний, фазан срібний вухатий,
фазан королівський, пава звичайна, папуги, пелікани.
ССАВЦІ. Найбільш високорозвинена
група хребетних тварин – ссавці. В Рівненському зоопарку вони представлені
такими групами тварин: ссавці; примати –
японська макака, павіан гамаду; гризуни –
білка звичайна, індійський дикобраз, нутрія; хижаки – вовк, ведмідь бурий; кошачі – рись, сервал,
пума, леви, леопарди (амурський та перський); непарнокопитні – коні, осли та зебри,
верблюди: парнокопитні – свині, бегемоти,
олені, антилопи, бики, кози, вівці, кабан, бізон. У Рівненському зоопарку мешкають двогорбі верблюди, одногорбі верблюди, лама.
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Лушпанов Олексій Андрійович народився 18 березня 1936 року в селі Безлюдівка Харківської області.
Ще під час навчання в ремісничому училищі випадково попав під поїзд, втратив
ногу, став інвалідом III групи. Олексій Андрійович сильна, вольова людина. З юнацьких років захоплюється футболом та волейболом, неодноразово був суддею районних та місцевих змагань з різних видів спорту, організовує турніри з шахів та
шашок, любить дітей, для них пише казки.
ПРОЧИТАЙ
Лиска-Аліска, Мишка-Побіганка,
Кіт-Муркіт, Песик-Рябчик, Зайко-Побігайко
Якось на світанку затіяли велику сперечанку.
Лиска-Аліска: «Та я в усьому світі найкрасивіша!
А яке у мене тепле хутро,
Що зігріває мені нутро!».
Мишка-Побіганка:
«А я справжня господиня,
І це моя велика гординя.
Теплу хатку маю, щирих друзів зустрічаю».
Ось і мовив Кіт-Муркіт:
«А я найвеселіший Муркокіт!
За це мене пускають на поріг.
Ще й дають смачний пиріг!»
Песик-Рябчик: гав, гав, гав
Він всіх звірів розігнав:
«Усю ніч він вартував і на поріг їх не пускав».
Зайко-Побігайко:
«Де хоробрість мені взяти
І свою спритність показати?
Я ж прудкіший в лісі цім, не рівня звірятам всім,
О! Ще стану я героєм лісових змагань і воєн!»
Ось такий зчинився спір.
Хочеш вір або не вір!!!

Наш сірий оселик
І розумний, і веселий,
Прудконогий і грайливий.
До роботи не лінивий.
То танцює, то гарцює –
Кожний шелест вушком чує.
Думав, мишка – придивився,
Під ногами лист котився.
Скочив ослик за листочком,
Але той вже за місточком.
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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, інше.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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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, 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

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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В оселі Ольги Дячук затишно, спокійно. На стінах у кімнатах висять
красиві картини, намальовані її дочкою Марійкою. Нелегко було Ользі ростити самій дітей. Адже і син, і дочка мають проблеми зі здоров’ям. Лікарні, консультації в медичних інститутах, лікувала, де тільки могла. Це зараз вони вже дорослі, допомагають мамі, а тоді…
Марійка закінчила Котівську ЗОШ I-III ст. Рівненського району. Ще в
школі здібності дівчини до малювання помітила її вчителька образотворчого мистецтва Малащук Тетяна Степанівна. Саме вона і порадила мамі звернути увагу на це. Після уроків Марійка поспішала в дитячу художню школу в м. Рівне,
яку закінчила в 2000 р.
Неодноразово брала участь у різних конкурсах малюнків.
Після школи продовжила навчання у
Квасилівській школі-ліцеї Рівненського району,
де здобула професію художника-живописця.
Сьогодні Марійка має роботу, задоволена
нею. Але все рідше і рідше сідає за пензель,
адже хороші фарби дорогі та часу не вистачає.
Малює для себе, для душі.
Зараз Марійці 23 роки і вона хотіла б спілкуватися з однолітками. Її адреса: с. Котів Рівненського району Рівненської області.
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Марія Дячук

Ольга Омельковець народилася в липні 1998 року у с. Вири Сарненського району. Учениця 5 класу місцевої школи. Учасниця багатьох
олімпіад та конкурсів.
Незважаючи на
слабке здоров’я,
дуже активна. Доброзичлива, має
багато друзів. Любить читати, навчається грі на
фортепіано. Захоплюється малюванням. У її творчому
доробку є цікава
колекція модельних ескізів одягу. Мріє стати модельєром, у
майбутньому мати гарну сім’ю. А ще – Ольга
ілюструє казки, малює пейзажі.
_____________________________________________________________________________________
У мальовничому селі Дружба Радивилівського
району, де розміщена найвища гора Рівненської
області (Красна гора), проживає Градова Людмила
Дмитрівна 1987 року народження, інвалід ІІ групи.
Найулюбленішим заняттям Люди є вишивка.
Людмила уміло підбирає кольори ниток. Стібок за
стібком і виникають чудові прошви, серветки,
рушники, картини, подушечки з кумедними
звірятами.

Не дивлячись на підступну хворобу, Людмила
встигає допомагати батькам по господарству та
виховувати 3-річного сина.
Хочеться подякувати Людмилі – людині
нелегкої долі, яка не зламалась, а вистояла в боротьбі з підступною хворобою і дарує людям
щедрість своєї душі. Її роботи неодноразово
демонструвалися на виставках народної творчості,
які відбувались у районі.

_________________________________________________________________
Постійна читачка бюлетеня "Інва.net". Богданка Велісейко вітає з
весняними святами маму Надію Борисівну з с. Козин Радивилівського
району.
Приєднуємося до Богдани та побажаємо усім нашим читачам і дописувачам гарної та теплої весни.
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