Інформаційний бюлетень – це вияв гуманності, знак уваги і турботи про людей з
вадами здоров'я. Бажаю Вам міцного здоров'я, оптимізму, благополуччя та
впевненості у завтрашньому дні, нехай не згасають у ваших серцях віра й надія на
краще.
Ігор Якубець, начальник головного управління праці та соціального захисту
населення Рівненської облдержадміністрації

Щиро вітаю з ювілеєм. «Інва.net» – трибуна, з якої ми разом намагались донести
до людей полинової долі таку необхідну інформацію, аби вгамувати їх біль,
допомогти вижити, знайти вихід для вирішення найскладніших ситуацій.
Олег Бєлан, керуючий обласним
відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

«Інва.net» допомагає людям в різних життєвих ситуаціях, вселяє оптимізм, коли ти у
полоні відчаю. Видання читають і з нетерпінням чекають і на Рівненщині і у сусідніх
областях. На жаль, через обмежений тираж з ним не можуть ознайомитись всі
бажаючі.
Віктор Ольховик, голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

«Інва.net» - це інформаційне джерело, через яке інвалід з периферії може не лише
дізнатися про нові технології реабілітації, але й, певною мірою, долучитися до ни.
Видання такого інформаційного бюлетеня – вельми корисна справа, залучатись до
якої повинна і держава.
Сергій Горбатюк,
лікар-ортопед Рівненського територіального центру медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату

Я пам’ятаю ті дні, коли готувався до виходу в світ 1-й номер «Інва.net», знаю яким він
був. І бачу, яким він став через 5 років завдяки невтомній праці, співчутливому серцю
небайдужих людей.
Користуючись нагодою, я вітаю колектив Рівненської державної обласної бібліотеки,
всіх тих, хто причетний до підготовки і випуску часопису, всіх його читачів з п’ятирічним
ювілеєм журналу. Бажаю всім міцного здоров’я, творчого натхнення, щоб ніколи не
згасала іскра завзяття і не міліли джерела чуйності і добродійства. Нехай у барвистий
вінок видання вплететься ще сотий номер часопису.
Людмила Бондар, заступник директора Радивилівського терцентру

Ти можеш бути щасливим тоді, коли світлими справами робиш щасливими інших.
«Інва.net» несе людям непростої долі радість, надію, добро, допомагає зростати
духовно. Їх вдячність – найкраща нагорода видавцям. Будьте щасливі у своїй праці.
Віктор Кучер,
начальник обласного центру «Інваспорт»

«Інва.net». – це видання велика допомога кожному бібліотекарю в його роботі з
доведення до споживачів та представлення розпорошеної в багатьох джерела
інформації для соціального незахищених верств населення.
Валентина Ярощук,
Голова Рівненського обласного відділення Української Бібліотечної Асоціації

Щиро вітаю усіх, хто причетний до створення бюлетеня “Інва.net”, з першим ювілеєм. Це
видання – ніби відчинене вікно у світ, такий різнобарвний, мінливий, а часом і непривітний,
жорстокий. Але відчинене вікно – це ковток цілющого повітря, це почутий голос друга, це
можливість сказати людям такі важливі слова. Давайте разом продовжувати тримати це вікно
відчиненим для людей, надавати таку потрібну їм інформацію, поради та консультації, давати
можливість висловитися сильним духом. Усім зичу натхнення, людяності, небайдужості серця.
Ольга Токова,
начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю обласного центру зайнятості
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Шановні читачі!
Минуло п’ять років з часу виходу першого числа видання «Інва.net». А здається лише вчора
ми виношували ідею допомогти в реабілітації за допомогою інформації неповносправним людям,
особливо тим, хто проживає у найвіддаленіших населених пунктах області. Бо лише
поінформована, освідчена людина може почуватися комфортно і впевнено, захищати свої
конституційні права, інтегруватися в громадянське суспільство. Несміливими і досить
обережними були перші кроки. На допомогу прийшли партнери – Рівненське обласне відділення
фонду соціального захисту інвалідів, керуючий Олег Бєлан, Рівненська обласна організація ВОІ
«СОІУ», голова Віктор Ольховик.
Як новонароджене дитя ми вчилися пізнавати, відкривали для себе і для читачів світ в якому
живе лише в нашій області більше 60 тис. інвалідів. Згодом навколо видання об’єдналися установи
та організації області, які здійснюють соціальний захист людей з особливими потребами, всі кому
не байдужа доля цих людей: Головне управління праці та соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській
області, Обласний центр інвалідного спорту, Територіальний центр медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, Радивилівський
територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених, Асоціація
бібліотечних працівників Рівненщини, медичні заклади м. Рівне, психологи, журналісти.
П’ять років тому, коли тираж видання малого формату був лише 250-300 примірників, ми і
мріяти не могли, що буде двадцятий випуск (тираж 800 прим.) презентабельного бюлетеня
«Інва.net», який формуватиметься за безпосередньою участю читачів. Все це було б неможливе без
фінансової підтримки, розуміння важливої місії інформаційного бюлетеня в сприянні реабілітації
людей з особливими потребами відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні,
Європейським союзом в рамках проекту «Посилення регіональних соціальних служб», обласним
центром зайнятості – директор Ткачук Н.Ф., обласним управлінням культури і туризму
Рівненської обласної державної адміністрації – начальник Мельник Я.М., обласною державною
бібліотекою – директор Ярощук В.П.
Сьогодні «Інва.net» став незалежним посередником, який допомагає читачам отримати
необхідну об’єктивну інформацію при вирішенні питань соціально захисту, а також трибуною з
якої можна говорити і де завжди почують. На його сторінках висвітлюються кращі творчі роботи
неповноспроможних людей, які вже здобули визнання, і тих, хто робить перші кроки, що
допомагає їм реабілітуватися, повірити в свої сили. Історії про людей, які перемогли недугу,
підтримують таких, як вони, вселяють віру, зміцнюють силу волі, допомагають відчути
впевненість в тому, що життя є одвічно прекрасним.
Більше 2 тис. листів отримали ми, в них ваші проблеми, біль, численні запитання з
найрізноманітніших аспектів життєдіяльності, а ще – подяки за допомогу, побажання не
зупинятися, а продовжувати виходити в світ.
Кожний випуск – це кропітка праця бібліотекарів, які реалізують високу соціальну місію
книгозбірні – нести людям знання, збагачувати духовно. Для Вас працюють Олександра
Промська, Алла Литвинюк, Наталя Волян, Світлана Ступницька, Ірина Давидчук.
П’ять років, для всесвіту лише маленька піщинка, для видання п’ять років – це період
становлення, розвиток і впевнені кроки на шляху до вас, шановні читачі. Тож побажаємо на честь
першого ювілею бюлетеню «Інва.net» хороших і постійних спонсорів та вдячних читачів. Нехай
його шлях буде довгий і щасливий! Нехай нам допомагає Бог!

Раїса Щербан

Лише одне слово "рак" приводить людину в жах, заставляє здригнутися і не говорити про
страшну хворобу. Кожному хочеться думати, що ця біда обійде його стороною, що вона десь
там, далеко. Чому сьогодні, коли стало жити краще, є величезні досягнення медицини в
боротьбі із тяжкими інфекціями, проблема злоякісних новоутворень є такою актуальною? Чому
хвороба, відома ще з незапам’ятних часів (палеонтологи знайшли пухлинні зміни в щелепі
первісної людини, що жила близько півмільйона років тому. Рак згадується в стародавніх
папірусах), є такою загрозливою тепер?

За прогнозами Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ), захворюваність і
смертність від онкологічних захворювань в усьому
світі зросте вдвічі за період з 1999 року по 2020
рік: з 10 до 20 млн. нових випадків і з 6 до 12 млн.
реєстрованих смертей.
Враховуючи, що в розвинутих країнах
спостерігається тенденція до сповільнення росту
захворюваності й зниження смертності від
злоякісних пухлин (як за рахунок профілактики, в
першу чергу – це боротьба з палінням, так і за
рахунок покращення ранньої діагностики й
лікування), зрозуміло, що основний приріст
прийдеться на країни, які розвиваються. На жаль,
у нашій країні спостерігатиметься збільшення як
захворюваності, так і смертності від раку.
Припускається
думка,
що
із
віком
збільшується ймовірність онкохвороби. Більше
50% усіх випадків раку виявляються в людей у
віці 65 років і старших. Статистичні дані
показують, що коли взяти смертність від раку в
20-річному віці за одиницю, то в 50-59 років
ризик померти від цього захворювання
збільшиться в 50 разів, а в 60 років і старше –
ймовірність цього зростає ще більше: для
чоловіків – у 119, для жінок – у 78 разів. В
організмі людини пухлинні клітини з’являються в
різних тканинах та органах ще в процесі
формування ембріона. Від них спочатку захищає
імунітет матері, а пізніше формується власний
імунітет. Організм має спеціальні механізми для
розпізнавання й знищення такого "браку" клітин,
що є, по суті, чужорідними для нього. Він
бореться з пухлинними клітинами так само, як із
клітинами, що потрапили ззовні (бактеріями або
пересадженими органами), з допомогою імунної
системи. Але коли одного разу імунна система
дає збій і з якихось причин пропускає
"браковану" клітину, здатну до безперервного
розмноження і неконтрольованого росту, людина
залишається беззахисною. Зовнішні фактори –
забрудненість повітря, води, ґрунтів, продуктів
харчування, а також тютюнопаління, сонячне
світло, радіація, постійні стреси – негативно
впливають на імунну систему, а отже,
підвищують ризик захворюваності на рак.
Щорічно в Україні вперше стають хворими
близько 165 тисяч осіб. Усього ж у країні близько
910 тисяч громадян мають у медичній картці цей
страшний діагноз. Прогнозується, що через 2-3
роки таких буде мільйон, тобто практично
кожний 45-й. Населення в країні стає менше, а
онкохворих серед них більше.
Майже половина хворих завдяки сучасним
методам діагностики та лікування одужує. Та, на

жаль, п’ятирічне виживання з моменту
встановлення діагнозу таких хворих нижче, ніж у
країнах Європейського Союзу. У півтора рази
вища в нас і смертність до року з часу
встановлення діагнозу.
У Рівненській області щорічно реєструється
близько 3,0 тисяч онкохворих, серед яких близько
37-38% не доживає до року, а за рік помирає до
2-х тисяч хворих.
Невтішним є й той факт, що прослідковується
динаміка росту онкозахворювань.
У 2007 році в області виявлено і взято на
облік 2791 онкохворого (за 2006 рік – 2657
онкохворих), серед яких майже половина –
мешканці сільської місцевості. Очевидно, це є
свідченням того, що жителі сіл не проходять
належних
профоглядів,
не
отримують
кваліфікованої допомоги лікаря на ранніх стадіях
захворювання. Виявлено також 29 дітей віком до
14 років (за 2006 рік – 20 дітей віком до 14 років) .
У загальній структурі онкозахворюваності за
2007 рік найбільша ураженість зустрічається в
таких локалізаціях: питома вага чоловіків
працездатного віку, які вперше захворіли, складає
37-37,7 %. Значно менше хворіють жінки
працездатного віку – 30-32,5%. Тоді як у
пенсійному віці значно збільшується число
жінок, які мають онкозахворювання – 66,1-68,1%.
Трохи менше число
чоловіків, які мають
онкозахворювання в цьому періоді, – 61,2-61,6%.
У них найчастішого ураження зазнають легені
(поширення туберкульозу, надмірне паління), а
також шлунок та передміхурова залоза. Серед
жінок перше місце посідає ураження статевих
органів та молочної залози.
Рак молочної залози
Рак молочної залози залишається одним з
найбільш поширених онкологічних захворювань
і, починаючи з 1995 року, посідає чільне місце в
структурі онкологічних захворювань жіночого
населення України та коливається в межах 1720% їх питомої ваги. В країнах Європи, США,
Канаді ця патологія теж зустрічається досить
часто і становить близько 23-30% онкологічних
захворювань
жіночого
населення.
Учені
достеменно не з’ясували, що викликає рак
молочної залози, і лікарі рідко можуть пояснити,
чому одна людина занедужує на нього, а інша ні.
Це захворювання не інфекційне, ніхто не може
заразитися ним від іншої людини. Проте
спостерігається пряма залежність рівня і динаміки
захворюваності
злоякісними пухлинами з
економічними
факторами,
забрудненням
оточуючого середовища, режимом і умовами

праці, побуту, харчування, віковою структурою
населення та іншими чинниками.
За даними обласного популяційного канцерреєстру, на 1 жовтня 2008 року на диспансерному
обліку знаходився 2251 хворий. З них більше 5
років – 1319.
У 2007 році вперше виявлено 296 випадків
раку молочної залози, що значно більше, ніж у
попередні два роки і складає 37,5% від онкологічних захворювань. Цей показник перевищує середньоукраїнський, який складає 26,8%. Хоч
найбільш уразливі щодо цього захворювання
жінки після 50 років, однак останнім часом воно
“молодшає”. До групи ризику захворіти на рак
молочної залози відносяться жінки, чиї матері,
сестри чи дочки перенесли його. Надмірна вага та
вживання великої кількості тваринних жирів і
вуглеводів, пізні перші пологи, пізня менопауза
та ін. можуть, на думку вчених, спровокувати
захворювання.
Виявлення онкозахворювання на ранніх
стадіях, ширший вибір варіантів лікування дає
кращі шанси на одужання. Оскільки рак часто
виникає в жінок, що не мають ніяких факторів
ризику, то всім важливо періодично проходити
огляд молочних залоз у лікаря, а за його
призначенням – мамографію та щомісяця
проводити самообстеження.
Мамографія
–
особливий
вид
рентгенологічного
обстеження.
Під
час
мамографії роблять два рентгенівські знімки
кожної молочної залози – один у боковій проекції,
інший – у прямій. У багатьох випадках мамограма
показує наявність пухлини ще до того, як її можна
відчути пальцями.
В обласному онкодиспансері функціонує
мамологічне відділення на 30 ліжок з
покладенням на нього функції регіонального
лікувально-діагностичного мамологічного центру.
При поліклінічному відділенні діє мамологічний
кабінет, функціонує патогістологічна і цитологічна
лабораторії,
що
забезпечує
якісний
та
безперебійний процес діагностики та лікування.
Відділення
(центр)
диспансеру
періодично
поповнюється необхідним
обладнанням
для
діагностики передраку та раку молочної залози.
Обласний онкодиспансер також оснащений
ультразвуковим
діагностичним
сканером
з
спеціальними
приставками
для
обстеження
молочних залоз. Це метод, який, як і мамографія,
дає змогу виявити пухлинний утвір розміром у
декілька міліметрів і який складно пропальпувати.
Хворі на рак та передрак молочної залози
лікуються
в
відділеннях
Рівненського
облонкодиспансеру
та
Дубенського
міжрайонкодиспансеру. А хворі груп ризику
захворювання на рак молочної залози проходять

оздоровлення в лікувальних закладах за місцем
проживання.
Президентом України ініційовано та підписано
Указ від 17.01.2005 за № 42/2005 про затвердження
“Всеукраїнського Дня боротьби з захворюванням на
рак молочної залози”. Напередодні дня боротьби із
захворюванням лікарі обласного онкологічного
диспансеру в цьому році говорили про здобутки та
проблеми, зокрема відмічалось, що:
- захворюваність на рак молочної залози в
області, як і в цілому в Україні, поступово зростає. І
значний стрибок у захворюваності відбувся більш
ніж через 10 років після аварії на ЧАЕС;
- стан охоплення спеціальним лікуванням
вперше виявлених хворих в Україні і, зокрема, в
нашій області, постійно залежить від фінансового
забезпечення галузі та, на жаль, недостатньої
платоспроможності самих хворих.
Відсутність
належного
державного
фінансування галузі, дороговартісне лікування
онкологічних захворювань позбавляє права великої
частини людей, які залишаються поза межею
бідності, на отримання ними своєчасної і якісної
допомоги. Низька рання діагностика раку, особливо
в сільській місцевості, втрачений час при зверненні
до спеціаліста, відсутність коштів є причиною
високої смертності серед соціально незахищених
людей та людей з особливими потребами. Загроза
онкологічних захворювань потребує серйозної
протидії як на державному рівні, так і всієї
громадськості.
Організація санітарно-просвітницької роботи в
містах і селах серед різних вікових груп населення,
поширення знань на протиракову тематику через
бібліотеки, засоби масової інформації, спеціальні
радіо- і телепередачі – все це, безумовно, позитивно
позначилося б на профілактиці захворювання, на
усвідомленні того, що (за словами видатного
українського лікаря-онколога, академіка Р.Є.
Кавецького): “Рак виліковується. Не лікується
відсутність бажання людини попередити його
виникнення”.
Для хворих, яким лікарі поставили страшний
діагноз, усвідомлення хвороби, операція та інші
види лікування є тяжким стресом і особистою
трагедією. Часто безвихідь та постійне переживання
приводить до депресивного стану, небажання
боротися за життя. Не завжди є близькі люди, члени
сім'ї, які можуть підтримати і допомогти, що є дуже
важливо для онкохворого. Тому сьогодні, як ніколи,
є потреба в діяльності психологічних служб,
доступних кожній людині.
Думається, що є необхідність створення в
області (з контингенту оперованих з приводу раку
молочної залози) на кшталт волонтерської
організації
“Тополя”,
мережі
громадських
організацій,
які
сприятимуть
психологічній
реабілітації хворих.
Використано статистичні дані Рівненського
обласного онкологічного диспансеру.
Раїса Щербан
Рак. Життя триває (просто і дохідливо про те, що дійсно треба знати про рак) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.cancer.ic.ck.ua/u_index_4_9.htm/. – Заголовок з екрана.

Лікар
пропонує
метод
лікування
в
залежності
від
онкозахворювання, а також післяопераційного висновку патолога.
У лікарні ви можете побачити, що всі жінки
одержують різне лікування. При виникненні
питань, пов'язаних з лікуванням на різних його
етапах, слід звернутися до лікаря.
Пам'ятайте! Кожна людина – це завжди
індивідуальність, тому характер лікування
підбирається з урахуванням особливостей
вашого організму і захворювання.
Радіотерапія (променева терапія) –
має локальну (місцеву) протипухлинну дію.
Перед початком лікування розраховується
індивідуальна доза і визначаються поля
опромінювання. До опромінення найбільш
чутливими є тканини, клітини яких найбільш
інтенсивно діляться (клітини
пухлини).
Променева терапія може проводитися до і після
операції. Незважаючи на те, що променева
терапія може призвести до повного клінічного
зникнення пухлини, її не розглядають як
самостійний радикальний метод лікування у
зв'язку з тим, що вона відновлює свій розвиток.
Передопераційна променева терапія знижує
ступінь злоякісності пухлини. У клітин, які
можуть потрапити в лімфатичні і кровоносні
судини під час операції, знижується здатність
імплантації (прикріплення), що попереджає
подальший розвиток рецидивів і метастазів.
Післяопераційне
опромінювання
застосовується у разі виявлення під час операції
метастазів у лімфатичних вузлах, а також після
органозберігаючих операцій. Необхідну для
пошкодження пухлини дозу променевої енергії
не можна підвести до неї за один раз. Лікування
проводять сеансами через певні інтервали часу.
Кожний сеанс триває декілька хвилин, при
цьому пацієнтка не відчуває ніякого болю,
єдине, що від неї потрібне – не рухатися, щоб
пучок проміння потрапив у позначене місце.
Чим більшу дозу опромінювання одержав
хворий, тим більший інтервал до наступного
сеансу. Це захищає здорові тканини навколо
пухлини.
Бувають ускладнення: подразнення шкіри,
подібне до сонячних опіків; зменшення
товщини шкіряного покрову: шкіра стає
тонкою і чутливою; зміна розподілу пігменту;
загальне нездужання, нудота і блювота,
підвищена
стомлюваність,
серцебиття,
артеріального
тиску,
втрата
пониження
апетиту, підвищення температури, які добре

особливостей

піддаються корекції або усуваються при
припиненні терапії чи перерві в лікуванні.
Запобіжні засоби при опромінюванні:
- не використовуйте дуже гарячу воду,
оскільки вона може пошкодити опромінювану
ділянку. Якщо є необхідність, то можна
сполоснути її прохолодною кип'яченою водою з
відваром ромашки або подорожника. Шкіру
при цьому тільки обливають;
- не торкатися до шкіри брудними руками і
не чухати її;
- прагнути не потрапляти під дію сторонніх
випромінювань, до яких відносяться: яскраве
сонячне світло, ультрафіолетове проміння;
- наскільки це можливо, не закривати
пошкоджену шкіру одягом і давати можливість
їй провітрюватися ("повітряна ванна");
- уникати перегріву і переохолодження: не
прикладати грілку або лід до опромінюваної
ділянки;
- не накладати пластир на опромінювану
ділянку.
Як поводитися при опромінюванні:
- оскільки організм піддається значному
навантаженню, після опромінювання бажано
якийсь час полежати;
- пити більше рідини (категорично не
вживати міцні алкогольні напої);
- спати не менше 8 годин на добу;
- можна займатися домашньою роботою, що
не вимагає великого фізичного навантаження;
- уникати стресових ситуацій;
- можливі напади дратівливості, апатії,
депресії. Слід віднестися до них як до
тимчасових
явищ,
прагнути
більше
спілкуватися
з
близькими
людьми,
задовольняти свої бажання і одержувати
задоволення від будь-яких радісних дрібниць.
Хіміотерапія
Хіміотерапія – лікування злоякісних пухлин
лікарськими засобами з метою знищення
ракових клітин і попередження можливого
розвитку метастазів. У більшості випадків
використовується комбінація препаратів (2-3 і
більше).
Препарати
приймаються
або
перорально (через рот), або у вигляді
внутрішньовенних
і
внутрішньом'язових
ін'єкцій. Частота і тривалість курсу хіміотерапії
залежить від типу захворювання і реакції
організму жінки на ліки.
Лікування, як правило, проводиться

курсами, які чергують з перервами на
відпочинок. Весь курс лікування може тривати
декілька
тижнів або декілька місяців. Хіміотерапія –
дуже важливий етап лікування, хоча і не дуже
приємний. Під час неї у жінки можуть
виникнути побічні дії, більшість з яких є
тимчасовими, тривають декілька годин або
днів.
До основних побічних дій відносяться:
- нудота і блювота (блювотна реакція
обумовлена токсичністю ліків. Вона може
виникати безпосередньо під час лікування і в
дуже короткий період часу після нього). Тому
використовуйте протиблювотні засоби;
- випадання волосся (це явище тимчасове –
волосся обов'язково відросте, а його якість, як
правило, буде кращою, ніж перед лікуванням);
- можливе порушення менструальної
функції – відсутність або нерегулярний
характер (це також тимчасове явище);
- зміна показників крові (зниження рівня
білих кров'яних тілець – лейкоцитів і
тромбоцитів).
Цей
стан
контролюється
лікуючим
лікарем
і
за
необхідності
призначається лікування.
Деякі жінки взагалі не мають побічних дій
хіміотерапії. У деяких вони достатньо
виражені. Пам'ятайте, що вони не є
результатом важкого перебігу хвороби, а
частіше всього реакцією організму на медичні
препарати (цитостатики).
Харчування
під
час
хіміотерапії.
Рекомендуються: каші (вівсяна, гречана,
рисова); відварна курка, риба, телятина, відвар
шипшини, компот з сухофруктів, кисіль
(фруктовий і молочний); сир (не більше 5%),
кефір (1-2%), молоко нежирне (1-2,5%); сік з
моркви, буряка, гарбуза (натуральні); яблука і
гарбуз (печені); сир; свіжі фрукти: гранат,
апельсин, банан, слива; горіхи, родзинки,
курага.
Гормональна терапія
Цей вид терапії застосовується для того,
щоб блокувати вироблення гормонів, які
сприяють подальшому зростанню злоякісної
пухлини. Цей вид лікування може включати
препарати, які змінять гормональний баланс в
організмі. Як і хіміотерапія, гормональна
терапія є системним лікуванням: вона впливає
на злоякісні клітини у всьому організмі.
Гормональна терапія також викликає ряд
побічних дій. Вони, здебільшого, залежать від
конкретного препарату і виду лікування, а
також носять індивідуальний характер. У
кожному випадку слід консультуватися з
лікарем.
Для гормонального лікування частіше за все
використовується тамоксифен. Цей препарат

блокує утилізацію естрогенів, але не припиняє
їх вироблення. Тамоксифен може викликати
"припливи жару", роздратування, порушує менструальний цикл. Як показали результати
численних досліджень, тамоксифен підвищує
виживання хворих у віці старшому 60 років
(менопауза більше 5 років), у яких рецептори
естрогенів і прогестеронів у
пухлині
"позитивні". Немає єдиної думки відносно
тривалості прийому цього препарату. В світовій
практиці він призначається в середньому на
період від 3 до 5 років. Під час прийому
тамоксифену неодмінно консультуйтеся з
вашим лікарем.
Деякі тимчасові обмеження
Вам не слід засмагати або знаходитися
оголеними на пляжі і відкритих сонцю місцях,
але ви можете приймати повітряні ванни;
- відпочивати після операції бажано в
місцях, схожих з вашою кліматичною зоною, у
тому числі в санаторіях і будинках відпочинку
загального типу. В осінній, весняний і зимовий
час можливий відпочинок у Криму;
- призначення препаратів, у тому числі і
гормональних – тільки з відома онколога;
- проконсультуйтеся з вашим гінекологом
про найефективніші для вас способи
запобігання від вагітності.

Дієта і захворювання молочної залози
В онкології розроблені основні принципи
дієтичного харчування. Проте вам доведеться
приймати рішення самостійно, спираючись
на наявні наукові дані, поради фахівців і на
власну інтуїцію і звички. Беззаперечним є те,
що харчування онкологічних хворих повинне
бути особливим.
Намагайтеся:
- вживати більше свіжої, повноцінної,
"живої" їжі; бажано, щоб фрукти і овочі
відповідали порі року і були вирощені в
радіусі не більше 700-800 км від місця, де ви
живете;
вживати
більше
клітковини
(рекомендується хліб з муки крупного
помолу, каші, багаті на клітковину овочі,
особливо сирі, а також зелень);
- при вживанні м'яса віддавайте перевагу
"білому м'ясу" – телятині, курці і рибі;
- доповнюйте харчування соками, залежно
від ваших можливостей і смаку; корисними є:
морквяний, буряковий і яблучний сік у
рівних пропорціях – це забезпечує організм
високим вмістом калію, сірки, фосфору,
вітамінів А і С, що особливо важливо під час
променевої хіміотерапії;
- стежте за своєю вагою;
- більше довіряйте своїй інтуїції і

підходьте до складання меню творчо.
Уникайте:
- вживання продуктів, що пройшли
промислову обробку, тобто заморожених,
консервованих, копчених або зневоднених
(сухих концентратів);
- жирної і смаженої їжі, наприклад,
жирного м'яса;
- вживання продуктів високого очищення
(рафінованих), наприклад - білої муки, білого
шліфованого рису, маргарину та інших;
- кондитерських виробів, шоколаду, вершків, жирних сирів, густих соусів;
- надмірного використання солі і цукру.
Правильне харчування сприятиме вашому
одужанню.
Рекомендації лікаря після
завершення лікування
Протягом кількох років вам необхідний
ретельний лікарський нагляд:
- необхідно регулярно проходити огляди у
онколога або хірурга за місцем проживання,
або в онкологічній лікарні. Протягом
першого року після операції огляд необхідно
проходити раз на 3 місяці, на другому році –
раз на півроку, з третього року після операції
– раз щорічно;
- окрім огляду, необхідно зробити рентген
органів грудної клітки, УЗІ органів черевної
порожнини. За наявності скарг на болі в
кістках необхідно провести радіоізотопне
обстеження кісток і рентген – дослідження
кісток. Ці обстеження необхідні для
виключення ознак прогресування хвороби і
можуть бути виконані в поліклініці за місцем
проживання, в діагностичних центрах і інших
лікувальних установах;
- необхідно звернутися до лікаря у разі
виникнення яких-небудь незвичайних скарг
або при тривалому загостренні хронічних
захворювань, особливо за відсутності ефекту
від традиційної терапії;

- хворим, що перенесли лікування
внаслідок раку молочної залози, показано
санаторне оздоровлення, але необхідно
утриматися від процедур, пов'язаних з дією
всіх
видів
струмів,
грязелікування,
парафінолікування, прийому радонових ванн,
різкої зміни клімату, тривалого перебування
на сонці;
- масаж (за винятком спеціального масажу
з метою профілактики лімфодеми) і
мануальну терапію необхідно проводити
обережно, після повного обстеження, коли
виключена метастатична поразка хребта.
Згідно з існуючим законодавством
України пацієнтка після лікування може бути
визнана
інвалідом
з
обмеженням
працездатності.
Ступінь
інвалідності
визначається
спеціальною
медикосоціальною експертною комісією (МСЕК) і її
рішення залежить від стадії хвороби,
лікування, яке одержала і буде можливо
одержувати хвора, професії, а також від
деяких інших чинників (склад сім'ї, кількість
дітей, бажання пацієнтки продовжувати
роботу).
На лікарняному листку хворі знаходяться
не більше 120 календарних днів (у разі
переривання лікарняного листа – не більше
150 днів). Оформляє документи для огляду на
МСЕК онколог за місцем проживання, у разі
його відсутності – хірург, а у разі
знаходження в стаціонарі онкологічної
лікарні – лікуючий лікар. Непрацюючі жінки
можуть бути оформлені на МСЕК відразу в
стаціонарі або відразу після виписування.
Групу інвалідності одержують строком на
1 рік (рідко на 2 роки), після чого необхідне
повторне оформлення документів на комісію.
Пенсіонерам і жінкам передпенсійного віку
групу інвалідності визначають безстроково.

За матеріалами : Право на жизнь /
Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї». – К., 2007. – 34 с.

Лілія Курушина, Руслан Бокій, лікарі-мамологи Рівненського обласного онкодиспансеру
У хворої з пухлиною молочної залози
може
виникнути
питання
вибору
лікувального закладу і лікаря. Забобонний
страх перед "онкологією" змушує певну
кількість
хворих
надавати
перевагу
загальнолікувальній
мережі,
зокрема
хірургічним стаціонарам. Це, безумовно,

право хворої. Але треба взяти до уваги, що
результати
лікування
раку
в
загальнолікувальних установах на 40%
гірші, ніж у спеціалізованих онкологічних
центрах. Тому лікар загального профілю не в
змозі стежити за новими препаратами і
схемами їх застосування, а також за

особливостями хірургічної тактики при раку
молочної залози. Не кажемо вже про
можливість застосування променевих методів
у
онкологічних
лікарнях,
обладнаних
спеціальним устаткуванням.
Онкологія, і особливо рак молочної
залози, надто складна і відповідальна
патологія. На жаль, часто доводиться
зустрічати хворих, що втратили дорогоцінний
час на лікування сечею, голодом, різними
"народними" зіллями і звертаються до лікаря,
коли вже ні про органозберігаюче лікування,
ні про більш-менш радикальну допомогу не
може бути мови. Кожна людина має право
розпоряджатися своїм життям і здоров'ям, але
робити це треба свідомо, обґрунтовано, а
порадником може бути лише лікарспеціаліст.
Ускладнення після операцій
і їх запобігання
Лікування пухлин молочної залози має
певні особливості, які можуть порушувати
функцію руки на боці хворої залози.
Утруднення
лімфоі
крововідтоку
розвивається
внаслідок
видалення
лімфатичних залоз пахвинної ділянки і
рубцевих змін навколо судинного пучка,
особливо в тих хворих, які отримували
опромінення. У частини хворих під час
операції видаляються грудні м'язи. Як
наслідок може розвиватися утруднена
рухомість у плечовому суглобі, нерідко
виникають обмеження рухів і болі, навіть у
спокої. Крім цього, шкіра в ділянці молочної
залози може бути натягненою, а м'язи руки і
плеча напруженими. Після мастектомії деякі
жінки назавжди втрачають силу цих м'язів,
однак для більшості обмеження рухомості і
м'язева слабість є лише тимчасовими.
Для запобігання негативним явищам слід
застосовувати лікувальну гімнастику, яку
необхідно робити щодня не менше 6 місяців
після операції, а надалі – по 2-3 рази на
тиждень.
Внаслідок лікувальної фізкультури обсяг
рухів руки повинен відновитися до
нормального рівня вже за 1,5 місяця після
операції. Має зникнути болючість під час
рухів. Набряк руки може зберегтися протягом
тривалого часу. Але його необхідно звести до
мінімуму. Звичайним він вважається тоді,
коли діаметр плеча в середній третині з боку

операції не більше, ніж на 2 см перевищує
діаметр зі здорового боку.
Лімфедема після лікування пухлин
грудної залози
Лімфедема – це накопичення лімфатичної
рідини у тканинах, що призводить до
набрякання якоїсь із ділянок тіла (найчастіше
руки).
Лімфедема
може
розвиватися
внаслідок лікування пухлин молочної залози
(зокрема
оперативного
втручання
чи
опромінення). Променева терапія пошкоджує
здорові лімфатичні судини та вузли і
призводить до лімфедеми.
Поради, які допоможуть зменшити ризик
розвитку
або
зменшити
вираженість
лімфедеми у хворих на пухлини грудної
залози:
• Намагайтеся не робити ін'єкцій і не брати
кров з ураженої руки.
• Міряйте кров'яний тиск на неушкодженій
руці.
• Тримайте руку з оперованого боку в
чистоті. Порадьтеся з лікарем, яким кремом
чи лосьйоном користуватися після ванни.
Обережно і дуже ретельно витирайте його
залишки.
• Уникайте
енергійних
рухів,
що
потребують надмірних зусиль (штовхання,
тягнення).
• Уникайте піднімання ураженою рукою. У
перші 6 місяців після операції не можна
піднімати більше 2 кг, а згодом – не більше 67 кг. Ніколи не носіть важкі сумки через
плече.
• Рука не повинна тривалий час перебувати
в тому самому незручному положенні або
звисати донизу (бажано не в'язати та не
шити).
• Не носіть прикраси (перстені, браслети,
годинники) або еластичні бинти, що щільно
прилягають, на уражених пальцях або руках.
• Уникайте значного перепаду температур
під час купання або миття посуду. Захищайте
руки від прямої дії сонячних променів.
• Не одягайте на голе тіло вовняні речі, бо
чиста вовна може подразнювати шкіру,
сприяючи виникненню інфекцій.
• Уникайте будь-яких травм (порізи,
сонячні або інші опіки, укуси комах,
подряпини тварин).
• Одягайте рукавички під час прибирання
квартири, роботи в саду, а також під час
виконання будь-якої іншої роботи, яка може

призвести до ушкоджень, навіть незначних.
Будь-яке пошкодження необхідно обробити
антисептиками (настойка йоду, розчин "зеленки").
• Роблячи манікюр, бережіться порізів.
• Дуже важливо виконувати вправи, але
лише
після консультації
з лікарем.
Рекомендовані вправи: ходіння пішки,
плавання, легка аеробіка, велосипедні
прогулянки. Не перевантажуйте ушкоджену
руку. При виникненні болю в руці ляжте і
підніміть її.
• Під час польоту на літаку варто одягнути
спеціальний компресійний рукав (рукав, який
зменшує стиснення набряку руки). Додаткові
пов'язки можуть бути необхідні при тривалих
перельотах.
• Пацієнтки з великими молочними
залозами повинні носити легкі протези (важкі
протези можуть надмірно тиснути на
лімфатичні вузли вище ключиці). Під лямки
ліфчика
можна підкладати м'які прокладки. Ретельно
підбирайте ліфчик: він повинен бути
відносно просторим і не мати металевого
каркаса.
• Підтримуйте свою оптимальну вагу
шляхом збалансованого
харчування з
низьким вмістом жирів і високим вмістом
клітковини. Ваша їжа повинна містити білок,
який легко засвоюється (наприклад, куряче
м'ясо або рибу). Не куріть і не вживайте
алкоголю.
• Пацієнтки з лімфедемою повинні носити
добре підібраний компресійний рукав
протягом усього дня. Якщо рукав дуже
просторий, то може статися, що окружність
руки зменшилася або рукав вийшов з ладу.
Лікувальна гімнастика після операцій
молочної залози
Лікувальна фізкультура має важливе
значення для відновлення сил після операції,
її призначає лікар. Як правило, проводять по
два заняття на день: протягом першого тижня
по 10-20 хвилин, а після зняття швів – до 2030 хвилин.
Після
операції
важливо
запобігти
порушенню крово- і лімфообігу в руці. Для
цього руку з оперованого боку треба вкласти
на дві подушки так, щоб лікоть перебував на
рівні грудної клітки, а передпліччя і кисть –
вище. Підвищене положення руки повинно
утримуватися при повороті на бік. Для цього

подушки перекладають вперед і розміщують
під руку перед грудьми.
Дуже важлива вправа – розчісування
волосся. Спочатку виконати її нелегко, але
варто запастися терпінням і наполегливістю.
Розчісуйте волосся по кілька разів на день аж
до відчуття втоми. Невдовзі ви зауважите, що
м'язи руки зміцніли, обсяг рухів помітно
збільшився.
Щойно ви почали підніматися, ходити по
палаті, слідкуйте за своєю поставою.
Косметичний дефект після видалення
молочної залози легко усувається з
допомогою спеціального ліфчика-протеза, а
про правильну поставу ви самі повинні
потурбуватися: встаньте перед дзеркалом
прямо, розправте плечі, підніміть голову.
Кілька разів протягом дня треба проводити
"контроль" постави: станьте до стіни так, щоб
потилиця, лопатки і п'ятки були на одній
лінії.
Через 10-14 днів після операції основну
увагу слід звернути на вправи, які сприяють
обсягу рухів у плечовому суглобі на
оперованому боці і укріпленню м'язів
плечового пояса і рук. Ось кілька вправ цього
типу:
Хода
на
місці
з
вільними,
розмашистими, "співдружніми" рухами рук.
Після цього виконайте маятникоподібні
рухи "хворою" рукою. Обіпріться на спинку
крісла "здоровою" рукою, розслабте м'язи.
Повторюйте аж до втоми маятникоподібні
рухи опущеною рукою: вперед-назад,
направо-наліво, кругові.
Рухи ліктів вперед і назад. Покладіть
руки за голову, випрямтеся, відведіть лікті
назад на вдиху, вперед – на видиху.
Кругові рухи в плечових суглобах.
Кисті покладіть на плечі: кругові рухи в
плечових суглобах виконують на рахунок 1,
2, 3, 4. Напрямок рухів змінюється.

Відведення ліктів назад. Покладіть
руки на пояс, випрямтеся, зробіть глибокий
вдих, відведіть лікті назад, намагаючись
зблизити лопатки, на видиху – лікті вперед.
Рух рук вгору. Зімкніть пальці в
"замок", повільно підніміть руки над
головою, дивіться на долоні.
Рух рук назад. З'єднайте пальці в
"замок" за спиною, витягніть руки,
максимально відводячи їх назад, підніміть
підборіддя догори. Дихання довільне.
Рухи ліктів у сторони. Станьте
обличчям до стіни, обіпріться долонями,
намагайтеся максимально відвести лікті в
боки, а потім притиснути їх до тулуба.

Піднімання рук догори. Станьте
обличчям до стіни і, ковзаючи по ній
долонями,
піднімайте
руки
вгору,
намагаючись дотягнутися "хворою" рукою до
рівня "здорової".
Через 3-4 тижні занять лікувальною
гімнастикою можна з дозволу лікаря
користуватися
легкими
гантелями,
гімнастичними палицями.
Станьте
прямо,
розправте
плечі,
тримаючи палицю перед собою в опущених
руках; глибокий вдих – підніміть руки над
головою, плавний видих – руки опустіть.

Заведіть палицю за плечі і візьміть її за
кінці. Рухи рук разом з палицею вгору і вниз.
Дихання не затримувати.
Станьте прямо, витягніть руку з палицею
вперед, перебираючи пальцями, переміщуйте
палицю вгору, потім вниз.
Тримаючи палицю за плечима в зігнутих
ліктях, повертайте тулуб у боки. Ноги від
підлоги
не
відривайте,
дихання
не
затримуйте.
Вдих – підніміть палицю над головою,
видих – заведіть її за плечі. Не горбтеся,
виконуйте вправи в повільному темпі.

"Здорова" рука тягне "хвору" догори
через блок. Рухи рук навперемінно. Дихання
довільне.

З давніх-давен дійшли до нас легенди про
відважних жінок-воїнів – амазонок, які
добровільно відрізали собі одну молочну
залозу для того, щоб зручно натягнути тетиву

лука для боротьби з ворогом і бути
непереможними. Пройшли віки і на зламі
знову з’явилося плем’я амазонок – на цей раз
не міфічних нескорених жінок, а справжніх,

які зіткнулися у двобої з грізним ворогом
свого здоров’я – раком молочної залози.
Групи взаємної підтримки людей з
онкологічними
захворюваннями
почали
створюватися 30-40 років тому в багатьох
країнах світу. Сьогодні вони існують і в
Україні.
Рівненська
міська
волонтерська
організація в боротьбі з раком молочної
залози «Наша Тополя» була створена в
жовтні 2004 року. Вона входить до складу
мережі
недержавних
всеукраїнської
організацій «Адвокація проти раку» і
Благодійного фонду «Здоров’я жінки та
планування сім’ї» на чолі з головою
правління Майструк Галиною Павлівною.
«Наша Тополя» – це організація жінок-волонтерів, які самі реабілітувались після РМЗ
(рак молочної залози), побороли страх і
суворе випробування. Набувши особистого
досвіду, об’єднались для психологічної,
оздоровчої інформаційної підтримки хворих
на РМЗ.
Завдання організації:
1. Зробити волонтерський центр дієвим.
2. Вести роз’яснювальну роботу серед
населення області та міста з метою змінити
ставлення до онкохворих. Профілактика та
своєчасне виявлення «жіночих» хвороб.
3. Відвідування палат, надання психологічної підтримки до і після операції,
організація груп психологічної підтримки під
час лікування, у відновленні фізичному та
моральному після операції.
4. Безкоштовне забезпечення протезами
молочної залози і спеціальною білизною.
5. Організація клубу за інтересами для
жінок, які перехворіли на РМЗ.
6. Організація підтримки зв’язків з усіма

організаціями, які діють в Україні.
На сьогодні на обліку у нашій організації
є більше 2 тис. жінок, які потребують
уважного ставлення і допомоги як зі сторони
наших волонтерів, так і зі сторони рідних,
близьких, керівників організацій, в які
повертаються працювати наші жінки, а також
співробітників.
Жінки, на долю яких випало важке
випробування хворобою, – дуже вразливі.
Почуте вперше слово «рак» асоціюється із
закінченням життям. Ось чому так важливо
вчасно підтримати жінку, яка потрапила у
складну ситуацію. Що відчуває жінка з
подібним діагнозом я знаю, адже сама
пройшла через це нелегке випробування. Хто
може так зрозуміти і допомогти як не жінка,
яка пройшла через ці фізичні і душевні
страждання?
Видалення
молочної
залози
характеризується інтенсивними негативними
емоціями:
відчуття
невпевненості,
хвилювання, тривоги, безпорадності і т.ін. І
ось якраз на цьому етапі мають бути поруч
люди, яким можна довіритися і відчути себе в
оточенні теплоти і любові. Звичайно, що всім

Навчання голів волонтерських організацій України
(м. Ялта)

Презентація альбому волонтерської організації
«Тополя»
Керівник організації Любов Мазуркевич
та члени організації

жінкам,
які
потребують
підтримки,
допомогти неможливо. Всі ми різні за
складом свого характеру, поглядами і
ставленням до себе і навколишнього світу.
Але все-таки, як приємно, що після відвертої
розмови з хворими жінками замість смутку і
сліз на очах з’являється посмішка і відчуття
впевненості в одужанні. На душі відразу стає
легше. Це означає, що ти недаремно прожив
цей день. Тому є бажання постійного
удосконалення своїх знань і вміння для того,
щоб бути поряд з жінками-інвалідами, які цього

потребують. А для того, щоб кожна жінка,
повертаючись з лікарні додому, не боялася
брати відповідальність за своє здоров’я і
подальше життя в свої руки, проводимо бесіди,
рекомендуємо літературу стосовно подальшої
реабілітації.
Не менш важливими є клубні зустрічі, які
проводяться раз на півроку та на які
запрошуються різні фахівці (лікарі-онкологи,
психологи, артисти). В організації цих заходів
допомагає Олена Іванова – перший керівник
громадської організації. Слова її вірша: «…Хоч
і гне мене доля, але буду, як тополя…» стали
девізом нашої організації.
Така громадська організація створена у смт
Сарни, її керівник – Світлана Дорофеєва.
Завдячуючи
зусиллям
волонтерів,
усі
прооперовані жінки отримали безкоштовні
протези і спеціальну білизну, що допомагає
почуватися жінкам більш впевнено і дає
можливість
приховати
фізичну
ваду.
Опротезування проводимо кожних 2,5 місяця
разом з ортопедичним центром «Ортес» м. Київ.

Треба зазначити, що, на превеликий жаль, до
нашого полку прибувають нові жінки, які знову і
знову потребують нашої підтримки і допомоги.
А для того, щоб бути здоровою, насамперед
треба починати із себе. Потрібно вести
правильний спосіб життя, навчитися прощати
собі і іншим, любити тих, з ким живеш,
спілкуєшся, і тих, хто нас оточує. Правильно
харчуватися, звільнитись від усього негативного,
що вносить дискомфорт у наше життя; страху,
озлобленості, депресії, почуття глибокої ізоляції
або самотності, куріння, спиртного, сварки,
переживань, стресів та інше. Пам’ятайте, що
тільки Віра, Надія і Любов перемагають усе, а
найсильнішою є Любов. Нею був створений світ і
все, що хороше в ньому. Рак – це не вирок, з ним
можна боротися. Важливо, щоб у цій боротьбі ми
були не самі.
Шановні читачі, я бажаю вам і всім людям
міцного здоров’я, щастя, миру і спокою, бути
щирими, добрими і співчутливими одне до
одного, а особливо до тих, хто цього потребує.

Любов Мазуркевич, голова волонтерської організації
Рівненського ООД "Наша Тополя", тел.: 28-09-92, 8-0677447761.

(Витяг)
Любомири Фролової

Рекомендації лікаря-фітотерапевта
допоможуть жінкам, у яких
діагностуються певні зміни в грудній залозі.
Насамперед зазначимо, що в здоровому організмі хворої молочної залози не буває.
Молочна залоза – це індикатор, який показує: в організмі щось негаразд.
Основною причиною мастопатії є порушення
гормонального стану жінки внаслідок стресів,
хронічної перевтоми, порушення режиму праці та
відпочинку.
Молочна залоза – це гормональний орган,
який реагує на всі найменші зміни в ендокринній
системі. Якби жінка уважніше до себе
прислухалася, то помітила б, що після стресу,
нервового зриву у неї обов'язково перед
місячними
болять
груди.
Такі
ситуації
спричиняють гормональну «бурю» в організмі,
внаслідок чого і відбуваються зміни в молочній
залозі.
У молодих жінок мастопатія може з'явитися
після абортів. У старшому віці – внаслідок
хронічних гінекологічних захворювань, хвороб
щитовидної залози.
Основною лабораторією в переробці статевих
гормонів є печінка. Тому порушення її функції і
погіршення відтоку жовчі також є однією з
причин змін у молочній залозі.
Шлаки,
токсини,
непотрібні
гормони
виходять із організму через кишківник. Проте у
разі закрепів, що часто спостерігається у жінок

середнього і старшого віку, відбувається
всмоктування всіх цих речовин (шлаків,
токсинів...) у кров і накопичення їх в організмі. А
жирова тканина молочної залози саме має
властивість накопичувати і утримувати в собі
шлаки та отруйні речовини. Тож усі отруйні
речовини, які потрапляють в організм внаслідок
куріння, перебування в екологічно забруднених
зонах, хронічних закрепів, нераціонального
харчування, накопичуються в молочній залозі.
Ще однією причиною мастопатії може бути
порушення кровопостачання молочних залоз
внаслідок остеохондрозу, постійного носіння
тісного бюстгальтера або відмови від нього. В
таких випадках виникає гіпоксія – кисневе
голодування тканин молочної залози.
Мастопатія може пройти сама лише тоді, коли
зникли всі передумови її розвитку. Таке
трапляється дуже рідко. Тому організму потрібна
допомога.
Зазвичай лікування мастопатії триває довго –
щонайменше три місяці. З чого слід починати
лікування? Передовсім з корекції психологічного
стану. Позитивні емоції, відсутність образ і злості

– перші кроки до успішного лікування. Не менш
важливо дотримуватися дієти.
Як позбутися болю в молочній
залозі?
Мастопатія добре лікується з допомогою
фітозасобів, які регулюють гормональний та
водно-сольовий баланс. Багато жінок відчуває,
що молочна залоза болить менше після відмови
від міцної кави, шоколаду. Це тому, що кава,
шоколад містять речовини, які збільшують
набряки і запальні процеси.
Добре прикладати до молочної залози листя
капусти городньої як компрес. Можна під бюстгальтер, і тримати такий компрес упродовж дня:
листочок капусти слід спеціально підготувати до
компресу. Нагадаємо як саме: вибираємо
листок, вирізаємо товсті прожилки,
кладемо на стіл і качалкою
розкатуємо, доки капуста пустить
сік, листок стане м'яким. Після чого
м'який листочок капусти змащуємо
медом і прикладаємо до молочної
залози.
Фахівці нетрадиційної медицини часто рекомендують робити
компреси чи примочки з соку
буряка
звичайного
червоного
(свекла обыкновенная): льняну
серветку змочити соком буряка і
прикласти до молочної залози.
Корисно також пити сік буряка
звичайного: по півсклянки щодня
впродовж трьох-чотирьох тижнів,
обов'язково відстоювати перед вживанням у
холодильнику три-чотири години.
З профілактичною метою два тижні перед
місячними можна пити ліки з суміші настоянок
лікарських рослин: півонії незвичайної (пион
уклоняющийся), собачої кропиви звичайної
(пустырник сердечный), валеріани лікарської
(валериана лекарственная). Настоянку кожної з
рослин можна купити в аптеці.
Настоянка суміші рослин
Змішати в рівних частинах (1:1:1) настоянки
півонії, собачої кропиви і валеріани. Пити по
двадцять-тридцять крапель двічі на день після їди
(ввечері ліки краще випити перед сном). Доза
залежить від статури. Якщо жінка худорлява, то
достатньо пити по двадцять крапель. Курс
лікування – три місяці.
Дуже добре вживати вітамін Е – по двістічотириста міліграмів на добу в другій фазі
менструального циклу: з шістнадцятого по
двадцять шостий день від початку місячних. Курс
лікування – три місяці.
Невтішні наслідки ігнорування

хвороби
Якщо мастопатію не лікувати, то наслідки
можуть бути невтішні. Не виключений розвиток
злоякісної пухлини, тобто раку молочної залози.
Кожна жінка має бути дуже уважною до свого
здоров'я, взяти за правило регулярно обстежувати
молочну залозу. Достатньо провести пальпатозне
дослідження.
Пальпацією
(промацування
пальцями) можна виявити навіть дуже маленькі
ущільнення в молочній залозі. Таке обстеження
жінка може робити самостійно.
Пальпація молочної залози
Лежачи на спині, розслабтеся, покладіть
праву руку під голову. Пальцями лівої руки
ретельно пропальпуйте праву молочну залозу:
круговими рухами, поступово посуваючись у
напрямку
до
соска.
Аналогічно
пальпуйте ліву молочну залозу (тобто
ліва рука – під головою, а правою
проводите обстеження). Зверніть увагу
на ділянку між молочною залозою та
паховою ямкою. Наприкінці обстеження
стисніть сосок, щоб перевірити чи немає
виділень.
Якщо
жінка
помітила
якісь
ущільнення,
деформацію,
набряки
молочної залози, зміну кольору шкіри,
виділення з соска, слід обов'язково
звернутися до лікаря.
Наступним важливим елементом
ранньої
діагностики
пухлинних
захворювань молочної залози (зокрема
і раку молочної залози) є мамографія.
Цим методом можна визначити пухлини
молочної залози до того, як вони почнуть
виявлятися клінічно, тобто з'являться перші
симптоми. Першу мамографію слід зробити в
період до сорока років: вона розцінюється як
базисна і служить для порівняння з
наступними. Після сорока років жінки мають
проходити мамографію через рік. А після
п'ятдесяти – щороку. Це дуже важливо,
оскільки рак молочної залози на ранніх стадіях
більшості
випадків
має
у
переважній
безбольовий перебіг і майже нічим себе не
виявляє. Проте існує низка ознак, за якими
можна визначити злоякісний ріст на ранньому
етапі цього захворювання (невелика пухлина
росте у самій молочній залозі, біля неї або під
соском; зміна розмірів – збільшення або
зменшення – та форми молочної залози;
виділення із соска; зміна кольору шкіри молочної
залози або зміни в відчутті дотику до ділянки
шкіри молочної залози чи соска; інші шкірні
прояви: стиснення, зморщення, лущення).
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Вадим Петровський – священик,
настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського
Української Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне,
кандидат богословських наук
У кожної людини своє розуміння того, що ж
насправді називається щастям. Але загалом у
суспільстві переважає думка, що найбільшим
щастям є тілесне здоров’я. Майже у всіх
привітаннях, які лунають з людських уст,
можна почути: "Найперше бажаю міцного
здоров’я, бо коли немає здоров’я, то все інше
втрачає сенс". Разом з тим, людину немічну та
хвору, особливо, яка страждає невиліковною
хворобою, вважають чи не найнещаснішою на
землі. А чи справді ці твердження відповідають
дійсності, чи вимірюється істинне щастя
міцним здоров’ям? Чи завжди здоров’я
приносить лише користь, а хвороба, навпаки,
шкодить нам?
Коли ми здорові, сповнені сил та енергії, то
часто занурюємось у свої життєві плани
настільки, що зовсім непомітно починаємо
жити тільки ради земного благополуччя. Як
тільки людина з головою поринає в земні
турботи, то для неї матеріальні цінності стають
найважливішими. В пориві за земним
збагаченням вона перестає помічати своїх
ближніх, особливо тих, хто потребує її
допомоги, уваги та милосердя. Людина швидко
забуває про вічне життя, а значить починає
втрачати віру в Бога. Вона тоді більше
надіється на свої сили та можливості, ніж на
поміч Божу. Недарма Священне Писання
застерігає нас від надмірної турботи про земні
блага. Чим більше людське серце шукає
земного, тим менше в ньому залишається благ
небесних. Тоді душа людини перестає
приносити духовні плоди (любов, радість, мир,
довготерпіння, милосердя, віру та ін.), а
натомість має небезпеку захворіти на духовні
недуги: егоїзм, марнославство, жадібність,
черствість та жорстокість. Святе Євангеліє
вчить нас, що духовні хвороби є набагато
жахливішими, ніж хвороби тілесні. Справді, є
люди, які мають прекрасний зір, але бачать в
оточуючих лише погане; мають здорове серце,
але воно палає від ненависті, заздрості,
гордості; мають прекрасний слух, але чують
лише наклепи; мають вправні руки, але
грабують і відбирають останнє у вдовиць та
сиріт; мають міцні ноги, але біжать туди, де
п’янство та блуд.

Хвороба благотворно впливає на нашу
свідомість, вона часто докорінно змінює наші
погляди на життєві цінності. Коли нас сковує
якийсь недуг, ми мимоволі зупиняємось у своїх
устремліннях, приходимо в себе, оглядаємось
довкола, і тоді перед нами відкриваються речі,
яких ми раніше не помічали. Хвороба змушує
переглянути
та
переосмислити
життя,
подивитись на нього зовсім з іншого боку.
Один із найбільших святих Церкви,
значення та велич якого визнається всім
християнським
світом,
Первоверховний
апостол Павло отримав від Бога великий дар
зціляти хворих та воскрешати померлих. Однак
сам апостол страждав невиліковною хворобою.
Благаючи в молитві Господа Іісуса Христа про
зцілення, він почув таку відповідь: "Достатньо
для тебе благодаті Моєї, бо сила Моя
звершується в немочі". Після цього апостол
Павло зрозумів, яке велике благо походить від
хвороби, скільки духовних плодів вона може
принести! Справді, внутрішня сила людини, її
духовна
краса
та
велич
найбільше
розкриваються
саме
тоді,
коли
вона
знаходиться в немочі тілесній. У хворого
ніколи не виникне гордість та марнославство,
він навряд чи буде думати про збагачення.
Прикутий до ліжка не посміє причинити біль
ближньому, образити та скривдити його. Така
людина робиться ревносною до молитви, вона
повністю покладається на волю Божу, ввіряючи
в руки Творця своє життя.
Хвороба мимоволі змушує задуматись про
наше істинне призначення на землі, повністю
переглянути життя та віднайти в ньому справжні цінності. Саме в цей час ми розуміємо
суєтність і тимчасовість усього земного та
матеріального. І найголовніше, дорожимо
часом, як великим даром Божим, цінуємо
кожну його мить, використовуємо кожну
хвилину для того, щоб очистити свою душу від
духовних хвороб та прикрасити її милосердям,
добротою та любов’ю. І саме тоді в нас
розкриваються найкращі якості не тільки
людські, але й божественні. Ми примиряємось
зі своєю совістю, з людьми та з Богом, а
значить стаємо причасниками вічного життя. А
це – істинне щастя, яке ніколи не відніметься
від нас ні в цьому віці, ні в майбутньому.

(пам’ятка)
Любий читачу, можливо моя розповідь видасться тобі примітивною порівняно з
ритмом сучасного життя. І можна сказати, що це вже все відомо і вже було, про це
вже давно все знаємо, але незайвим буде нагадати давно відомі прописні істини,
які лише будуть застерігати вас від нещасних випадків, а безпека особиста – це першочергове для слабозорої або незрячої людини. Людина втрачає зір протягом
життя, маючи вже певний життєвий досвід і багаж, або ще зовсім не маючи його.
Незалежно від обставин, які складаються, вона повинна вміти обслуговувати себе
сама і допомагати своїй сім'ї. Не впадати у відчай і чекати, доки їй подадуть,
заберуть, приготують, виперуть, випрасують... З втратою зору навчитися все
робити можна поетапно. Не все відразу, помаленьку, але наполегливо. Головне
отримувати від цього насолоду, бо «я зробив сам», «зробив для себе» і «для
когось». Це є самоствердження в новому житті.
Отже, любий читачу, я запрошую вас у подорож по нашому путівнику, у якому
будуть завжди вільні рядки для доповнень, спостережень, зауважень, суперечок та
дискусій.
Подорож у далекі світи починається з
вокзалу, так само подорож у будинку
розпочинають обов'язково з відвідин кухні.
На мій погляд, кухня є найбільш
небезпечною з усіх приміщень нашого
помешкання, але саме на кухні ми проводимо
найбільше
часу.
Там
готуємо,
їмо,
пригощаємо
друзів,
рідних.
Кухня
залишилася такою, як була й раніше,
змінилися
ми.
Тепер
ми
повинні
пристосовуватися до нових обставин.
На мій погляд, найбільш небезпечним
об'єктом є газова плита. Готуючи їжу, ми
повинні бути обережними, дотримуватися
всіх правил техніки безпеки, щоб не завдати
собі шкоди. Користуючись газовою плитою,
варто пересвідчитися в тому, що всі конфорки
справні і можна регулювати різні режими
горіння. Для запалювання газу можна
використовувати як запальничку, так і
сірники. Сірники варто складати в закріплену
склянку або металеву баночку, не кидати їх у
сміття, бо це може призвести до пожежі. Для
того, щоб пересвідчитись, що газ горить,
швиденько проведіть рукою над газовою
конфоркою на висоті приблизно 20
сантиметрів і коли відчуєте тепло, то
конфорка включена. Одягніть обов’язково
фартух і косинку. Фартух притисне ваш одяг
до тіла і не буде випадкового попадання
кінців одягу в полум'я, що може призвести до
неприємностей. Волосся зв'яжіть у пучок і

сховайте під косинку, щоб воно не потрапило
близько до полум'я газової конфорки.
Готувати бажано почергово одну або дві і не
більше страв. Краще всього готувати їжу,
коли ви на кухні самі і не буде зайвих шумів,
і ви зможете чути, що робиться в каструлях і
як
горять
конфорки.
Каструлі
для
приготування їжі краще використовувати з
широким, рівним дном, воно має більш
стійку поверхню. Наповнюйте їх водою на
2/3
ємності.
Ставте
каструлю так, щоб ручки були повернуті в
сторону середини кухні. Посуд з довгими
ручками бажано не використовувати, тому
що можна випадково зачепити і перекинути.
Пательня має бути тяжкою, бажано з ручкою,
яка не нагрівається. Прихватки для зняття
посуду мають бути трішки зволоженими, щоб
не загорілися. На мою думку, найбільш
небезпечний процес – смаження. Тому краще
готувати найбільш прості страви. Посуд має
бути зручним, філіжанки з широким та
тяжким дном, щоб від першого дотику не
перекидалися. Звичайні супові тарілки на 250
або 500 мілілітрів можна замінити суповими
тарілками у вигляді салатниць або навіть
великими салатницями, вони є більш
об'ємні, глибші, їх краще переносити від
плити до столу. Наливайте воду із чайника
над раковиною або над якимось посудом,
щоб не ошпарити ноги або руки. Кухонний
стіл повинен мати обрамлення, щоб

ненароком не зсунути з нього сіль або цукор.
Дотримуйтесь порядку. Кожна річ має
мати певне місце, визначене для неї, тоді вам
буде легко і зручно її знайти. Привчіть до
цього своїх рідних. Перегляньте свої речі на
кухні, все зайве покладіть у далекий ящик.
Гострі предмети мають стояти ручками до
верху, щоб випадково не наколотися. Не
вішайте фіранки біля газової плити, вони
можуть загорітися.
Використовуйте додаткове освітлення для
робочого столу, якщо воно вам ще потрібне.
Різні озвучені прилади допоможуть вам
зорієнтуватися в часі. На столах не має бути
зайвих предметів, кухонні рушнички і
прихватки вішайте подалі від газової плити.
Взуття зручне, без високих підборів і з
неслизькою підошвою. Будьте обережні при
користуванні газовою колонкою. Спочатку
запаліть колонку на запальник і тільки
пересвідчившись, що він горить, включайте.
Не кладіть спеції в однаковий посуд, а
підберіть для цього різні ємності, які будете
знати за формою. Користуйтеся мірними
ложками – це полегшить готування страви.
Дотримуючись усіх правил техніки
безпеки, ви день за днем почуватиметеся на
кухні комфортніше. Згодом переконаєтеся,
що вмієте все те, що вміли раніше: і пекти
пиріжки, і готувати варення, смажити рибу,
варити борщі, випікати пампушки. Не
бійтеся, але будьте дуже обережні.
Пам’ятайте: ви не маєте поспішати! А,
зрештою, куди вам поспішати?
Усі свої маленькі неприємності і невдачі
на кухні сприймайте з гумором. Наприклад,
коли зберуться всі ваші рідні за столом і
скажуть, що все було смачно і добре, ви їм
розкажіть, як веселий анекдот: «А знаєте, ось

сьогодні я витирала стіл і розсипала цукор на
підлогу, а потім, коли збирала, зробила таку
гарну зарядку. Якби не той цукор, то й не
зробила б фізичні вправи». Або ж: «А ви
знаєте, от сьогодні таке було, таке було...». І
все це розказуйте на оптимістичній ноті.
«Сьогодні я хотіла зробити каву, поклала
ложечку кави, залила кип'ятком, сиджу і п'ю.
Ой кава не смачна, а чому ж така,
незрозуміло. А потім виявилось, що кава не в
чашці, а на столі розсипана». Ну прямо, як
смішинка, а не горе. З таких смішинок
складається все наше життя, але як ви його
подасте своїм рідним, такий у них буде
настрій.
Для того, щоб ваша хвороба не тяжіла над
вашими рідними і не змушувала їх постійно
думати про те, що все погано, старайтеся
робити затишок у своєму помешканні, щоб
вони не відчули різницю між тим, як було
колись і як є тепер.
Зробіть цей затишок на кухні. Посадіть
вазони: горщики мають бути теж широкими,
стійкими, щоб не перекинулися. Вазони
висаджуйте невисокі, для вашої зручності.
Квіти на кухні – це так добре! Ви не одні, з
вами є хтось, до кого ви можете підійти
щоранку і сказати: «Добрий ранок!».
Привітатися,
поговорити,
доторкнутися
пальцями до їхніх листочків, відчути тепло і
енергію живої рослинки. Вчора листочка ще
не було, за ніч він виріс, і ви відчуєте, що
квіточка розцвіла. Нічого, що ви її не можете
розпізнати за кольором, але можете порадіти
з того, що ви її виростили.
На стінах повісьте картинки, розкладіть
серветки – зробіть затишок, нехай ваші рідні
відчують теплоту в домі. Нехай їм завжди
хочеться приходити до вас, як і колись.

Кожен з незрячих має свій життєвий досвід і може поділитися, як самостійно
працює на кухні та поводиться в побуті.
Я запрошую вас поділитися своїми думками. Це буде корисним для всіх, хто
втратив зір чи є слабозорим.

5 жовтня відзначаємо День учителя:
гарний, світлий, ясний, з посмішками,
спогадами,
квітами,
з
найкращими
побажаннями,
повагою,
із
дзвінкими
дитячими голосами та чорнобривцями біля

школи.
15 жовтня світ відзначає інший день:
сумний, похмурий, тихий, темний, покритий
молитвами святої Покрови. Це Міжнародний
день білої тростини – незмінного супутника

незрячих людей, що став символом сліпоти.
Кілька років тому його почали відзначати в
Україні, але поки що про це мало хто знає.
Здавалося б, як можна поєднати ці дві
дати? А ось як.
Пливла собі людина на кораблі життя:
гарному, розкішному, з барвами, сонцем,
квітами, зеленню, з безмежним краєвидом.
Вона все те не купувала – Бог їй це дарував,
хоча вона, можливо, й не могла належно
оцінити ті дарунки.
Та раптом чорна хвиля вихопила її і
кинула за борт життя, у холодну чорну
неспокійну воду. І довго їй тепер доведеться
борсатися, аби не втопитися, аби випливти на
спокійну й теплу течію і пливти по ній, доки
вистачить сил. Пливти тепер уже без
кольорів, без краєвидів, без сонця, без стежки
під ногами, без зірок над головою, без будьяких орієнтирів, без виразу обличчя рідних,
близьких, знайомих, друзів, дітей... Так-так,
дітей. "Доню, а якого кольору в тебе очі? А у
Дмитрика? Який у тебе колір волосся? А у
нього? А чи в тата посивіло волосся? А вже
стемніло надворі? А тепер світить сонце чи
хмарно? Це підручник з історії чи з
педагогіки? А втім, іди до школи, скажи мені,
де потрібно прибрати, і я все зроблю сама...".
Ось так. Рятують лише дотик та відчуття, а
ще – велика сила волі та наснага до життя...
А якщо ця людина була вчителем…
Багато років жила в колективі, між дітьми,
щодня бачила їхні очі, вдивлялася в личка –
сумні чи веселі, вкладала всю душу і сили в
них. А тепер? Забута, покинута, як говорять,
"фізичний потенціал" вичерпався.
На жаль, держава теж не особливо
переймається проблемами вчителів-інвалідів.
Як мовиться, "перекинули" з освіти в
соціальний захист – і живи собі, як знаєш.
Пенсія вчителя-інваліда нижча, ніж стипендія
у
першокурсника.
Вчитель-початківець
отримує оздоровчі, вчитель-інвалід з 20-

річним стажем їх не має – йому не належить...
Пенсія низька, бо була низькою зарплата.
А хіба ж учитель призначав собі ту зарплату?
І хіба не варто перерахувати пенсію
відповідно до рівня зарплат сьогоднішніх?
Жоден відділ освіти не має статистики,
скільки є вчителів-інвалідів першої групи по
зору. І в Україні такої статистики теж немає.
Людина, яка доглядає інваліда першої групи,
отримує 9 гривень на місяць, і при цьому не
повинна ніде навчатися і працювати, а жити
на пенсію все того ж інваліда.
Влаштуватися на роботу в школі вчителюінваліду першої групи по зору неможливо,
хоча, за законом, він має право на працю із
зрячим секретарем. Адже його розумовий
потенціал не вичерпався...
Діти інвалідів – це особлива категорія
дітей. Лише уявіть собі: вдома лежить хвора
мама, біля якої цілу ніч просиділа дитина.
Вранці йти до школи, хто їй приготує
сніданок? А часто в хаті й шматка хліба
немає, вся пенсія йде на найнеобхідніші ліки.
І в школі така дитина не отримує
безкоштовних обідів, адже мамина пенсія –
600 гривень. Якщо поділити на двох,
виходить 300, а це вже не межа
малозабезпеченості...
Хочу, щоб почули мене в уряді, в
міністерствах, у відділах освіти: не залишайте
вчителів-інвалідів сам на сам з їхніми проблемами, не віддавайте лише на опіку
соціальних служб. Адже вони віддали школі,
дітям своє здоров’я, свій хист, свій талант.
Навпаки, їх треба заохочувати до виховання
молоді, адже за їхніми плечима знання та
досвід.
А
вчителям-інвалідам
скажу:
«Не
замикайтеся в собі, спілкуйтесь, створюйте
громадські організації. Людина з вадами зору
не приречена – вона може жити повноцінним
життям!».

Тетяна Войтович, голова Рівненської обласної благодійної організації
пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини»

1. Кабінет Міністрів України; Постанова від
16.07.2008 № 654
«Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян»
2. Кабінет Міністрів України; Постанова від
09.07.2008 № 617
«Про внесення змін до Порядку виплати
грошової компенсації вартості санаторнокурортного лікування деяким категоріям
громадян
і
порядку
забезпечення

санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення»
3. Міністерство регіонального розвитку та
будівництва України; Протокол від
25.06.2008 № 2
«Щодо питань безперешкодного доступу
людей
з
обмеженими
фізичними
можливостями до об’єктів житловогромадського призначення»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 липня 2008 р. №654
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
(Витяг)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, починаючи з 1 липня 2008 р.,
доплату окремим категоріям осіб з тим, щоб їх
пенсії (без урахування надбавок, підвищень,
додаткових
пенсій,
цільової
грошової
допомоги, пенсій за особливі заслуги перед
Україною, сум індексації та інших доплат,
встановлених законодавством) досягали таких
розмірів:
1) в одержувачів пенсій за вислугу років та
за віком (крім пенсій при неповному стажі
роботи), призначених відповідно до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування», – 544 гривні;
2) в інвалідів, щодо яких встановлено
зв'язок з Чорнобильською катастрофою
відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
в учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 році: інвалідів
І групи – 1200, інвалідів II групи – 1090,
інвалідів III групи – 980 гривень;
в учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках та осіб,
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:
інвалідів І групи – 870, інвалідів II групи – 820,
інвалідів III групи – 760 гривень;
в інших інвалідів, щодо яких встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою: І групи – 710, II
групи – 655, III групи – 600, у дітей-інвалідів –
380 гривень;
3) в осіб, які відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» одер-

жують пенсію:
а) за вислугу років – 544 гривні;
б) по інвалідності:
в інвалідів війни з числа солдатів і матросів
строкової служби І групи – 652,8, II групи –
598,4, III групи – 571,2 гривні; з числа
єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших
матросів і старшин строкової служби І групи –
718,08, II групи – 658,24, III групи – 628,32
гривні; з числа прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та
військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ державної пожежної
охорони І групи – 783,36, II групи – 718,08, III
групи
–
685,44
гривні; з числа осіб офіцерського складу та осіб
начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ і державної пожежної
охорони І групи – 848,64, II групи – 777,92, III
групи – 742,56 гривні;
в інших інвалідів з числа солдатів і матросів
строкової служби І групи – 598,4, II групи –
571,2, III групи – 544 гривні; з числа єфрейторів
(старших солдатів) і сержантів, старших
матросів і старшин строкової служби І групи –
658,24, II групи – 628,32, III групи – 598,4
гривні; з числа прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та
військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ державної пожежної
охорони І групи – 718,08, II групи – 685,44, III
групи – 652,8 гривні; з числа осіб офіцерського

складу та осіб начальницького складу (крім
молодшого) органів внутрішніх справ і
державної пожежної охорони І групи – 777,92,
II групи – 742,56, III групи – 707,2 гривні;
в) у разі втрати годувальника – 544 гривні.
2. Установити, що починаючи з 1 липня
2008 року:
збільшення пенсії за кожний повний рік
страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20
років жінкам, передбачене абзацом другим
частини першої статті 28 Закону України «Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування», проводиться на 1 відсоток
розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті
27 зазначеного Закону, але не більш як на 1
відсоток мінімального розміру пенсії за віком,
збільшеного до розміру, передбаченого
підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови;
при обчисленні пенсії у зв'язку з втратою
годувальника
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи у порядку, визначеному підпунктом
5 пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів
України від 28 травня 2008 р. № 530 «Деякі
питання соціального захисту окремих категорій
громадян» (Офіційний вісник України, 2008 p.,
№ 42, ст. 1396), та пенсій за віком при
неповному стажі роботи, по інвалідності та у
зв'язку з втратою годувальника, призначених
відповідно
до
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування»
враховується
доплата,
передбачена пунктом 1 цієї постанови.
3. Установити, що починаючи з 1 липня
2008 року:
1)
у разі, коли щомісячний розмір
пенсійних виплат (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
державної адресної допомоги, передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. №265 «Деякі питання
пенсійного
забезпечення
громадян»
(Офіційний вісник України, 2008 p., №25, ст.
785), та інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) не досягає в осіб,
яким призначено пенсію у зв'язку з втратою
годувальника, на одного непрацездатного члена
сім'ї 544, на двох – 652,8, на трьох і більше –
816 гривень, таким особам встановлюється
доплата у сумі, що не вистачає до зазначених
розмірів;
2) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат,
державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам (з
урахуванням
надбавок,
підвищень,
додаткових
пенсій, цільової
грошової

допомоги,
сум
індексації,
щомісячної
державної адресної допомоги, передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від 26
березня 2008 р. №265, та інших доплат,
встановлених
законодавством,
крім
пенсій за особливі заслуги перед Україною) не
досягає
544
гривень,
таким
особам
встановлюється доплата у сумі, що не вистачає
до зазначеного розміру.
4. Установити, що з 1 вересня 2008 року:
1) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових
пенсій,
цільової
грошової
допомоги, сум індексації та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством, крім
пенсій за особливі заслуги перед Україною) не
досягає в інвалідів війни І групи 1200, II групи
– 1080, III групи – 960 гривень, учасників
бойових дій – 840 гривень, таким особам
виплачується щомісячна державна адресна
допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не
вистачає до зазначених розмірів;
2) громадянам, які необґрунтовано зазнали
політичних
репресій
і
згодом
були
реабілітовані, до пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання чи державної
соціальної допомоги, що виплачуються замість
пенсії, підвищення проводиться в розмірі 54,4
гривні, а членам їх сімей, яких було примусово
переселено, – 43,52 гривні;
3) непрацюючим пенсіонерам, які мають на
своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка
до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу
років, передбачена Законами України «Про
пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб», виплачується у
розмірі 150 гривень на кожну дитину;
4) інвалідам І групи, одиноким інвалідам II
групи, які потребують постійного стороннього
догляду або досягли пенсійного віку, одиноким
інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку,
одиноким одержувачам пенсій за віком та за
вислугу років, які потребують постійного
стороннього догляду, та які отримують пенсію
відповідно
до
Законів
України
«Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування» і «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (крім осіб, які отримують державну
соціальну допомогу на догляд відповідно до
Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам»), виплачується надбавка на
догляд у розмірі 50 гривень.
Надбавки
на
догляд,
встановлені
законодавством,
що
діяло
раніше,
виплачуються у розмірі, зазначеному в абзаці

першому цього підпункту.

Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2004 р. № 785
Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторнокурортного лікування деяким категоріям громадян
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 року № 617
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 236 "Про Порядок надання і
розміри грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям
громадян" (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 161);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. № 1114 "Про внесення змін до
Порядку надання і розміри грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян" (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 493).
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. № 785

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян
1. Цей Порядок визначає механізм
виплати грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки (далі – грошова
компенсація)
та
компенсації
вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування, передбачених Законами України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту",
"Про
жертви
нацистських переслідувань" та "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні".
2. Грошова компенсація виплачується
інвалідам війни та інвалідам, зазначеним у
статті 62 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань", за місцем їх
обліку один раз на два роки з дня звернення із
заявою про виділення путівки або виплату
грошової компенсації за бажанням, якщо ці
особи протягом двох років не одержували
безоплатних санаторно-курортних путівок,

незалежно від наявності медичного висновку
про
необхідність
санаторно-курортного
лікування або медичних протипоказань.
(абзац перший пункту 2 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від
09.07.2008 р. № 617)
Грошова компенсація виплачується у
таких розмірах:
інвалідам I і II груп – 100 відсотків
середньої вартості путівки;
інвалідам III групи – 75 відсотків
середньої вартості путівки.
3. Підставою для виплати грошової
компенсації є такі документи:
заява про виплату грошової компенсації;
посвідчення особи, що підтверджує її
належність до категорії громадян, зазначених
у пункті 2 цього Порядку;
облікові дані про одержання путівок та
грошової компенсації.

4. Компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування учасникам
бойових дій, учасникам війни, особам, на
яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, зазначеним у
статтях 61, 63 і 64 Закону України "Про
жертви нацистських переслідувань", та
ветеранам праці відповідно до Закону
України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" виплачується за їх
бажанням у розмірі вартості самостійного
санаторно-курортного лікування на час
проведення оздоровлення, але не більше ніж
середня
вартість
санаторно-курортної
путівки, визначена відповідно до пункту 7
цього Порядку.
(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.07.2008 р. № 617)
4.1. Після отримання компенсації вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування особами, зазначеними у пункті 4
цього Порядку, період наступного їх
перебування на обліку для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням або для
отримання наступної компенсації вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування обчислюється з дня подання ними
заяви та необхідних документів.
(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від
09.07.2008 р. № 617)
5. Підставою для виплати компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування є такі документи:
заява про виплату компенсації;
про сплату повної вартості санаторнокурортної путівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування
або зворотний талон санаторно-курортної
путівки;
(абзац третій і четвертий пункту 5
замінено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р.
№ 617, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати
абзацом четвертим)
посвідчення особи, що підтверджує її
належність до категорії громадян, зазначених
у пункті 4 цього Порядку.
6. Грошова компенсація виплачується
особам через два роки після звернення із
заявою про виділення путівки або виплату
грошової компенсації, якщо вони протягом
цього періоду не одержували безоплатної
санаторно-курортної путівки.

Для осіб, які не перебувають на обліку для
санаторно-курортного лікування, вперше грошова компенсація виплачується у разі звернення із заявою через два роки після
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту".
Право
на
компенсацію
вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування настає з дня звернення із заявою
про її виплату один раз на два роки (з
урахуванням року проходження самостійного
санаторно-курортного лікування).
(абзац третій пункту 6 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від
09.07.2008 р. № 617)
У разі зміни статусу особи період
перебування її на обліку для одержання
грошової компенсації обчислюється з дня
набуття нового статусу.
7. Середню вартість санаторно-курортної
путівки визначає Мінпраці за поданням
Фонду соціального захисту інвалідів та
погодженням з Мінфіном щороку до 15
березня в межах обсягу бюджетних коштів,
виділених відповідно до Закону України про
Державний бюджет на поточний рік.
8. Грошова компенсація особам, які
перебувають на обліку в органах праці та
соціального захисту населення, Міноборони,
МНС, МВС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби
зовнішньої
розвідки,
Державного
департаменту з питань виконання покарань,
Управління державної охорони, Адміністрації
Держприкордонслужби,
Держспецзв'язку,
Держспецтрансслужби
та
ДПА
для
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням, виплачується управліннями праці
та соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій,
структурними
підрозділами з питань праці та соціального
захисту населення виконавчих органів
міських рад за умови подання довідки з місця
роботи, навчання, служби про те, що
протягом попередніх двох років не
одержували безоплатну санаторно-курортну
путівку.
Компенсація
вартості
самостійного
санаторно-курортного лікування особам,
зазначеним у пункті 4 цього Порядку,
виплачується
управліннями
праці
та
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій,
структурними

підрозділами з питань праці та соціального
захисту населення виконавчих органів
міських рад за умови подання довідки з місця
роботи, навчання, служби про те, що
протягом попередніх двох років не
одержували безоплатну санаторно-курортну
путівку.
Грошова компенсація та компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування особам, які перебувають на обліку
в органах Міноборони, МНС, МВС,
Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Державного департаменту з питань
виконання покарань, Управління державної
охорони,
Адміністрації
Держприкордонслужби,
Держспецзв'язку,
Держспецтрансслужби
та
ДПА
для
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням,
проводиться
у
порядку,
визначеному Мінпраці разом з Мінфіном та
Державним казначейством.
(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.07.2008 р. № 617)
9. Особам, які перебувають на повному
державному утриманні, грошова компенсація
та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачуються
згідно з цим Порядком.
10. Грошова компенсація або компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування, не одержана особою з вини органу
виконавчої влади, підлягає відшкодуванню
без обмеження будь-яким строком.

У разі смерті особи, яка мала право на
грошову компенсацію або компенсацію
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування, не одержана нею сума не
виплачується.
11. Витрати, пов'язані з виплатою
грошової компенсації, покриваються за
рахунок коштів державного бюджету в межах
видатків,
передбачених
Мінпраці
на
зазначену мету.
Витрати, пов'язані з виплатою компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування особам, які перебувають на обліку
в органах праці та соціального захисту
населення,
Міноборони,
МВС,
МНС,
Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Державного департаменту з питань
виконання покарань, Управління державної
охорони,
Адміністрації
Держприкордонслужби,
Держспецзв'язку,
Держспецтрансслужби
та
ДПА
для
отримання санаторно-курортного лікування,
покриваються за рахунок коштів відповідної
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам.
(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.07.2008 р. № 617)
12. У разі, коли особа має право на
одержання двох і більше видів компенсацій
згідно з кількома законами, їй надається
право вибору в одержанні компенсації за
одним із цих законів.

Інна Петренко
Статтею 26 Закону України «Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (зі
змінами та доповненнями) передбачено, що
право на призначення пенсії за віком мають
особи після досягнення чоловіками 60 років,
жінками – 55 років та наявності страхового
стажу не менше 5 років. Однак чинним
законодавством України
визначено, що
окремим категоріям осіб пенсія призначається
раніше загальновстановленого пенсійного віку,
тобто вони з певних підстав мають право на
дострокову пенсію.
Зокрема особи, хворі на гіпофізарний
нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики,
мають право на призначення дострокової пенсії

за віком, але не раніше ніж за 15 років до
досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.
26 Закону № 1058-IV, за наявності не менше 20
років страхового стажу у чоловіків і не менше
15 років – у жінок. Документом, на підставі
якого зменшується пенсійний вік, є довідка
закладу охорони здоров'я про наявність
відповідного захворювання.
Інваліди по зору І групи – сліпі та інваліди з
дитинства І групи мають право на призначення
дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж
за 10 років для чоловіків і за 15 років – для
жінок до досягнення пенсійного віку,
передбаченого ст. 26 Закону № 1058-IV, за
наявності не менше 15 років страхового стажу у
чоловіків і не менше 10 років – у жінок. Для

цього особа має подати довідку медикосоціальної експертної комісії (МСЕК) про
визнання її інвалідом по зору І групи – сліпим.
Жінки, які народили п'ятеро дітей або
більше і виховали їх до шестирічного віку, і
матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до
цього віку, мають право на призначення
дострокової пенсії за віком, проте не раніше
ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку,
передбаченого ст. 26 Закону № 1058-IV, за
наявності не менше 15 років страхового стажу.
При цьому до числа інвалідів з дитинства
належать також діти-інваліди віком до 16 років.
За вибором матері або в разі її відсутності,
якщо виховання п'ятьох дітей або більше чи
дитини-інваліда
здійснювалося
батьком,
дострокова пенсія за віком призначається йому,
але не раніше ніж за 5 років до досягнення
пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону №
1058-IV, за наявності не менше 20 років
страхового стажу.
Визнання дитини інвалідом з дитинства або
дитиною-інвалідом засвідчується випискою з
акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу
охорони
здоров'я,
посвідченням
одержувача допомоги, довідкою органу, що
призначає допомогу, про період призначення
допомоги.
У разі якщо медичний висновок лікарськоконсультативної комісії, що дитину визнано
дитиною-інвалідом,
було
видано
після
досягнення дитиною шестирічного віку, за
умови
надання
висновку
лікарськоконсультативної комісії медичного закладу, в
якому хвора дитина перебувала на обліку, про
наявність медичних показників для визнання її
дитиною-інвалідом до шестирічного віку,
питання пенсійного забезпечення матері
(батька) також вирішується позитивно. У
даному випадку, крім зазначеного медичного
висновку,
подаються
документи
про
народження дитини та виховання її до
шестирічного віку.
У разі звернення за пенсією батька, який
виховував п'ятьох дітей або більше чи дитинуінваліда, обов'язково подається заява матері про
згоду щодо призначення пенсії батьку або
документи, які підтверджують її відсутність
(свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення
суду про визнання її безвісти відсутньою тощо).
Військовослужбовці, особи начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ, які
брали участь у бойових діях, а також ті, що
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини
або при виконанні інших обов'язків військової
служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на

фронті чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, дружини (чоловіки) якщо вони не
взяли
повторний
шлюб,
і
батьки
військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, які
померли (загинули) у період проходження
військової служби (виконання службових
обов'язків) чи після звільнення із служби, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих при виконанні обов'язків військової
служби (службових обов'язків), захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті,
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської
катастрофи чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, мають право на призначення
дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж
за 5 років до досягнення пенсійного віку,
передбаченого ст. 26 Закону № 1058-IV, за
наявності не менше 25 років страхового стажу у
чоловіків і не менше 20 років – у жінок.
У цьому випадку до заяви про призначення
пенсії таким особам додається посвідчення
учасника бойових дій і довідка військового
комісаріату про період (періоди) участі у
бойових діях; довідка МСЕК про визнання
особи інвалідом унаслідок поранення, контузії,
каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини
чи при виконанні інших обов'язків військової
служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на
фронті чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, висновок МСЕК щодо причинного
зв'язку смерті особи з пораненням, контузією,
каліцтвом,
одержаними
при
виконанні
обов'язків
військової служби (службових обов'язків), або
захворюванням, пов'язаним з перебуванням на
фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи
чи виконанням інтернаціонального обов'язку.
Згідно зі ст. 55 Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.91 р. № 796-ХІІ (зі змінами та
доповненнями) особам, які працювали або
проживали на територіях радіоактивного
забруднення, пенсії надаються із зменшенням
пенсійного віку, встановленого для одержання
державних пенсій (таблиця).
№
з/п
1

Категорії осіб, які постраждали

Зменшення
віку

Учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС:
які працювали у зоні відчуження з мо10 років
менту аварії
до 01.07.86 р. – незалежно від кількості
робочих днів,
а з 01.07.86 р. по 31.12.86 р. – не менше
5 календарних днів

2

які працювали у 1987 р. у зоні
8 років
відчуження не менше 14 календарних
днів
які працювали
5 років
з 01.07.86 р. по 31.12.86 р. у зоні
відчуження від 1 до 5 календарних
днів,
у 1987 р. – від 10 до 14 календарних
днів,
у 1988 р. – не менше 30 календарних
днів,
на діючих пунктах санітарної обробки
населення і дезактивації і техніки – не
менше 14 календарних днів у 1986 р.
Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
евакуйовані з 10-кілометрової зони
10 років
відчуження у 1986 р.
евакуйовані з інших територій зони
8 років
відчуження у 1986 р.
особи, які постійно проживали або
4 роки∗ та
постійно проживають чи постійно
додатково 1
працювали або постійно працюють у
рік за
зоні безумовного (обов'язкового)
кожний рік
відселення за умови, що вони на
проживання
01.01.93 р. прожили або відпрацювали , роботи,
у цій зоні не менше 2 років
але не
більше 9
років
особи, які постійно проживали або
3 роки* та
постійно проживають чи постійно
додатково 1
працювали або постійно працюють у
рік за 2
зоні гарантованого добровільного
роки
відселення за умови, що вони на 01 .01 проживання
.93 р. прожили або відпрацювали у цій , роботи,
зоні не менше 3 років
але не
більше 6
років
особи, які постійно проживали або
2 роки* та
постійно проживають чи постійно
додатково 1
працювали або постійно працюють у
рік за 3
зоні посиленого радіологічного
роки
контролю за умови, що вони на 01 .01 проживання
.93 р. прожили або відпрацювали у цій , роботи,
зоні не менше 4 років
але не
більше 5
років
2 роки
особи, які працювали з моменту аварії
до 01.07.86 р. не менше 14 календарних
днів або не менше 3 місяців протягом
1986 -1987 pp. за межами зони
відчуження на роботах з особливо
шкідливими умовами праці (за
радіаційним фактором), пов'язаними з
ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, що виконувалися
за урядовими завданнями

Учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на
підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці
за списком № 1 виробництв, робіт, професій,
посад і показників на підземних роботах, на
∗

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється
лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у
зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу
проживання або роботи в цей період.

роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від
16.01.2003 р. № 36 (зі змінами та
доповненнями) (чоловіки – 10 років і більше,
жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу
на пенсію зменшується додатково на 3 роки
понад передбачений ст. 55 Закону № 796-ХІІ.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших
роботах зі шкідливими і важкими умовами
праці за списком № 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах,
ствердженим постановою Кабінету Міністрів
України
від
16.01.2003
р.
№ 36 (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше,
жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію
зменшується додатково на 1 рік понад
передбачений ст. 55 Закону № 796-ХІІ.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
які відпрацювали на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці за списком № 1 згідно
з постановою № 36 (чоловіки – 10 років і
більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік
виходу на пенсію зменшується додатково на 2
роки понад передбачений ст. 55 Закону № 796ХІІ.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
які відпрацювали на інших роботах зі
шкідливими і важкими умовами праці за
списком № 2 згідно з постановою № 36
(чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки –
10 років і більше), вік виходу на пенсію
зменшується додатково на 1 рік понад
передбачений ст. 55 Закону № 796-ХІІ.
Пенсійний вік за бажанням особи може
бути знижено лише за однією підставою,
передбаченою ст. 55 Закону № 796-ХІІ, якщо не
обумовлено інше.
Документами, які додаються до заяви про
призначення таких пенсій, є: посвідчення
учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та довідка про період
(періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, форму якої затверджено
Постановою Держкомітету СРСР по праці та
соціальних питаннях від 09.03.88 р. № 122, про
що зазначено в постанові правління Пенсійного
фонду України про затвердження Порядку
подання
та
оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону

України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" від 25.11.2005 р. № 22-1;
посвідчення потерпілого від Чорнобильської
катастрофи.
Документом, який підтверджує пільговий
стаж (списки № 1 і № 2, затверджені
Постановою № 36), є уточнююча довідка
підприємства, установи, організації або їх
правонаступників. У довідці має бути
зазначено: періоди роботи, що зараховуються
до спеціального стажу; професія або посада;
характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ,
пункт, найменування списків або їх номери,
куди включається цей період роботи; первинні
документи за час виконання роботи, на підставі
яких видано зазначену довідку.
Тимчасовою Угодою між Урядом України і
Урядом Російської Федерації про гаранти прав
громадян, які працювали в районах Крайньої
Півночі та місцевостях, які прирівняні до
районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного
забезпечення від 15.01.93 р. передбачено, що
громадяни Сторін, що домовляються, які
пропрацювали не менше 15 календарних
років у районах Крайньої Півночі або не

менше 20 календарних років у місцевостях,
які прирівняні до районів Крайньої Півночі,
незалежно
від
місця
їх
постійного
проживання на території обох держав мають
право на пенсію по старості (за віком):
чоловіки – по досягненні 55 років при
загальному стажі роботи не менше 25 років,
жінки – по досягненні 50 років і при
загальному стажі роботи не менше 20 років.
Зазначеним громадянам, які працювали як
у районах Крайньої Півночі, так і
місцевостях,
прирівняних
до
районів
Крайньої Півночі, 1 рік роботи в місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі,
зараховується за 9 місяців роботи у районах
Крайньої Півночі.
У статті розглянуто окремі умови, за яких
настає право на призначення пенсій, однак
розмір таких пенсій у всіх випадках
визначається за нормами Закону № 1058-IV і
залежить від тривалості страхового стажу,
розміру заробітку, з якого сплачувалися
страхові внески, коефіцієнтів страхового
стажу та заробітку, часу виходу на пенсію.

"Вісник податкової служби України", серпень 2008 p., № 30 (505), с. 39 (www.visnuk.com.ua)
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За якими ставками нараховують страхові внески на заробітну плату інвалідів, які
працюють за сумісництвом, та на суми винагород, що виплачуються інвалідам за
виконані ними роботи за угодами цивільно-правового характеру?
Страхові внески, які перераховуються до солідарної системи, відповідно до Закону «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» сплачують страхувальники та застраховані
особи на умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених Законом «Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).
Для підприємств, установ, організацій, де
працюють інваліди, згідно з абз. 5 п. 1 ст. 4
Закону страхові внески визначаються окремо за
ставкою 4% від об'єкта оподаткування для
працюючих інвалідів та за ставкою 33,2% від
об'єкта оподаткування для інших працівників
такого підприємства.
Суб'єкти
підприємницької
діяльності
незалежно від форм власності, їх об'єднання,
бюджетні, громадські та інші установи та
організації, об'єднання громадян та інші
юридичні особи відповідно до п. 3 ст. 4 Закону
сплачують 33,2% із сум винагород, які
виплачуються фізичним особам за договорами
цивільно-правового характеру.
Слід зазначити, що працівниками є особи,
які працюють на підприємстві, в організації,
установі та виконують обов'язки або функції
згідно з трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини працівників (у т.ч. тих,
які працюють за сумісництвом) регулюються
законодавством
про
працю.
Укладення
договорів
цивільно-правового
характеру
здійснюється
відповідно
до
цивільного
законодавства.
Отже, підприємства, установи та організації
нараховують та сплачують страхові внески за
найманих працівників – інвалідів, які працюють
на умовах трудового договору (у т.ч. за
сумісництвом), у розмірі 4% від об'єкта для
нарахування внесків та 33,2% із сум винагород,
які виплачуються інвалідам за договорами
цивільно-правового характеру.
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Працевлаштування особи з інвалідністю – це випадок кожного разу особливий,
несхожий і схожий водночас. Працівники служби зайнятості часто є свідками прояву
людьми з особливими потребами сили характеру та віри у свої можливості наперекір
складним обставинам.

Кузнецовськ
“За щирість і товариськість поважають колеги
Ігоря Стукаліна. А ще Ігоря цінують як
відмінного спеціаліста”, – говорить директор ЗАТ
"Телерадіокомпанія "Енергія" Сергій Шарабар,
який за направленням центру зайнятості прийняв
молодого чоловіка на роботу. Маючи інвалідність
з дитинства, Ігор не підкорився непривітній долі,
зі школи пішов вчитись до Сарненського ВПУ-22,
де здобув фах електромонтера та водія, а потім,
уже працюючи, закінчив Мирогощанський
аграрний коледж та став техніком-електриком.
Ігор працював у приватного підприємця та не
полишав шукати таку роботу, до якої лежить
душа. Отож він звернувся до міського центру
зайнятості. Після співбесіди з Ігорем працівники
служби запросили його на стажування і він
погодився. Відповідно до угоди, укладеної з
працівником і телерадіокомпанією «Енергія», І.
Стукалін пройшов навчання, і його прийняли на
роботу електромонтером з ремонту та монтажу
кабельних ліній.
Зараз
продовжується
співпраця
Кузнецовського міського центру зайнятості з
роботодавцями щодо вирішення однієї з проблем
зайнятості нашого міста – працевлаштування
незайнятих
та
безробітних
громадян
з
обмеженими
фізичними
можливостями.
І
хочеться вірити, що місцеві роботодавці не
залишаться осторонь цієї проблеми, будуть
створювати робочі місця з хорошою заробітною
платою, відповідними умовами праці.

Демидівка
Велику роль у працевлаштуванні осіб з
інвалідністю відіграє співпраця центру зайнятості
з роботодавцями. З цією метою серед керівників
підприємств та організацій проводиться активна
роз’яснювальна робота. Служба зайнятості як
посередник на ринку праці намагається врахувати
інтереси як роботодавців, так і людей з
інвалідністю. Прикладом такої співпраці є
працевлаштування інваліда ІІІ групи Котовського
Г.Є. До 2005 року Григорій Євстафійович був
керівником селянського приватно-орендного
підприємства. Не знайшовши роботи самостійно,
в березні 2008 року звернувся за допомогою до
центру зайнятості. Компетентні поради та
рекомендації спеціалістів центру зайнятості,
цілеспрямована робота з головою Рогізненської
сільської ради забезпечили працевлаштування Г.
Котовського на посаду техніка-землевпорядника.
Отримав роботу до душі та відповідно до
стану свого здоров’я інвалід ІІІ групи Купець
Петро Іванович. Перебуваючи на обліку в центрі
зайнятості,
він
активно
сприяв
своєму
працевлаштуванню. Він відвідував семінари,
підшуковував вакансії з допомогою Інтернетпорталу Державної служби зайнятості «Труд»,
брав участь у громадських роботах і його
старання не були марними. Приватним
підприємцем Ніколайчуком Б.М., який займається
будівельними роботами, було надано Петру
Івановичу робоче місце інженера-будівельника.

Ми раді, що роботодавець і безробітний
порозумілися: є гідна заробітна плата і є бажання
людини працювати.
Сарни
Знайомтеся – Головатчик Наталія Георгіївна,
освіта вища, закінчила Одеський технологічний
інститут харчової промисловості.
Цю жінку в Сарненському районному центрі
зайнятості знають усі спеціалісти, бо протягом
декількох місяців вона приходила в центр
зайнятості як на роботу: шукала місце праці через
Інтернет, аналізувала вакансії, розсилала своє
резюме на адреси роботодавців та розміщувала їх
на веб-сайтах, консультувалась та радилась, а
іноді навіть сама давала поради іншим як уже
досвідчений пошукач роботи. Наталія Георгіївна
своїми діями ще раз підтвердила, що до пошуку
роботи потрібно ставитись теж як до
цілеспрямованої відповідальної роботи.
“Працювала на ВАТ “Дубномолоко”, була
переведена на ВАТ “Сарненський маслоробний
комбінат” на посаду начальника виробництва, у
жовтні 2006 року у зв’язку зі скороченням штату
була звільнена з роботи. На той момент я була
вже інвалідом ІІІ групи. У березні 2007 року я
дізналась із журналу “Інва.net”, що прийнятий
Закон про визнання інвалідів безробітними та
призначення допомоги по безробіттю. Я
звернулась у центр зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні. Враховуючи мою вузьку
спеціалізацію і стан здоров’я, знайти роботу було
важко. Працівники центру допомогли мені
опанувати комп’ютер і я почала шукати роботу
через Інтернет. Це займало багато часу, але я не
втрачала надії. Розсилала свої резюме, давала
оголошення. Так тривало до січня 2008 року. А з
лютого за сприянням служби зайнятості я
працевлаштувалася на ВАТ “Дубномолоко” на
посаду провідного інженера-лаборанта. Займаюсь
заготівлею якісної сировини для виробництва
сиру, в тому числі і для Росії. Важко було в
період пошуку роботи, але мене підтримували і
допомагали, за що я їм і вдячна”.
Рівненський район
У квітні 2008 року у пошуках роботи
звернулась до
районного центру зайнятості
мешканка
Клеваня Галина Білоусова. Після
звільнення у 2006 році з посади інспектора кадрів
центральної районної лікарні жінка не могла
знайти роботу – мала інвалідність. Прийшовши на
засідання МСЕК, від спеціаліста служби
зайнятості дізналась, що центр зайнятості не
лише консультує, а також активно сприяє у
працевлаштуванні
особам
з
обмеженими
фізичними можливостями. З’явилась надія та
впевненість, пані Галина вирішила спробувати
змінити своє життя.

Перша зустріч зі спеціалістом – заступником
начальника відділу надання соціальних послуг з
працевлаштування Л.Путрею окрилила жінку,
між ними встановились довірливі стосунки,
Галина відчула підтримку не лише чиновника, а й
просто жінки. Проте на момент звернення стан
здоров’я не дозволив прийняти рішення про
реєстрацію її як шукача роботи, а в подальшому
безробітної. Спільно з інспектором вирішили, що
для клієнтки буде зручно, якщо надання
консультаційних послуг та інформування про
вакансії відбуватиметься засобами телефонного
зв’язку.
Протягом шести місяців таких телефонних
розмов відбулось чимало. І от у жовтні з’явилась
вакансія прибиральниці у новому сучасному
торгівельному комплексі, якою і зацікавилась Г.
Білоусова. Рішення про працевлаштування не
змусило себе довго чекати: роботодавець дав
позитивну
відповідь.
Сьогодні
Галина
Феодосіївна дуже задоволена: вона є штатним
працівником
супермаркету
електроніки
“Домотехніка”.
Тяжке горе – втрата близьких людей – внесло
свої корективи в життя мешканця села Козлин
Рівненського району Леоніда Мосницького,
інваліда III групи загального захворювання.
Довелось за станом здоров’я звільнитись з
держлісгоспу, де Леонід Іванович працював з
1998 року. Спеціалісти відділу кадрів цього
підприємства тісно співпрацюють з районним
центром зайнятості, знають спектр послуг, а тому
рекомендували звернутись пану Мосницькому в
центр зайнятості. Активна позиція клієнта
допомогла йому пережити як втрату близьких,
так і період безробіття. Чоловіка постійно бачили
на ярмарках вакансій для осіб з обмеженими
фізичними можливостями, семінарах з загальних
питань зайнятості населення, працевлаштування
інвалідів, навчання (йому пропонували пройти
професійну підготовку разом з лікуванням в
Олександрійському реабілітаційному центрі). Та
він хотів мати роботу. Не зразу все вдалося. Лише
спільні зусилля фахівців служби зайнятості та
величезне бажання і наполегливість самого
Леоніда
Івановича
допомогли
йому
працевлаштуватись.
Сьогодні
він
працює
сторожем у фірмі “Технотек”. Роботодавець
виконав вимоги служби зайнятості щодо
організації праці та робочого місця інваліда,
прислухався до всіх побажань Леоніда Івановича.
Пан Мосницький працює в окремому приміщенні,
яке опалюється, тут є і кімната відпочинку,
їдальня. Та найголовніше, що він цінує, – це
розуміння та хороше ставлення з боку працедавця
і колег по роботі.
З Семенюк Оксаною Володимирівною, що із
Забороля, Ольга Дем’яненко, начальник відділу

надання соціальних послуг з працевлаштування
районного центру зайнятості, познайомилася під час
засідання комісії МСЕК центральної районної
лікарні. Протягом року, з дня призначення пенсії по
інвалідності, жінка не працювала. Разом з тим, після
чергового огляду лікарі засвідчили значні позитивні
зміни у стані здоров’я Оксани Володимирівни, а
тому рекомендували їй розпочати пошук роботи.
Відразу ж, у день звернення до центру зайнятості у
вересні цього року, Оксані Семенюк підібрали

роботу на фабриці кондитерських прикрас та
домовилися про зустріч з працедавцем. Пані Оксану
взяли на роботу на дотаційне робоче місце. Вона
опановує нову для себе професію кондитера та
успішно проходить адаптацію в новому колективі.
Це лише кілька прикладів, коли люди з
інвалідністю радіють, що можуть спілкуватись, бути
корисними родині, державі і що те, що здавалось
донедавна нездійсненним, здійснилось.

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

Задля вдосконалення забезпечення громадян
інформацією щодо соціального захисту від
безробіття Державна служба зайнятості постійно
впроваджує новітні технології для надання
соціальних
послуг.
Нещодавно
оновлено
інтерактивний Інтернет-портал “Труд”, який має всі
необхідні ресурси, щоб стати кожній людині
особистим консультантом.
У базі порталу більше 160 тисяч реальних
вакансій, майже 550 тисяч резюме шукачів роботи, є
інформація про підприємства, яким потрібні

працівники. Ви можете самостійно пройти
профтестування,
дізнатися
про
можливості
профнавчання, розмістити своє резюме, отримати
консультацію.
Для осіб з особливими потребами – багато
цікавої та корисної інформації у рубриці
“Інвалідам”.
Інтернет-ресурс
зручний
та
легкий
у
користуванні навіть для тих, хто робить перші
кроки в Інтернет-мережі.

Отже, якщо вам потрібна робота, хочете змінити
місце праці чи вас цікавлять вакансії в усіх регіонах
України, завітайте на Інтернет-портал Державної
служби зайнятості www.trud.gov.ua.
В усіх центрах зайнятості є комп’ютери вільного
доступу, скориставшись якими можна розмістити своє
резюме в мережі Інтернет чи ознайомитися з вакансіями. Це можна також зробити в обласному центрі зайнятості
(м. Рівне, вул. Кавказька, 9-а, каб. 406-407, тел. 22-33-65).
Віра Трофимчук, головний спеціаліст
відділу інформації та зв’язків з громадськістю обласного центру зайнятості

Мовою цифр
• Протягом січня-вересня 2008 року послугами
служби зайнятості області скористались 897 осіб з
інвалідністю.
• Працевлаштовано за цей період 269 осіб з
обмеженими фізичними можливостями, з них
шляхом надання дотації роботодавцю за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття – 41 особу, шляхом одноразової виплати
допомоги
по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності – 21 особу.
• У громадських роботах брали участь 53 особи з
інвалідністю.
• Професійне навчання за направленням служби
зайнятості проходили 98 осіб з інвалідністю.

• Службою зайнятості області надано 2929
профорієнтаційних послуг для осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
• За 9 місяців 2008 року підприємствами,
установами та організаціями області було подано до

служби зайнятості понад 1200 вакансій для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
З метою підвищення якості надання соціальних
послуг
особам
з
обмеженими
фізичними
можливостями:
• пролонговано дію Угоди про співробітництво
щодо сприяння розвитку професійної реабілітації та
зайнятості інвалідів між обласним центром
зайнятості,
обласним
відділенням
Фонду
соціального
захисту
інвалідів,
головним
управлінням праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації,
обласним
центром

професійної реабілітації інвалідів, регіональною
комісією з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів,
управлінням
виконавчої
дирекції
Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань;
• затверджено план спільних заходів Рівненського
обласного центру зайнятості
та Рівненського
відділення Фонду соціального захисту інвалідів
щодо забезпечення рівних прав та можливостей
інвалідів у сфері зайнятості на 2008 рік.
Валентина Васильєва, начальник відділу організації
сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Шановні старшокласники та випускники!
Якщо вас турбує питання, чим займатися у житті, яку обрати професію, пам’ятайте, що важливою
передумовою для досягнення успіху та рівних умов у житті є якісна освіта.
Відповідно до Конституції та цілої низки законодавчих актів наша держава забезпечує для людей з
особливими потребами доступність і безоплатність освіти у державних та комунальних навчальних закладах з
урахуванням їх бажань та інтересів.
Самореалізуватися, досягти успіху в житті і кар’єрі вам допоможуть знання особливостей законодавства
України для вас:
• Конституція України гарантує право кожного громадянина на розвиток особистості і здобуття освіти.
• Безоплатно здобути вищу освіту ви можете в державних і комунальних навчальних закладах на
конкурсній основі.
• Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" передбачені пільги при вступі
до навчальних закладів.
До вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації чи до професійно-технічних навчальних закладів
вас зарахують поза конкурсом за умови подання сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з
оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня, якщо вам не протипоказане навчання за обраною
професією (спеціальністю) та спеціалізацією.
Якщо у вас обоє батьків є інвалідами або вас виховує один з батьків, який має інвалідність, за інших рівних
умов ви маєте переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів.
Під час навчання стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітямінвалідам) виплачуються у повному розмірі.
Пам’ятайте! Для здобуття освіти у вищих навчальних закладах незалежно від форми їх власності ви
можете отримати через управління освіти цільовий пільговий державний довгостроковий кредит. Порядок
надання таких державних кредитів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.03 № 916.
Відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем вашого проживання також можуть фінансувати
витрати на ваше навчання.
Актуальну робітничу професію можна отримати у центрах професійної реабілітації інвалідів за
направленням органів праці та соціального захисту населення за місцем вашого постійного проживання.
Якщо ви не зорієнтувалися на ринку праці, не визначилися з вибором професії або маєте проблеми з
працевлаштуванням, – звертайтеся до державної служби зайнятості.
Фахівці служби зайнятості готові допомогти вам у правильному професійному виборі та сприяти успішному
пошуку роботи.
Державна служба зайнятості, у разі потреби, готова організувати вашу професійну підготовку, яка
відповідатиме вашим інтересам, уподобанням, психологічним та фізичним особливостям.
За додатковою інформацією звертайтеся: Рівненський обласний центр зайнятості м. Рівне, вул. Кавказька,
9-а, тел.: (0362) 63-31-06, 22-33-65.
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації м. Рівне, вул. Словацького, 1,
тел.: (0362) 63-36-10.
Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів м. Рівне, вул. Замкова, 10-а, тел.: (0362) 26-6582.

«Можна багато й красиво говорити про милосердя.
Можна щиро захоплюватися людьми, які займаються милосердям.
Але тільки одиниці здатні щоденно і непомітно робити малі
і великі діла для оточуючих – діла милосердя».
Для багатьох село Вежиця, що на Рокитнівщині, здається краєм світу. Серед дрімучих лісів і
непрохідних боліт, коли і чому поселилася тут
перша людина? Як вона дісталася в це місце по
такому бездоріжжю? Раніше взагалі у Вежицю
можна було дістатися лише літаком. Оце
цивілізація! Півгодини і на місці. Тепер жителі
північних сіл Рокитнівського району змушені
трястися добрих дві години в автобусі. Що
зробиш? Ніхто не може вибрати, де народитися:
чи у великому місті, чи у віддаленому селі
віддаленого району. Є щасливі люди і там, і там.
Бо людина, яка знайшла своє місце у житті, не
може бути нещасною. А мова йде про Кузьмича
Валерія Мусійовича – засновника «Будинку
милосердя».
Валерій Мусійович, діловий молодий чоловік,
народився в 1967 році в с. Вежиця Рокитнівського
району Рівненської області. У 1973 році пішов до
Вежицької загальноосвітньої школи, яку закінчив
з відзнакою. Відразу після школи вступає до
Коростишівського
педагогічного
училища
Житомирської області, яке закінчує в 1986 році
також з відзнакою. Відслуживши в армії 12 років,
працював вчителем Вежицької загальноосвітньої
школи.
«Я вважаю професію вчителя однією з
найважчих. У ті часи зарплата була невисокою та
вкрай нестабільною, грошей не платили, було
дуже важко забезпечити сім’ю, тому й залишив
цю посаду», – розповідає Валерій. Хоча
керівництво школи дуже не хотіло відпускати
хорошого працівника.
У 1989 році одружується. Разом з дружиною
виховують дев’ятеро своїх дітей: п’ять дівчаток і
чотири хлопчики.
За словами Валерія, народження в 2006 році
сина Марка принесло в родину горе. Дитина була
на межі виживання і врешті приречена на
інвалідність. Та сім’я твердо вірила в те, що Бог
буде милосердним і зараз хлопчик розвивається
добре. Як до віруючої людини, до Валерія
приходить розуміння, що свою віру в Бога треба
підтверджувати найкращими справами. Саме це і
спонукало до прийняття рішення взяти ще одну
дитину на усиновлення: «Нехай буде ще хоч
одній дитині краще», – каже господар. Карина
родом з Луганської області, їй майже 5 років. У
неї є мама і тато, які відмовилися від дівчинки
через її інвалідність. Валерій, спілкуючись телефоном з ріднею дівчинки, повідомив про удочеріння, проте вони залишилися байдужими...

Сім’я Валерія та Галини Кузьмич

«Мені
багато
доводиться
їздити,
зустрічатися з людьми і те, що є така велика
кількість людей нікому не потрібних, мене
завжди хвилює, – ділиться пан Валерій. – Як
віруюча людина, я дійшов висновку, що
говорити можна багато, але слова слід
підтверджувати справами. Тому й створив
благодійну організацію, яка називається
«Будинок милосердя Рокитнівщини».
«Будинок милосердя» – це звичайний
сільський будинок, оббитий вагонкою. Обійстя
ще не загороджене, дворових будівель поки що
немає. Та зустрічає будинок завжди тишею,
чистотою та теплом. Чотири кімнати, кухня,
ванна, туалет. Усі зручності. Є другий поверх,
але ще не добудований.
Сам будинок належить Валерію Кузьмичу.
Ще коли він працював у школі, йому сільрада
виділила житло. Пізніше побудував новий
будинок, в якому оселився, а цей віддав під
«Будинок милосердя». Різні людські долі. Одні
живі-здорові, і навіть не задумуються, що може
бути інакше. А інші...
За інвалідами та людьми похилого віку
доглядають няні, їх тут три. Працюють по
черзі, проте, поки що на волонтерських засадах.
В одній із кімнат проживають дві старенькі
жінки Вакулич Віра та Кулакевич Агафія.
Одній уже за вісімдесят, іншій – за шістдесят.
Вони, як виявилось, нікому не потрібні, навіть
рідним. Валерій Кузьмич привіз їх хворих із
Старого Села Рокитнівського району.

дівчинку в місті Миргороді на залізничному
вокзалі з неперев’язаною пуповиною.

Вакулич Віра та Кулакевич Агафія

В іншій кімнаті розташувалися три молоді
дівчини – сестри Надія (27 років), Наталія (25
років) та Ірина (23 роки). Дівчата не можуть
пересуватися без сторонньої допомоги. Тут
живе і їхній батько Петро Никанорович (54
роки), теж інвалід.
Сім’я Поченюків жила на восьмому поверсі.
Мама, тато, п’ятеро дітей: три доньки і два
сини. Тато – інвалід, у всіх п’ятьох дітей –
церебральний параліч. Панельний дім, холодно,
сиро. Вони міняють квартиру на будинок в
одному із містечок Черкаської області. Але і
тут не щастить. До будинку підходить плавун,
він починає руйнуватися. Знову розмінюються
на будинок у селі. Невдовзі помирає мама,
згодом і два сини. Сім’я залишається у
скрутному становищі, без догляду і без
допомоги...

Сім’я Поченюків

Взимку Валерій Мусійович забрав сім’ю до
себе. Батько Петро Никанорович та троє доньок
Надія, Наталія та Ірина, хоч і мали якісь
перестороги, їдучи в «Будинок милосердя», але
залишилися дуже задоволені. В порівнянні з
умовами, в яких вони жили раніше, це видається
справжнім раєм.
Також проживає в будинку інвалід дитинства,
кругла сирота Анжела Моргун, 32-х років, родом
із Полтавської області. Мати залишила

Моргун Анжела

Для всіх мешканців, які вже живуть однією
сім’єю, тут кращого і не придумаєш. Чисто,
тепло, ситно.
«Фінансування від держави нема ніякого.
Все тримається на пожертвах людей. Наші
поліщуки по натурі дуже милосердні і жертовні
люди. Головне, іскру в душі запалити. Вони з
легкістю відгукуються на прохання про допомогу.
Я, до речі, це дуже ціную. Бо якщо у людей не
буде довіри до мене, ця справа зруйнується», –
розповідає Валерій Мусійович. І таки довіряють
Валерію Мусійовичу і підтримують. П’ять
місяців поспіль 1 тис. грн. щомісячно із своєї
заробітної плати перераховує народний депутат
України Павло Сулковський. Тримає слово
народний обранець, яке дав мешканцям притулку:
«Допоки буду депутатом, тисячу гривень із
заробітної плати буду виділяти на ваше
утримання». Також обіцяну «жабку» – новенький
«Nokia» з відеокамерою – отримали сестриінваліди Поченюки, за що дуже вдячні Павлу
Гнатовичу.
Не проходить мимо нужденних та знедолених
і депутат обласної ради, голова правління ВАТ
«Рокитнівський скляний завод» Григорій Мініч.
Він переказав на рахунок притулку 10 тис. грн.,
підключив Інтернет, а також почав клопотання
перед
обласними
чиновниками
щодо
забезпечення інвалідів автомобілем.
Благословенна Богом поліська земля, яка дала
притулок цим нужденним і стала для них рідною
домівкою! Істинно сказано: «Милосердя не
розділяє, воно об’єднує».
P.S. Для всіх небайдужих до долі інвалідів та
людей похилого віку повідомляємо реквізити для
перерахування коштів: Благодійна організація
«Будинок милосердя Рокитнівщини», Код
ЄДРПОУ
35567361,
р/р
260053017402,
МФО 333368, Ощадбанк м. Рівне.
Оксана Лісовець, провідний методист
Рокитнівської ЦРБ

Дитина з обмеженими можливостями. Чому у
мене? Чому безпорадні лікарі? Чи зрозуміють
родичі і друзі? Чи буде моя дитина щасливою?
Поступово темрява зникає, і ти починаєш
бачити світло. Знову є день, за ним – ніч. Дерева,
квіти, небо, як і раніше, бачиш у кольорах. Потім
розумієш, що можеш усміхатися і що треба жити.
Жити тому, що на тебе дивляться очі, в яких мож-

Паломницька поїздка (с. Кулевча Одеської області)

на прочитати те, заради чого можна подолати все.
А в очах – жага до життя, бажання любові, тепла і
спокою.
Батьки дітей з обмеженими можливостями,
оговтавшись від шоку, стають на стежку
боротьби за достойне людської гідності життя для
своїх синів та дочок. На жаль, сьогодні сім’ї, які
виховують дітей-інвалідів, живуть ізольовано.
Соціальна політика в країні знаходиться на дуже
низькому рівні і потребує чіткого та

систематичного підходу до вирішення проблем
таких людей.
Власне тому, що ми, батьки, не погоджуємося
з усталеним станом справ і відчуваємо потребу
покращити життя своїх дітей і спільноти, ми
самоорганізувались та стали на стежку добра.
Так, у лютому 2007 року почала свою дорогу
рівненська обласна громадська організація
"Cпілка батьків дітей-інвалідів із захворюваннями
ЦНС "Cтежкою добра". Сьогодні в об’єднанні 200
батьків, які хочуть захистити право дітей на
щасливе майбутнє. Жодний чиновник не зможе
опікуватися дітьми так, як батьки. За два роки
активної співпраці з органами місцевого
самоврядування вдалося частково реалізувати
право на оздоровлення дітей-інвалідів. Діти, що
потребують
стороннього
догляду,
мали
можливість
за
декілька
років
вперше
оздоровитися в санаторії на березі моря. Спілка
батьків реалізує різні проекти, які сприяють
формуванню
позитивного
ставлення суспільства до людей з обмеженими
можливостями. Піклуючись про фізичне здоров’я
наших дітей, ми також дбаємо про їх духовний
розвиток. Як відомо, найголовнішу цінність
кожної особи закладено не у фізичних та
розумових здібностях, а у самому серці.
Паломницькі поїздки до наших духовних святинь,
спілкування у дитячих християнських таборах
формують основні принципи християнської
моралі: любові, віри і надії.
Безперечно, тільки об’єднавшись, батьки є
тією рушійною силою, яка здатна подолати
перепони на шляху до справедливого, гуманного
суспільства, в якому кожна дитина захищена. Ми
віримо, що наші діти будуть щасливі.

Відпочинок (санаторій «Оризонт» Одеська область)

Тетяна Конончук, голова рівненської
обласної громадської організації "Стежкою добра"

Уже не вперше мені доводиться розповідати
вам
про
роботу
в
Радивилівському
територіальному
центрі
соціального
обслуговування
пенсіонерів
та
малозабезпечених громадян.
За підтримки обласної та районної влади в
рамках відзначення міжнародного дня людей
похилого віку відбулося урочисте відкриття
3-ої черги відділення медико-соціальної
реабілітації інвалідів та осіб похилого віку.

На урочистостях були присутні інваліди,
пенсіонери, ветерани війни і праці, члени
ветеранських клубів. У церемонії відкриття
взяли участь голова районної ради Савчук
М.М.,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації, депутат районної ради
Школяр І.В., заступник начальника головного
управління праці та соціального захисту
населення Рівненської облдержадміністрації
Косянчук С.А., заступник керуючого обласним
відділенням Фонду соціального захисту
інвалідів Ільчук В.І., депутат обласної ради
Варфалюк В.О.,
депутати районної ради
Петрушок М.Ф., Сірук Б.В., Жукевич П.Я.,
Ковальчук П.В., міський голова Карапетян
М.А., підприємці, які допомагали в будівництві,
та інші. Інвалідам по зору вручено мобільні
телефони і спеціальні годинники. Обласне
відділення Фонду соціального захисту інвалідів
подарувало терцентру спецавтомобіль для
перевезення
інвалідів,
який
обладнано
підйомником для інвалідів-візочників.

З введенням у дію нового приміщення
значно
розширився
спектр
медикореабілітаційних послуг. Тепер відвідувачі
можуть пройти курс реабілітації у відділенні
водолікування, очистити організм від шлаків.
До послуг клієнтів різноманітні ванни.
Отримання
спецавтомобіля
також
допоможе збільшити кількість осіб з
обмеженими фізичними можливостями, які
хотіли б пройти курс реабілітаційнооздоровчих процедур. І це стосується не тільки
інвалідів, які проживають у Радивилові. Ми
прагнемо надати таку можливість усім, хто
проживає в сільській місцевості, бо не в
кожному з сільських центрів є відділення
медико-соціальної реабілітації.
Розроблено графік оздоровлення сільських
жителів
з
особливими
потребами
в
профілакторії "Серпанок". Згідно з графіком з 4
листопада група з 10 інвалідів, які проживають
на території Дружбівської сільської ради, в т.ч.
один
інвалід-візочник,
уже
відвідують
профілакторій "Серпанок". На спецавтомобілі
їх привозять у Радивилівське відділення, а після
отримання процедур розвозять по домівках.
Кожному з них лікарі відділення Кривуцик
Л.М. та Голуб В.П. розробили індивідуальний
реабілітаційно-оздоровчий курс.

Для відпочинку після прийняття процедур
обладнана спеціальна кімната, в якій, за
сприяння меценатів, створена невеличка
бібліотека, де можна прочитати цікаву
літературу.
Нашим гаслом є «Продовження буде! Ідеї є
ще...». Ми плекаємо надію на те, що з
допомогою
районної
влади,
підтримки
депутатського корпусу зможемо побудувати і
ввести в дію спальний корпус для відвідувачів,
які проходитимуть лікування.

Людмила Бондар, заступник директора Радивилівського терцентру

~

Огляд листів веде Раїса Щербан

На питання відповідає Н.О. Дудар, спеціаліст головного управління праці та
соціального захисту населення в Рівненській області.



Добрий день! У мене дитина з
діагнозом ДЦП, хлопчику виповнилось 6 років та його не
приймають у звичайну школу. Я зверталась за
консультацією до нас у район, але мені відмовили, так як
він не може обійтись без сторонньої допомоги. Але
хлопчику потрібно спілкуватися з такими дітьми, як
сам, навчатися, щоб вижити в цьому світі. Куди я можу
звернутись, в які організації щодо цього питання?
с. Борове Рокитнівського району
Відповідь. У системі праці та соціального
захисту
населення
Рівненської
облдержадміністрації
забезпечено
функціонування Рівненського обласного центру
соціальної реабілітації
дітей-інвалідів у м.
Кузнецовськ, який діє відповідно до наказу
Міністерства праці та соціальної політики
України від 13.02.2007 № 48 «Про затвердження
Типового положення про центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів».
Зазначений Центр забезпечує:
- реалізацію головних завдань, визначених
Законами України "Про основи соціальної
захищеності
інвалідів
в
Україні",
"Про
реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні
послуги", щодо забезпечення права дітейінвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з
метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи
дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.
Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком
потребують постійного стороннього догляду і не
можуть перебувати в загальноосвітніх закладах,
забезпечуються соціальним, психолого-педагогічним патронатом удома;
- створення умов для всебічного розвитку,
засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з
метою підготовки їх до здобуття дошкільної
освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та
повної загальної середньої освіти, професійнотехнічної та вищої освіти з урахуванням
рекомендацій лікарів;
- підготовку батьків дітей-інвалідів до
продовження реабілітаційного процесу з дітьмиінвалідами поза межами Центру, соціальнопедагогічний патронат таких сімей;
- надання кваліфікованої допомоги дітямінвалідам у здійсненні корекції психофізичного
розвитку
за
індивідуальною
програмою
реабілітації та залучення до участі в цій програмі
батьків та (або) законного представника;
- комплексну реабілітацію та соціальну
адаптацію дітей-інвалідів;
- надання реабілітаційних послуг згідно з
індивідуальною програмою реабілітації дитиниінваліда;
- виконання індивідуального сімейного плану;

- надання дітям-інвалідам комплексної
соціальної, психологічної, педагогічної та інших
видів реабілітації;
- оволодіння дітьми-інвалідами професійними
навичками
та
їх
трудове
навчання
(працевлаштування,
спрямування
в
центр
професійної реабілітації інвалідів, у вищі
навчальні заклади).
Відповідно до Порядку надання інвалідам та
дітям-інвалідам
реабілітаційних
послуг,
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2007 року № 80, визначено
перелік документів, які подаються головному
управлінню, зокрема:
- індивідуальна програма реабілітації дитиниінваліда
(видають
лікарсько-консультативні
комісії відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 08.10.07 № 623
"Про
затвердження
форм
індивідуальної
програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та
порядок їх складання");
- копія свідоцтва про народження дитиниінваліда;
- копія пенсійного посвідчення дитиниінваліда;
- довідка з місця роботи батьків;
- довідка про склад сім’ї;
- копія медичного висновку про інвалідність;
- індивідуальна карта дитини Ф-26;
- довідка про контакти з інфекційними
хворими (за 3 дні до влаштування до обласного
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів).
Зарахування дітей-інвалідів здійснюється
Центром відповідно до надісланих документів
головним управлінням праці та соціального
захисту
населення
Рівненської
обласної
державної адміністрації.
Надання реабілітаційних послуг у Центрі
проводиться згідно з індивідуальною програмою
реабілітації дитини-інваліда. Тривалість одного
курсу реабілітації дитини-інваліда становить 6
місяців.
З питання оформлення відповідних документів для проходження курсу реабілітації необхідно
звернутися до управління праці та соціального
захисту
населення
Рокитнівської
райдержадміністрації.
Крім того, в системі соціального захисту
функціонує Мирогощанський дитячий будинок
- інтернат ІІІ профілю для хлопчиків, в якому
на
державному утриманні проживають та
виховуються діти-інваліди з вадами психічного,
розумового та фізичного розвитку, які можуть
самостійно пересуватись і не можуть
самостійно
обслуговуватись.
Підопічні
будинку-інтернату
забезпечуються

раціональним п'ятиразовим харчуванням, у тому
числі і дієтичним, з урахуванням вікових груп і
стану здоров'я вихованців.
Також
у
системі
освіти
і
науки
облдержадміністрації
діє більш розширена
мережа шкільних інтернатів для дітей з діагнозом
ДЦП.



Шановна редакціє журналу "Інва.net"!
Пише до Вас інвалід дитинства II групи ДЦП Дубінець
Ірина В’ячеславівна, 1982 року народження. Я стою на
черзі отримання автомобіля «Славута» аж 2238. Мені
повідомили, що це авто мені треба чекати 30 років, так
як на нашу область виділяють всього 50 машин. Я
прочитала ваш журнал і натрапила на статтю «Нове
право в законодавстві» і в цій статті йдеться про те, що
інвалід може оформити заяву в тижневий строк на
отримання не «Славути», а будь-якого іншого
автомобіля вітчизняного виробництва. Я чула про ці
автомобілі і спитала про них у соціальному захисті, але
мені сказали, що на таке авто мені треба давати запит
за кордон і шукати там багатія, який би мені подарував
цю машину і це вони називають гуманітарною
допомогою. Я вас дуже прошу дати мені відповідь додому,
чи можу я взяти будь-яке інше авто замість «Славути» і
якщо так, то куди мені звертатись далі, бо автомобіля
того, що в черзі, я не дочекаюся, бо це занадто довго. З
повагою Дубінець І.В.
м. Дубровиця Рівненської області
Відповідь. Дубінець Ірина В'ячеславівна,
iнвалiд загального захворювання ІІ групи,
вiдповiдно до висновку облМСЕК з 24.04.2007
року перебуває на транспортному облiку в
головному управлiннi серед інвалідів з правом на
забезпечення у порядку загальної черги, для
забезпечення на пільгових умовах, з оплатою 30%
вартості, автомобiлем "Славута" – 11030742, з
правом передачі керування члену сім'ї інваліда.
На 17.10.2008 року номер черги Дубінець І.В. –
1731.
Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд
19.07.2006 року № 999 затвердив "Порядок
забезпечення iнвалiдiв автомобiлями". Відповідно
до зазначеного Порядку облік інвалідів для
отримання автотранспорту буде вестись у розрізі
таких категорій за окремою нумерацією:
1. Інваліди з правом на першочергове
забезпечення.
2. Інваліди з правом на позачергове
забезпечення.
3. Інваліди з правом на забезпечення у
порядку загальної черги.
Відповідно до п. 25 зазначеного Порядку
позачергово автомобілі отримують:
1) за наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем:
інваліди війни;
інваліди від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин з числа
колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення
не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних

таборів, гетто та інших місць примусового
тримання;
сім'ї з двома і більше інвалідами, які
забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9
цього Порядку;
інваліди II групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони
постійно працюють або навчаються;
2) незалежно від наявності медичних показань
для забезпечення автомобілем:
інваліди I групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох
рук, інваліди з куксами обох ніг і рук.
Пунктом
27
зазначеної
Постанови
передбачено, що у порядку загальної черги
забезпечуються автомобілями інші інваліди, які
мають відповідні медичні показання.
Відповідно до пункту 31 зазначеної
Постанови забезпечення автомобілями на
пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх
вартості
здійснюється:
за наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем з ручним керуванням,
посвідчення на право керування автомобілем і
відсутності протипоказань до керування ним:
інвалідів з дитинства, інвалідів від загального
захворювання;
осіб з числа військовослужбовців, які стали
інвалідами внаслідок захворювання, отриманого
під час проходження військової служби, осіб
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, державної безпеки, інших
військових формувань, які стали інвалідами
внаслідок захворювання, отриманого під час
проходження служби у зазначених формуваннях;
інвалідів від загального захворювання або
захворювання,
отриманого
під
час
проходження військової служби чи служби в
органах внутрішніх справ, державної безпеки,
інших військових формуваннях з числа осіб, які
брали безпосередню участь у бойових діях під
час Великої Вітчизняної війни та війни з
імперіалістичною Японією і відмовилися від

забезпечення їх автомобілями як інвалідів
війни;
інвалідів III групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською
катастрофою, а також громадян, які брали
участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб,
інвалідність яких настала внаслідок нещасних
випадків невиробничого характеру.
За 30 відсотків вартості отримують
автомобілі законні представники (за відсутності
в них протипоказань до керування автомобілем
та наявності посвідчення на право керування
автомобілем) дітей-інвалідів та інвалідів з
дитинства унаслідок дитячого церебрального
паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії,
аміотрофії),
з
вираженими
наслідками
перенесених
органічних
захворювань,
травмами головного або спинного мозку
(тетрапарез, геміпарез), які не можуть
самостійно пересуватися, за наявності у таких
інвалідів, дітей-інвалідів медичних показань
для забезпечення автомобілем з ручним
керуванням.
Автомобiлями iнвалiди забезпечуються
згiдно з чергою. Порушувати i змiнювати
черговiсть iнвалiдiв головне управлiння права
не має.
Питання про забезпечення Дубінець І.В.
автомобілем буде вирішене в порядку черги у
мiру їх надходження.
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 року №
221 "Про забезпечення інвалідів автомобілями
вітчизняного виробництва" можливо за умови
надходження черги на отримання автомобіля
"Славута".



Очень нравится ваш журнал, все
рубрики интересны, но не всегда чётко изображено фото.
Три года назад мне дали коляску с ручным управлением,
попользовалась год – сели аккумуляторы (2 шт.). Сейчас
уже 2 года не можем нигде их найти, искали в городе
Ровно, в Киеве, таких аккумуляторов просто нет. Для
чего дают таким людям такие коляски?
Мерзлякова Т.И.,
с. Городец Володимирецкого района

Відповідь. Мерзлякова Тетяна Іллівна
22.12.2004 року забезпечена кріслом колісним з
електроприводом, модель 215, виробництва
ВАТ
"Завод
Артемзварювання",
термін
експлуатації 8 років.
Відповідно до Порядку забезпечення
окремих категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення, переліку
таких засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
№1652, ремонт технічних засобів реабілітації
здійснюється за зверненням управлінь праці та
соціального захисту населення.
Шановна Тетяно Іллівно! Для проведення
післягарантійного ремонту крісла колісного, а
саме заміни акумуляторних батарей Вам
необхідно звернутись до управління праці та
соціального
захисту
населення
Володимирецької райдержадміністрації.
За
поданням
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
Володимирецької райдержадміністрації після
визначення підприємства по проведенню
послуг з ремонту інвалідних колясок буде
проведено післягарантійний ремонт інвалідного
візка.
Для придбання акумуляторних батарей за
власні кошти необхідно звернутись до заводу
виробника, який знаходиться за адресою: м.
Київ, вул. Мельникова, 2/10, ВАТ "Завод
Артемзварювання", тел. (044)501-69-03, (044)
483-12-78.

На питання відповідає І.Я. Миронюк, головний лікар Рівненського обласного центру
психічного здоров’я населення.



Як боротися з алкоголізмом? Чи можна давати трави або ліки без відома хворого.

Відповідь. Згідно з законодавством України
не дозволяється будь-яке лікування хворого на
алкоголізм без його згоди. Лікування
призначається індивідуально після огляду
хворого лікарем, враховуючи психічний та
соматичний стан.
Примусове лікування хворих хронічним
алкоголізмом в Україні відмінено.
Запобіжні заходи медичного характеру і

Кужіль Н., с. Новаки

примусове лікування відповідно до ст. 93
Карного
Кодексу
(далі
КК)
України
застосовуються тоді, коли: особа здійснила в
стані недієздатності громадсько-небезпечну
дію, особа здійснила злочин у стані обмеженої
осудності. Відповідно до ст. 19 КК України
особи в стані недієздатності, що виникла в
стані гострого інтоксикаційного психозу і
делірії, підлягають госпіталізації за медичними

показами.

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



Побажати таке – дай Боже цим
людям, які працюють над випуском журналу, ніколи не
мати проблем зі здоров’ям і продовжувати надалі
випускати потрібний журнал для інвалідів.
Моїй доньці 6 років, вона інвалід дитинства.
Поставили лікарі діагноз – краніофарингіома, стан
після операційного лікування – нецукровий діабет.
Хотілося би на сторінках вашого журналу взнати про ці
хвороби. І якими пільгами ми можемо користуватися?
Ковальчук Катерина Борисівна,
с. Жовкині Володимирецького району

Відповідь: Шановна Катерино Борисівно,
дякуємо за Ваші побажання. З Вашим питанням
ми б радили звернутися до лікаря. В свою чергу
на сторінках "Інва.net" вміщуємо довідкову
інформацію про цю хворобу та її лікування.
Краніофарингіома (доброякісна пухлина
головного мозку) – виникає з епітеліальних
клітин так званої кишені Ратке, які залишилися
з періоду ембріонального розвитку мозку.
Краніофарингіома у більшості випадків
розташовується на основі мозку, над турецьким
сідлом,
поряд
із
стеблом
гіпофізу,
гіпоталамусом та зоровими нервами.
Краніофарингіома зустрічається як у дітей,
так і у дорослих.

Докладніше читайте:
1. Краниофарингиома [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.brainspower.ru/
?id=4&aid=48. – Загл. с экрана.
2. Про затвердження клінічних протоколів
лікування
найпоширеніших
нейрохірургічних
захворювань у дітей [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
–
http://uazakon.com/document/fpart64/idx64684.htm.
Заголовок з екрана.



Хочу побажати, щоб бюлетень
"Інва.net" можна було передплатити через поштове
відділення.
Розкажіть на сторінках свого видання чи є в нашій
області робочі місця для інвалідів по зору?
Блищик Ніна Василівна,
с. В. Телковичі Володимирецького району

Відповідь. Шановна Ніно Василівно! На
жаль, видання не передплачується, але Ви завжди знайдете його у бібліотеці свого села.
Звичайно, інваліди по зору можуть
працювати, але у спеціально створених для
цього умовах. Саме такі умови передбачені на
підприємстві
Українського
товариства
організацій сліпих (УТОС).
На сторінках бюлетеня (випуск 8) ми вже
розповідали про Рівненську обласну організацію Українського товариства сліпих (УТОС).

Організація була створена рішенням президії
Центрального правління УТОС у 1974 р. До її
складу входять територіальні та виробнича
організації. Метою організації є соціальний
захист інвалідів по зору, інтеграція їх у
суспільство,
соціально-трудова,
медична
реабілітація, залучення до культурно-масової та
спортивної роботи.
Рівненська обласна організація УТОС
здійснює працевлаштування інвалідів по
зору як у систему УТОС, так і поза нею.
Члени товариства постійно залучаються до
громадсько
корисної
праці,
для
них
організовуються розважальні і спортивнооздоровчі заходи, проводиться робота щодо
поліпшення їхнього соціально-побутового
обслуговування.
Контакти:
Рівненська
обласна
організація УТОС, вул. Гоголя, 12, м. Рівне,
33028, тел. (0362) 22-13-09; голова: Боровська
Любов Володимирівна.
Однак, відповідно до ступеня захворювання
інваліда,
який
визначається
лікаремреабілітологом на засіданнях медико-соціальної
експертної
комісії
та
зазначається
в
індивідуальній програмі реабілітації кожного
інваліда, можливе працевлаштування інваліда
по зору і на вакансії із звичайними умовами
праці. З інформацією про вільні робочі місця та
вакантні посади можна ознайомитися у центрах
зайнятості.



Вдруге зустрілася з журналом
"Інва.net". Дуже корисний, цікавий і практичний журнал.
Всі рубрики дуже цікаві.
Проконсультуйте, як відноситися хворим людям до
китайських біодобавок. Вони такі ж цілющі, як дорогі?
Інвалід 2 групи загального захворювання,
с. Заболоття Володимирецького району

Відповідь. Біодобавки (БАДи) – це не ліки.
Це добавка з біоактивних речовин, яка
додається до харчування. Бізнес біодобавок
оформився лише у XX ст. Основоположником
став Карл фон Ренборг, який спочатку пережив
військовий полон, а потім працював у Китаї, де
зрозумів, що здоров’я – це рух, позитивний
погляд на життя і правильне харчування. Після
повернення в Каліфорнію почав працювати з
екстрактами люцерни, водяного кресу і
петрушки, які додавав до їжі. У 1934 р. він
уперше заснував підприємство «Nutrilite
Prodacts. Inc.» з виробництва мультивітамінів і
мінеральних речовин для добавок до харчових
продуктів.

Дешевих БАДів не може бути, адже до
виробництва залучена праця багатьох людей,
починаючи з тих, хто вирощує сировину в
екологічно чистих умовах. Вживання БАДів
застерігає від захворювання або ж допомагає
викорінити його причини. Їх рекомендують
застосовувати як супутні препарати у
комплексі
з
вправами,
правильним
харчуванням та дотриманням санітарії, де на
першому місці буде духовна свідомість і лише
на п’ятому БАДи. Найефективніше вони діють,
коли пацієнт знає, з чого складається препарат
та вірить в одужання. Адже все лікування у
першу чергу залежить від психологічного
настрою.
Кому це потрібно? Спортсменам корисні
БАДи, які несуть заряд енергії, своєрідні
імуномодулятори та тоніки. Людям похилого
віку та дітям біодобавки рекомендують через
те, що продукти харчування не такі, як були сто
років тому. Проти стресу радять препарати з
магнієм, які нормалізують роботу серця, або ж
скипидарні ванни, які чудово діють через
шкіру.
Щоб не нашкодити собі, найкраще купувати
такий продукт у аптеках.
Читайте докладніше:
1. Кому потрібні біодобавки? [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://mynews-in.net/news/
society/2006/08/30/1064836.html. – Заголовок з екрана.
2. Сыч З. Д. Гармонія овочевої краси та користі / З.
Д. Сыч, И. М. Сыч. – К. : Арістей, 2005. – 192 с.



Розкажіть, чи є на території
Рівненської області санаторій, де можна було б
оздоровити інваліда з дитинства I групи.
Лящук Віра Станіславівна,
с. В. Телковичі Володимирецького району

Відповідь. Шановна Віро Станіславівно!
Інформацію про санаторії ми вже неодноразово
подавали у попередніх випусках "Інва.net".
Якщо ж Ви хочете отримати додаткові
відомості, будь ласка, уточніть, для інваліда
якого саме захворювання Ви шукаєте
санаторій.



Доброго Вам дня, шановна редакціє!
Вже давно збиралася Вам писати, адже знайома з
виданням "Інва.net" не перший рік. Я постійна читачка
сільської книгозбірні і за рекомендацією бібліотекаря
ознайомилася з інформаційним бюлетенем. Він
потрібен не лише людям з особливими потребами та
членам їх родин, а й кожному користувачу бібліотеки
стане в пригоді.
В мене виявлено цукровий діабет на початковій
стадії і вже більше трьох років збираю інформацію про
це захворювання та його лікування. З вашого видання
взяла найбільше корисного, а ще зробила висновок, що з
хворобою найстрашніше залишатись наодинці. Ваша
небайдужість і співучасть у долі кожної людини дає

впевненість у сьогоднішньому дні і надію на день
майбутній. Разом з тим звертаюсь до Вас з проханням:
по можливості друкувати рекомендовані спеціалістами
меню на тиждень для людей з захворюваннями, і
зокрема на цукровий діабет. Адже відомо, що дієта –
найкраще лікування. В селі, за браком часу, самому
скласти меню з врахуванням калорійності та користі
для організму, неможливо.
Здоров'я Вам з нагоди ювілею 5-річного випуску
"Інва.net". Підтримки та вдячних читачів!
Ірина Володимирівна Малишевська,
с. Мала Любаша Костопільського району

Відповідь. Шановна Ірина Володимирівно!
Дякуємо Вам за теплі слова про наше видання.
Докладнішу інформацію про харчування при
цукровому діабеті читайте у випуску № 18
"Інва.net" (рубрика «Сторінка лікаря»).



Я є постійним читачем "Інва.net". Ваш
журнал мені і моїй сім’ї дуже подобається.
Прошу розповісти про хвороби, які виникають через
відсутність в організмі гормону росту. Чому
проявляється ця хвороба. Яка причина її? Як попередити
цю проблему?
Кукла В.М.,
с. Городець Володимирецького району

Відповідь. Через відсутність в організмі
дитини гормону росту може розвинутися дуже
рідкісна патологія – гіпофізарний нанізм
(карликовість). Як правило, такі діти
перестають нормально рости вже у трирічному
віці. Якщо хворобу не лікувати, дівчатка
виростають не вище 125 сантиметрів, хлопчики
– 130 сантиметрів. А от якщо систематично
приймати гормон росту, то можна досягти 150155 сантиметрів зросту.
Кожна четверта дитина, яка звертається до
дитячого ендокринолога, скаржиться на
патологію росту, статевого розвитку або
поєднання цих недуг. Згідно з даними реєстру
дітей, хворих на гіпофізарний нанізм,
поширеність цієї патології становить 0,45 на 10
тисяч дитячого населення.
Патологія росту досить різноманітна, так
само, як і причини її розвитку. В останній
класифікації подано понад 30 вроджених форм
і приблизно стільки ж набутих. Основною
причиною затримки росту в дитини є
відсутність секреції або недостатнє виділення
власного
гормону
росту
гіпофізом
–
соматотропіну.
Лікування
таких
хворих
необхідно
починати якомога раніше і проводити все
життя.
Сьогодні на фармацевтичному ринку
представлено низку високоякісних препаратів
людського гормону росту. Варто відзначити,
що держава проводить закупівлю цих
медикаментів, призначених для хворих на
гіпофізарний нанізм віком до 18 років, що є

дуже важливим кроком у забезпеченні
ендокринних хворих. Адже оскільки ці ліки
надзвичайно дорогі, хворі неспроможні
придбати їх за власні кошти. Водночас
необхідно підкреслити, що введення гормону
росту
показано
також
і
дорослим
(старшим 18 років) хворим з ендогенною
недостатністю соматотропного гормону та
відкритими зонами росту.
Проведення
своєчасної
правильної
діагностики дозволяє вчасно почати замісну
терапію препаратами гормону росту, що
призводить до значного поліпшення показників
росту пацієнта (швидкість росту при адекватній
терапії становить 10-12 см у рік) і досягнення
задовільного остаточного росту.

Читайте докладніше:
1. Згоранець О. Великі перемоги маленької Олени
[Електронний ресурс] / О. Згоранець, В. Уліцький. –
Режим доступу: http://www.volyn.com.ua/index.php?
rub=5&article=0&arch=314. – Заголовок з екрана.
2. Большова О. Особливості перебігу цукрового
діабету в дітей. Йододефіцитні захворювання.
Гіпофізарний нанізм [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://medvisnyk.org.ua/content/view/337/29. –
Заголовок з екрана.



Мене звати Наталя. Я не постійний
читач бюлетеня, тому що вже кілька років мешкаю в
Польщі. Це видання прочитала, приїхавши до батьків.
Дуже цікаві і корисні поради можна почерпнути в ньому.
Для Вас, читачі "Інва.net", скажу, що людям з
особливими потребами Польщі приділяється велика
увага з боку церкви. В кожну першу п’ятницю місяця
ксьондз іде до хворих і немічних, костел організовує
виїзди паломників до святих місць, цікавиться долею
хворих. Яка допомога надається інвалідам в Україні з
боку церкви?
Наталія,
с. Городець Володимирецького району

Відповідь. Шановна п. Наталіє! Дякуємо за
Ваші щирі слова. Шукаючи відповідь на Ваше
запитання, ми звернулись до місцевих
Єпархіальних
управлінь.
За
словами
священнослужителів, на жаль, цілеспрямованих
заходів для такої категорії, як інваліди, не
організовується. Однак священики моляться за
людей хворих і немічних.


…Цікаве, корисне видання. На сторінках знаходжу багато корисної інформації з різних
питань. Чи буде "Інва.net" надходити в продаж?
Розкажіть про народні методи лікування
туберкульозу легенів.
Масло Іван Васильович,
с. В. Телковичі Володимирецького району
Відповідь. Шановний Іване Васильовичу!
На видання "Інва.net" не має передплати. Про

лікування туберкульозу читайте в цьому
випуску "Інва.net" у рубриці «Нетрадиційні
методи лікування», а також в "Інва.net" № 11,
який є в сільській бібліотеці.



…Дуже цікаве змістовне видання, це
як ковток свіжої води спраглому. Просимо розповісти
про правильне застосування кореня шипшини.
Волочнюк Г.М.,
с. Новаки Володимирецького району



….Дякую видавцям за хороші випуски
бюлетенів, натомість прошу ввести нову рубрику
«Кулінарія». Хотіла б дізнатися більше про
нетрадиційні методи лікування підшлункової залози.
Краєвська Тетяна Мусіївна, інвалід II групи
загального захворювання,
с. Башарівка Радивилівського району

Відповідь. Про застосування кореня
шипшини та про нетрадиційні методи
лікування підшлункової залози читайте у цьому
випуску "Інва.net" (рубрика «Нетрадиційні
методи лікування»).



Пишу до Вас, щоб подякувати за Вашу
роботу та прошу допомогти мені знайти нових друзів,
бажано чоловічої статі для подальшого спілкування. Я
буду дуже вдячна за будь-яку допомогу. Бажано, щоб ці
молоді особи проживали десь не дуже далеко. Отже про
себе. Мене звуть Оксана. Мені 23 роки. Маю вищу
освіту. Дуже люблю слухати музику та читати
книжки, за спеціальністю я – бібліотекар. Мрію
досконало вивчити англійську мову. Кажуть, що маю
приємну зовнішність. Я із задоволенням буду надалі
співпрацювати з Вами. Мені дуже сподобалося Ваше
видання.
Хочу спробувати також щось писати до Вашого
інформаційного бюлетеня. А раптом получиться!!!
Томилович Оксана,
с. Миляч Дубровицького району



Вдячні за випуск журналу. Потрібно
більше
створювати
людям
з
обмеженими
можливостями умов для спілкування. Хотів би
познайомитись з хорошим другом.
Мельникович Сергій Іванович,
с. Жовкині Володимирецького району

Відповідь. Шановні Сергію Івановичу та
Оксано!
Читайте всі випуски "Інва.net", рубрику
«Творчість», де знайдете цікавих друзів. Там
подаються їх дані та уподобання. Напишіть їм і,
я впевнена, отримаєте відповідь!
Будемо раді, якщо Ви, Оксано, спробуєте
написати нам про себе або когось із
односельців. У Вас вийде!

Це доброякісна пухлина. Буває у жінок
віком від тридцяти років і старших.
Фіброміома матки зазвичай росте, доки
зберігається функція яєчників. З припиненням
її фіброміома зменшується, буває й цілком
розсмоктується.
Симптоми визначаються локалізацією пухлини. Фіброміома, яка розміщена в товщі тіла
матки, може розвиватися непомітно, без
особливих хворобливих проявів. Підчеревні і
підслизові
фіброміоми
здебільшого
викликають
порушення
менструального
циклу, біль, кровотечі.
Фіброміома може тиснути на нервові
закінчення, зумовлюючи біль, на сусідні
органи, викликаючи часте сечовиділення і
закрепи.
Безсимптомні фіброміоми, якщо немає
швидкого їх росту, не потребують лікування,
але жінка має залишатися під постійним
наглядом лікаря.
Лікує фіброміому вільха біла. Для
приготування ліків потрібні шишки вільхи.
Настій шишок вільхи білої
Столову ложку подрібнених шишок
вільхи білої залити склянкою окропу,
потім потримати на слабкому вогні дві
хвилини. Настояти дві години. Процідити.
Пити по дві столові ложки чотири рази на
день за півгодини до вживання їжі
(четвертий раз – перед сном). Курс лікування – місяць. Потім зробити перерву на
тиждень і продовжити лікування.

Ефективні ліки з суміші рослин:
ромашки лікарської, листя берези, листя
суниць лісових (земляника лесная), трави
материнки звичайної, квітів календули,
тобто нагідок лікарських, трави деревію
звичайного, кропиви дводомної – всі
рослини в рівних частинах, заздалегідь
подрібнити.
Настій суміші рослин
Дві столові ложки подрібненої
суміші рослин (ромашка, береза,
суниці, материнка, календула, деревій,
кропива) залити в термосі літром
окропу. Настояти дванадцять годин.
Пити по півсклянки двічі на день.

Ліки з трави огірків
Столову
ложку
подрібненого
огіркового бадилля з листочками
залити трьома склянками окропу,
потомити
п'ять
хвилин
на
слабенькому вогні. Потім настояти дві
години. Процідити. Одержаний настій
розділити на три рівні частини (це
ліки на три дні). Пити по дві столові
ложки кожні дві години.

Упродовж місяця такого лікування
фіброміома
істотно
зменшиться.
У
незадавнених випадках (десять-дванадцять
тижнів) фіброміома може розсмоктатися
(загалом лікування фіброміоми триває від
шести місяців до трьох років).
Суниці лісові (вся рослина) здатні
боротися з фіброміомою матки. Слід
заварювати рослину як чай і пити тричотири рази на день упродовж кількох
місяців. Після кожного місяця вживання
такого чаю треба робити перерву на сім днів,
потім продовжити лікування.
Лікує новоутворені пухлини, рятує жінок
від пухлин матки татарник звичайний, ще
його називають чортополохом (татарник
обыкновенный). Придатні листя і кошики
квітів.
Відвар татарника звичайного
Чайну ложку подрібнених квітів і
листя татарника залити склянкою
окропу, прокип'ятити на слабкому вогні
десять
хвилин,
потім
настояти
двадцять хвилин, процідити. Пити по
чверті склянки чотири рази на день.

Ліки з татарника нетоксичні, усувають
пригнічений стан, додають бадьорості. Татарник бореться з утворенням метастазів. З
огляду на це такі ліки рекомендуються
післяопераційним онкохворим.
Людям, схильним до гіпертонії, ліки з
татарника слід пити обережно, бо може
піднятися тиск. Якщо у людини артеріальний
тиск у нормі або знижений – застережень
немає.
Для лікування фіброміоми звертаються до
деревію звичайного.

Ліки з деревію звичайного
Столову ложку подрібненої трави
деревію звичайного залити склянкою води,
нагрівати на водяній бані десятьп'ятнадцять хвилин. Потім настояти
годину. Процідити, відтиснути сировину,
долити води до початкового об'єму. Пити
по третині склянки тричі на день за
півгодини до вживання їжі.

Помічними є ліки зі збору рослин: листя
суниць лісових – п'ять частин; квіти нагідок
лікарських, кора крушини вільхоподібної,
трава собачої кропиви п'ятилопатевої
(пустырник пятилопастный), трава ромашки
лікарської – по дві частини; трава кропиви
дводомної та деревію звичайного – по одній
частині.
Настій суміші рослин
Дві столові ложки подрібненої суміші
рослин (суниці, нагідки, крушина, собача
кропива, ромашка, кропива дводомна,
деревій) залити літром окропу в термосі,
настояти десять годин. Процідити. Пити по півсклянки двічі на день. Кожні два
місяці робити перерви на десять днів.

Ще одна суміш лікарських рослин для
лікування фіброміоми матки: листя берези
бородавчастої, трава материнки звичайної,
квіти нагідок лікарських, квіти робінії
звичайної, тобто білої акації (робиния
ложноакация), – в рівних частинах.
Відвар суміші рослин
Столову ложку подрібненої суміші
рослин (береза, материнка, нагідки,
робінія) залити склянкою окропу,
потомити на слабкому вогні хвилину.
Настояти годину, процідити. Пити по
чверті склянки чотири рази на день до
їди.
Роблять у народі й смачні ліки. З калини
звичайної (ягоди разом з гілочками, листям)
зварити компот. Пити весь день, скільки
захочеться, впродовж трьох-чотирьох тижнів.

Земна (Зубицька) Н.П. Жіночі (гінекологічні) захворювання, їх лікування та профілактика /
Н.П. Земна (Зубицька). – К., 2008. – С. 13-16.

Аби запобігти пухлинним захворюванням шлунка
У випадках виразки шлунка, аби запобігти
пухлинним захворюванням шлунка, треба
вживати гадючник в'язолистий (рос. –
лабазник вязолистный) – траву з квітами.
Зелена планета. – 2005. – № 1. – С.2.

Ліки з гадючника в'язолистого
Столову ложку подрібненої рослини
(гадючника
в'язолистого)
залити
склянкою води, кип'ятити одну хвилину
на
слабенькому
вогні,
настояти
півгодини. Пити по столовій ложці
тричі на день до вживання їжі.

Ліками з алое наші предки допомагали хворим на рак шлунка
Алое – цілюща рослина, яка допомагає лікувати чимало хвороб. Наші
предки намагалися лікувати алое навіть рак шлунка: давали людині
свіжозрізаний шматочок листочка алое, аби вона висмоктувала сік, а потім і
шкірку з'їла. Шматочок листочка мав бути за вагою не більший ніж десять
грамів. Три тижні ліки давали щодня, а потім – через день. Після курсу
лікування, за місяць-півтора, робили перерву – тиждень-десять днів. І знову
повторювали лікування.
Одночасно з алое могли давати хворому ще й інші ліки з трав. Приміром,
Алое
з календули, деревію тощо.
Зелена планета. – 2007. – № 21. – С.4.

Після онкооперації – чистотіл чи барбарис?
Чистотіл звичайний (чистотел большой) –
рослина
досить
популярна
в
народі.
Вважається, що чистотіл допомагає людям від
онкологічних недуг. Виділено з нього й певні
компоненти. Але щодо цієї рослини, її впливу
на організм хворого, точиться дуже багато
дискусій.
З досвіду лікувальної практики не
рекомендував би вживати чистотіл (авт. – є
товстуха). Він має понад десяток алкалоїдів. Це
складні й часто токсичні речовини. У цій
рослині тільки один дуже добрий компонент –
берберин. Але його можна брати не з чистотілу,
а з листків і квіток барбарису звичайного.
Якщо проводиться хіміотерапія, раджу пити
відвар або настій листків барбарису.
Настій барбарису звичайного. Одну-дві
столові ложки листків барбарису звичайного
залити склянкою окропу, настояти півгодини.
Пити по чверті або півсклянки два-три рази на
добу за півгодини до вживання їжі.

Ліки з живокосту лікарського
Сорок грамів подрібненого кореня
живокосту
лікарського
залити
літром гарячого (щойно закипіло)
молока, настояти ніч у термосі або в
духовці (наші предки настоювали
ліки у печі). Пити по півсклянки
чотири-п'ять разів на день або по
склянці тричі на день.
Ефективні ліки робили з плодів черемхи
звичайної (черемуха обыкновенная).
Ліки з черемхи звичайної
Столову ложку плодів черемхи
залити склянкою окропу, закутати
тепло, дві години настояти, потім
процідити. Пити по дві столові
ложки три-чотири рази на день за
тридцять хвилин до вживання їжі.
Народна медицина завжди пропонувала
застосовувати у разі туберкульозу мед із
молоком і жиром борсучим чи гусячим.
Додавали ще сік алое деревоподібного.

Корені
кульбаби,
як
і
барбарис,
прислужаться людині після опромінення та
хіміотерапії.
Відвар коренів кульбаби лікарської
Дві столові ложки помитих і подрібнених коренів кульбаби залити
склянкою води, на слабкому вогні
кип’ятити десять хвилин, потім
настояти кілька годин або всю ніч.
Пити по чверті або півсклянки тричі
на день за півгодини до їди.
Це тільки два методи з багатьох, якими
народна медицина радить скористатися після
різноманітних онкологічних операцій, сеансів
хіміотерапії та опромінювання.
Зелена планета. – 2008. – № 22. – С.2.

Або робили ліки на основі листя алое. Для
ліків потрібно алое, якому три, а краще п'ять
років. Перед тим, як зрізати листя, рослину не
треба поливати п'ять днів.
Ліки з алое деревоподібного
До кілограма подрібненого листя
алое додати два з половиною кілограми
меду,
два
з
половиною
літра
виноградного
домашнього
вина,
ретельно перемішати, герметично
закрити й поставити в прохолодне
місце (але не в холодильник) на п'ять
днів.
Потім
можна
починати
лікування:
– перший тиждень пити ліки по чайній
ложці тричі на день за сорок хвилин до
вживання їжі;
– другий тиждень і далі – по столовій

Курс лікування – від двох тижнів до півтора
місяця. Через два-три місяці курс лікування
повторити.
У народній медицині для профілактики та
лікування туберкульозу готували повидло з
бузини трав'янистої (бузина травянистая). Це
та бузина, яка не кущем росте, а травою,
заввишки близько метра. Вона також зцілює

судини, поліпшує кровообіг, усуває набряки,
підсилює імунітет, заспокоює нервову систему.
Є ще більш доступні ліки – з бруньок та
молодих шишок сосни звичайної (в рівному
співвідношенні).
Ліки з бруньок та шишок сосни
Подрібнені сімдесят-сімдесят п’ять
грамів бруньок і стільки ж шишок сосни
звичайної перемішати, залити літром
води і прокип’ятити на слабкому вогні
десять хвилин. Потім закутати тепло і
годину настояти. Процідити. Пити по
півсклянки тричі на день.

Ефективними вважаються ліки з горіха
грецького.

Ліки з горіха грецького
До однієї частини подрібнених
зернят горіха грецького додати три
частини меду. Ретельно змішати.
Вживати по столовій ложці вранці
натщесерце та ввечері перед сном
упродовж місяця. Потім зробити
перерву
на
тиждень-два і далі лікуватися цими

Приготованим
настоєм
можна
користуватися два-три дні, зберігати його
треба в холодильнику. Однак пити ліки треба
теплими (можна перед вживанням додати
трохи
окропу).
Теплі
ліки
швидше
всмоктуються і краще діють.
Зелена планета. – 2008. - №5. – С.2.

Фітолікування алкоголізму
Проти алкоголізму готують відвар 1
столової ложки суміші трави золототисячника
і гіркого поливу в 1 склянці води, п’ють
ложками тричі на день протягом 2-3 місяців.
Траву плауна баранця застосовують у
вигляді відвару. 10 г подрібненої трави варять у
200 мл (1 склянці) води на малому вогні
протягом 15 хв. Потім відвар охолоджують,
доливають перевареною водою до 200 мл,
проціджують, віджимають і після того, як
хворий 3-4 доби не брав у рот хмільного, дають
йому випити через деякий час після їди (не на
порожній шлунок) 80-100 мл відвару, а через 316 хв. рекомендують спочатку добре понюхати,
а потім випити 3-5 мл горілки, вина тощо.
Блювання настає через 10-15 хв., інколи аж
через 1-3 год. Після вживання відвару можуть
з'явитися біль усередині, пронос, фібриляція
м'язів,
погане
самопочуття,
рідше
запаморочення, колапс. Тоді треба хворого
покласти навзнак, дати йому понюхати розчину
аміаку, а при серцевій слабкості ввести
камфору
під
шкіру,
дати
валідол,
нітрогліцерин. Огида до алкоголю виникає
після 2-3 сеансів, що проводяться з проміжками

в 5-7 діб. У разі рецидиву (через 1/2-2 роки)
лікування можна повторити. (Подібно діє
їстівний молодий гриб-гнойовик сірий (Coprinus
atramerttarius Bull, ex Fr.). Зовсім нешкідливий за
звичайних обставин, він зумовлює отруєння у
людей, які перед їдою вживали алкоголь.
Отруєння проявляється сильною нудотою,
блюванням, напруженим серцебиттям і сильним
почервонінням шкіри. Неприємні ці явища
минають,
але
при
спробі
похмелитися
повторюються з тією самою силою).
Для лікування алкоголізму беруть 1 столову
ложку з верхом суміші полину гіркого і чебрецю
борового (малої материнки – Thymus serpyllum
L.) у співвідношенні 1:4 на 1 склянку води, варять
5 хв. і вживають по 1 столовій ложці тричі на
день протягом 2-3 міс. Чебрець швидко знімає
явища абстиненції: зникають напруження і
неприємні відчуття в ділянці серця, в руках та
ногах. У багатьох хворих уже після 2 тижня
вживання відвару чебрецю з полином з'являється
байдужість до алкоголю, а в декого навіть огида.

Настій з коренів шипшини дійсно корисний
– у разі сечокам'яного діатезу, коли в організмі
накопичуються солі сечової кислоти, тобто урати.
Незалежно від того, де вони відкладаються – чи
то в суглобах, чи в нирках, чи в інших органах.
Уратні солі спричиняють і таке тяжке
захворювання, як подагра. Ось у цих випадках
зазначений настій справді може бути корисним.
Але у разі інших порушень сольового обміну
треба добре подумати, чи варто вдаватися за
допомогою до шипшини, бо результат може

виявитися протилежним. Запам'ятайте, будь
ласка, що за наявності фосфатних, коралових і
кальцієвих каменів настої з шипшини погіршують
стан хворого. У цьому переконає і рентгенівський
контрольний знімок, який засвідчить, що камені
не тільки не зникли, а й збільшилися, а це
прискорює необхідність хірургічного втручання.
Отже, як бачите, шипшиною можна і
порятуватися, і завдати собі шкоди. Втім, якщо
вам справді показаний шипшиновий настій, то
варто знати, що насіння з плодів цієї рослини не

Кархут В.В. Ліки навколо нас. –
4-те вид. / В.В. Кархут. – К., 2001. – С.70,
116-117, 121.

Шипшину вживайте обережно

чотири, після цього можна вживати. І все ж знову
хочу наголосити: треба обов'язково знати, в чому
саме полягає порушення обміну речовин, у разі
фосфатного
–
застосування
цих
ліків
протипоказане, стан здоров'я може навіть
погіршитися. Тому перед початком лікування
треба зробити аналіз сечі і визначити характер
порушення сольового обміну.
Шипшину вживайте обережно [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.vz.kiev.ua/pop/04-06/4.shtml-17k. – Заголовок з екрана.

менш корисне за коріння. Для приготування ліків
візьміть чайну ложку подрібненого насіння і
залийте 0,5 л окропу. Настояти до ранку і випити
за день. Це добова доза для однієї людини.
Якщо ж лікуєтеся всією сім'єю, візьміть дві
чайні ложки і залийте літром окропу. Можна
настояти до ранку в термосі або прокип'ятити на
малому вогні 20 хвилин, настояти ще години

Чи корисні корені шипшини?
настояти 6 год. Приймати по 200 мл тричі на
день. Курс лікування 2-3 тижні. Ці лікарські
форми вживати також для ванн та ванночок для
відновлення рухливості кінцівок.
А молоді гілки шипшини коричної народна
медицина радить вживати у вигляді настою (2
чайні ложки сировини на склянку окропу,
настояти 2 год., приймати по 50 мл тричі на день).
Це ефективний в'яжучий, болезаспокійливий та
вітрогінний засіб. Його радять приймати при
шлунково-кишкових
розладах
–
коліках
шлунково-кишкових, діареї, метеоризмі та як
болезаспокійливий засіб при ревматизмі та
радикуліті. У разі порушень опорно-рухового
апарату
можна
внутрішній
прийом
супроводжувати зовнішнім використанням цієї ж
форми у вигляді аплікацій на болючі ділянки тіла,
що знімає біль.
Чи корисні корені шипшини [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.vz.kiev,ua/pop/760/5.shtml. – Заголовок з екрана.

Безперечно, корисні. Однак фахівці радять
використовувати лише ті корені шипшини, які
розміщені не глибше 15 см від поверхні землі
(кору при цьому не знімають). Настій кореня
шипшини коричної (1 чайна ложка сировини на
склянку води, кип'ятити 15 хв., настояти 2 год.,
приймати по 1 ст. л. тричі на день) вживають як
антибактеріальний засіб проти дизентерійної
палички, при аскаридозі, сечокам'яній хворобі та
для усунення болю в серці. Корінь шипшини
собачої відомий у народній медицині як
протималярійний, в'яжучий, жовчогінний засіб,
що сприяє розчиненню уратних, оксалатних,
цистеїнових каменів та конкрементів жовчного
міхура. Настій: 3 чайних ложки сировини на 500
мл окропу, настояти 6 год, приймати по 65-100 мл
3-4 р. на день до їди. Або – 6 чайних ложок
сировини на склянку окропу, кип'ятити 15 хв.,

Панкреатит (запалення підшлункової залози) недаремно називають хворобою
нашого неспокійного часу. Від цілителів минулих століть нам залишилося не так уже й
багато рецептів її лікування.

Не було хвороби – не було потреби її
лікувати. Однак деякі рецепти все ж
збереглися:
1. Листя і квітки чорниць, висушені в
тіні, стручки квасолі, листя і квіти суниць
лісових, квіти лопуха, квіти волошки синьої
(все в рівних пропорціях). Одну столову ложку
сировини залити склянкою окропу, настояти
протягом ночі, пити по 1/3 склянки до їди. На
час лікування вилучити з раціону сире молоко,
замість цукру вживати мед. Пити настій
щонайменше 40 днів (до 2-х місяців).
2. Упродовж 20 днів щодня вечеряти о
17-18 та о 19-20 годині гарбузовою кашею, яку
готують так: 1/2 склянки пшоняної крупи
варити в літрі води доти, доки вона остаточно

розвариться. Додати 200 г сирого гарбуза і ще
варити протягом 20 хв. Трохи підсолити,
додати чайну ложку олії.
3. Сухі стручки квасолі потовкти. 3-4
столові ложки настояти у 500 мл окропу (в
термосі протягом 5 годин). Пити тричі на добу
за 30 хвилин до їди по 1/2 склянки впродовж 27
днів.
4. Розсіл квашеної капусти пити теплим
по 1/3 склянки 2-3 рази на день. Курс лікування
– 7 днів, тиждень перерви, повторити ще 2-3
курси залежно від того, як себе почуваєте.
5. Взимку і навесні у страви із червоного
тертого сирого або вареного буряка додати
розмочені в гарячій воді курагу і урюк (2-4
штуки), вживати страву 3-4 рази на тиждень.

Хвороба цивілізації лікується народними методами [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.vz.kiev.ua/pop/729/6.shtml. – Заголовок з екрана.

У літературі описаний достовірний факт, що
відомий шведський ботанік Карл Лінней
вилікувався від подагри, вживаючи багато суниць
щодня. З огляду на те, яка тяжка названа хвороба,
можемо зробити висновок, що ягоди ці мають
неабияку лікувальну силу. Але в цьому ми не
будемо оригінальними, бо ще в ХІХ столітті
активний пропагандист водолікування німецький
пастор Кнейп стверджував: "У домі, де їдять
суниці й чорниці, лікареві робити нічого". А
відомий сучасний український фітотерапевт
Федір Мамчур висловив думку, що якби люди
узвичаїлися пити напій з листків суниці як чай,
їхнє здоров'я значно поліпшилося б. Узагалі
людство пізнало цілющі властивості суниць ще в
доісторичні часи. Отже, оздоровчу силу цієї
рослини доведено у багатьох країнах багатьма
поколіннями цілителів. А ґрунтується вона на
тому, що суниці – рослина з багатющим набором
біохімічних речовин. До того ж накопичує їх
набагато більше, ніж інші ягоди. Так, якщо взяти
залізо, то його в суницях міститься більше в
сорок разів, як у винограді, а малина, аґрус,
чорниці, апельсини теж значно відстають за цим
показником. За вмістом вітаміну В9 (фолієвої
кислоти), солей кальцію суниці не мають собі
рівних серед інших плодів і ягід, а вітаміну Е в
них значно більше, як у смородині, вишні,

черешні, мандаринах, бананах. А ще містять
суниці вітамін С (дуже багато у свіжому листі),
В1, В6, цинк, марганець, цукри, пектинові й
дубильні речовини, органічні кислоти тощо. Цей
комплекс біологічно активних речовин налагоджує нормальний процес кровотворення в
організмі, від чого щонайбільшою мірою
залежить здоров'я. Суниці мають протизапальні,
знеболювальні, ранозагоювальні властивості
(промивати уражене місце відваром листя чи
соком ягід, чи накладати товчені ягоди). Крім
того, суниці в медичній практиці вважаються
добрим дієтичним продуктом у разі хвороб серця,
печінки, нирок, селезінки. Вони добре регулюють
діяльність кишечника та обмін речовин, беруть
участь у виведенні "поганого" холестерину та
токсинів, справляють заспокійливу, сечогінну,
глистогінну дію. Один із патріархів української
фітотерапії М.А. Носаль прирівнював сезон
суниць до курортного лікування хворих з
каменями в жовчних та сечовивідних шляхах,
недокрів'ям,
атеросклерозом,
артеріальною
гіпертензією, артритом. Отож, маленькі ягідки
рідної землі – це справжні диво-ліки, які своєю
ефективністю перевищують заморські делікатеси,
що вивершуються на базарних прилавках. Тому в
раціоні їх має бути якнайбільше, звісно, якщо
вони не спричиняють алергійної реакції.

Який прекрасний ліс навесні, коли кожного дня
в ньому розквітає нова пахуча квіточка, пробиває
собі дорогу до сонечка тендітна рослинка і все
наповнюється співом птахів, дзижчанням комах,
дарує свою красу й неперевершені пахощі, що
проникають навіть далеко за межі лісу, наповнюючи
груди людей якоюсь незрозумілою радістю. Таким
дивом природи є конвалія з ніжними, запашними
квітами, котрі, мов білосніжні перлини, розсипані
попід тінявими деревами, на галявинах і по
байраках. Скільки легенд пов'язано з цією квіткою,
скільки казок. Кажуть, що в конваліях нібито
ховаються сонячні зайчики або що ці квітки – це
ліхтарики гномів, а ще, що в них живуть ельфи.
Одна з легенд нашого народу оповідає, що конвалії
– то ніжний щасливий сміх Мавки, який перлинами
розкотився по лісу, коли вона вперше відчула, що
закохана. У перекладі з латинської конвалія має
назву "лілея долин", мабуть, тому, що найбільше
полюбляє рости у долинах. Конвалія – це не просто
гарна й запашна квітка, вона містить різні корисні
речовини, а саме: серцевий глікозид конвалатоксин,
який широко використовують у медицині, і

стероїдний
глікозид
конвалозид. Окрім того,
у конвалії є сапонін
конваларин,
що
подразнює
слизові
оболонки
шлунка,
кишечника і нирок, а також алкалоїди, сапоніни,
флавоноїди, органічні кислоти (лимонна і яблучна),
крохмаль, ефірна олія. Історично підтверджено, що
раніше конвалію вважали символом медицини. І
навіть Коперник, який був не тільки геніальним
астрономом, а й відомим лікарем, на одному зі своїх
портретів зображений з букетом конвалій. І це
недаремно, бо препарати з цієї рослини підвищують
тонус серця (позитивна кардіотонічна дія),
збільшують діурез, мають сечогінну, легку
проносну і седативну дію. Конвалію застосовують у
неврозу,
разі
серцевої
недостатності,
кардіосклерозу, холециститу, безсоння, зоба. Свіжу
траву використовують у гомеопатії…

За матеріалами газети "Здоров’я і довголіття" (Суниці – всім ягодам ягода ; Конвалія звичайна – помічник для серця
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vz.kiev.ua/pop/19-07/3.shtml#2. – Заголовок з екрана.

Так говорить про себе Анатолій Михайлович
Тужилін (на фото) – палітурник редакційновидавничого відділу Національного університету
«Острозька академія».
Коротка довідка: A.M. Тужилін – росіянин, за
професією інженер-будівельник. Має 44 роки трудового
стажу. На 58-му році життя пересів на інвалідний візок –
йому було ампутовано нижню кінцівку. З 2002 року працює
палітурником в Острозькій академії.
середньому за сесійний період близько
півтисячі різноманітних палітурних робіт
виконують «золоті руки» Анатолія Тужиліна.
«А ще, – додає пан Роман Свинарчук, –
оформляються різні папки. Буває, що
приносять на реставрацію старовинні книги.
Один документ був 1870 року видання.
Оновлюються
подібні
раритети
дуже
обережно».
Анатолій Михайлович вельми шанована в
академії людина. Сам ректор, Ігор Демидович
Пасічник, відвідуючи видавничий центр,
особисто цікавиться його справами, здоров'ям,
а відпустку дає в будь-який час. А коли у 2005
році Острозьку академію відвідував колишній
прем'єр-міністр Віктор Янукович і, побачивши
чоловіка на інвалідному візку, зупинився
поговорити з ним, то ректор сказав так:
«Анатолій Михайлович у нас працює давно і
буде працювати ще довго!».
Тужилін A.M. – острожанин з багаторічним
стажем.
Вже
добре
асимілювався
в
україномовному середовищі. Гарно говорить
українською, любить підчитувати студентські
роботи (що вони там понаписували?), до яких
робить обкладинки. А у вільний час мандрує на
візку у Верхів на риболовлю. Спостерігаючи за
красою ставу, згадує Єсенінські рядки:
«Выткался на озере алый цвет зари...», багато
віршів поета знає напам'ять.
Коли людина, особливо у літньому віці стає
інвалідом, часто буває, що під навалом трагедії
лягає в ліжко і вже не піднімається, думає лише
про смерть. «А я, – розказує Анатолій
Михайлович, – через місяць відійшов від
операції і почав шукати роботу для своїх рук.
Спочатку в різних фірмах, а потім в Академії.
Треба тільки хотіти. І нині мені дуже приємно, що
коли їду на роботу на візку, зупиняють знайомі,
тиснуть руку: «Ти Михайлович, молодець!» Я
потрібен людям, і моя робота для них важлива...».
Елла Білюк

Обсяг робіт для працьовитих рук
«Михалича», як залюбки називають його
студенти
закладу,
досить
широкий:
закріплювання та склеювання книг, їх
реставрація та ремонт, оновлення обкладинок
тощо. А також, і це основне, виготовлення
обкладинок на дипломні й бакалаврські роботи
студентів і докторські та кандидатські
дисертації викладачів.
Обкладинки можуть бути твердими або
м'якими, сірого, темно-синього кольору.
Робляться вони з картону та цупкого паперу.
Якщо блок, тобто стос паперу студентськовикладацької розумової праці менший за сто
листків, то все разом «монтується» руками. А
якщо листків більше сотні, залучається
невеликий станок. Проходить механічна
обробка з його допомогою, а потім знову ж
таки руками. Стос вставляється в обкладинку і
набуває таким чином солідного наукового
вигляду. Так що, як не крути, виходить
суцільна ручна робота. А це вже різновид
мистецтва. Можна робити машиною, проте така
машина дуже дорога, енергоємна і розрахована
на великі за чисельністю замовлення.
Процес, як бачимо, непростий. І навчився
палітурній
справі
колишній
інженербудівельник не відразу. «Десь близько року, –
розповідає завідуючий видавничим відділом
Роман Свинарчук, який і залучив Анатолія
Михайловича до цієї роботи, – освоював
останній нову для нього і досить складну науку.
А потім ще рік, як кажуть, «набивав руку». І
тільки за два роки, вже як кожну книгу
потримав у руках, став Михайлович «якісним
спеціалістом», тобто професіоналом палітурної
справи».
У гарячі для академічного братства літні
сесійні дні оформляє, або «одягає» декілька сот
дипломних. Часто починає робочий день о
шостій ранку, буває і в суботу працює. В
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У всіх його проявах. Навіть, якщо чаклунка-доля наврочить тобі цілий ківш лиха,
звалить на плечі неймовірний тягар страждань.

Озирнися довкола і ти побачиш, як виграє
на сонці роса, який дивовижний світанок у
березні і який зоряний січневий вечір.
Вдихни на повні груди прохолоду серпневого
дня і зачаруйся до нестями осіннім
листопадом. Забудь про власний біль. Він не
вартий того, щоб нехтувати цим дивом, яке
зветься життя, – так вважає мудра і мужня
жінка Надія Гнатівна Марчук.
У сім'ї Гната та Клеопатри Марчуків уже
зростало четверо дітлахів, три донечки і син,
коли у 1939 році народилась Надійка. Скільки
сліз пролила матінка, який розпач був у очах
батька, коли вперше поглянули на дитятко.
Воно з'явилось на світ з однією ручкою. А
саме ж таке потішне, миле, Божий ангелок та
й годі. Позітхали, пожурились Марчуки: ну
що тут вдієш? – та й по тому. Оточили
донечку увагою, любов'ю, та ще старались не
вельми виділяти її з-поміж інших дітей, аби
не надто Надійка відчувала, що в неї якась
вада.
Дівчинка
зростала
розумною,
допитливою. Бог наділив її великим, щирим
серцем. Господарство у батьків було
добротне, роботи вистачало всім і Надійка, як
могла, допомагала старшим. Пасла на вигоні
гуси, згодом, коли підросла, – і корови.
Любила гратися з дітьми у різні забави.
Часом їй ставало кривдно, що так з нею доля
обійшлася,
та
ту
зажуру
старалась
приховувати від усіх. Он подружки не
зважають на це, то й і самій не потрібно
звертати увагу. Надійку любили в селі всі – і
дітвора, і дорослі. І хто знає, чого в тій
любові було більше: жалю чи поваги до
малого дитяти, яке старалося в усьому бути

як інші. Вона бралась за будь-яку роботу,
доводила всім, що може все.
У Надійки була мрія – вона хотіла стати
вчителькою. І в ті перші повоєнні роки найулюбленішою грою у неї була гра в
учительку. Збирала поруч себе дітлахів і
починала проводити уроки. Ота жага знань у
Наді була, напевне, від батька. І хоч Гнат
Степанович мав усього лиш чотири класи
польської школи, але вважався в Золотолині
(Костопільський район) людино освіченою. І
понад усе хотів, аби діти вчились. Старші
дівчатка Текля, Яринка та Оксанка закінчили
по кілька класів і вирішили, що для них
робота в полі миліша. А Устим захотів
вчитись далі. Пораділо батькове серце, коли
син привіз у дім учительський диплом. Тож
тепер вони з Клеопатрою Яківною докладали
всіх зусиль, аби й Надійка здобула собі
хорошу освіту. У 1956 році вона закінчила
Золотолинську десятирічку. Здала іспити в
Рівненський педінститут, але не пройшла за
конкурсом. У відчай не впала. Бо на той час
уже добре навчилась долати всілякі
труднощі. Тому й погодилась на пропозицію
брата поїхати з ним у Зарічненський район.
Так вона стала працювати піонервожатою в
Кухчі. Надію Гнатівну діти полюбили
відразу. З нею було цікаво і весело. Через рік
вона знову тримала іспити в інститут. І знову
її чекала невдача. Невже її мрія не
здійсниться? І що тепер робити? Прийшло
несподіване рішення. Вона стала студенткою
сільськогосподарського
технікуму.
По
закінченні почала працювати помічником
бухгалтера у місцевому колгоспі. Але та
робота виявилась для Надії не цікавою,
нудною, їй хотілось працювати з дітьми.
Будь-що! Сила волі, яка була притаманна цій
непокірній дівчині, зробила своє. Вона таки
стала студенткою фізико-математичного
факультету заочного відділення Рівненського
педінституту. (Надія обожнювала точні
науки). Відразу знайшлась і робота до душі.
В тому далекому 1959 році у Зарічненському
районі не вистачало вчителів, її направили
викладати
математику
в
Бродницьку

семирічку. Село та його мешканці Надії дуже
сподобались. Вона знайшла спільну мову не
лише зі своїми вихованцями, а й з молоддю,
старшим поколінням. А бродничани, у свою
чергу, пройнялися повагою до Надії Гнатівни,
до її вчительського таланту, до її вміння
давати лад усьому. Дівчата залюбки
запрошували її на вечорниці. Бо ж таких
узорів для вишивок, як у Надії, не було ні в
кого. Вона вчила подружок в'язати гачком
мережива
до
рушників,
серветок,
скатертинок. Вона майстерно кроїла нехитрі
фасони повсякденних та святкових сукенок,
блуз, спідниць, а потім сідала за швейну
машинку. Залюбки співала в місцевому хорі,
виступала на концертах. Сільські молодиці
охали-ахали. Яка ж дівчина! Розумна, гарна, а
майстриня яка! Діти в школі ніяк нею не
натішаться. Шкода, що бідова така... Уже й
заміж пора...
Василь був красенем на все село.
Неабиякий хлопець, розумний, майстровитий
(такого столяра пошукати), а на баяні який
мастак! Не одна дівчина за ним зітхала, а він
вибрав Надію.
Пройшло стільки довгих років, їм обом
давно упала в коси сивина. У Василя Яковича
голова, як білий сніг. Надя Гнатівна
майстерно прикриває сріблясту павутицю
фарбами. І довірливо мені шепоче: «Я знаю,
то була не жалість. Я тепер це зрозуміла. То
було і є кохання. Воно з роками не стерлось.
Навпаки, стало сильнішим. Ми не тільки
подружня пара, ми з чоловіком друзі».
До їх золотого ювілею тепер не так уже й
багато. І почути таке зізнання – дорого вартує.
– У моєму житті не зустрічалось поганих

людей, я не знала від них образ. Болю мені
завдала доля, а не люди. За 45 років у школі я
не знала поганих учнів, просто були діти, які
не дуже розумілись на точних науках. І в
колективі ніколи не було у мене сварок.
Можливо, саме тому, коли зібралась на
відпочинок, керівництво школи просило не
полишати роботи. Так що пенсіонеркою стала
значно пізніше. Я дякую людям за те, що
дозволяли мені забути про мою біду. Поряд з
ними завжди почувалася рівною. Коли
оточуючі не помічають твого каліцтва – не
помічаєш того і сама, хоч і як би воно тобі не
боліло.
Такої господині, як Надія Гнатівна, ще
варто й пошукати. Вона вміє все... Випікає
хліб, пироги, готує салати і всілякі м'ясні
наїдки, порається біля консервації. Однією
рукою вправлялася подоїти дві корови,
порати в хаті і вчасно бути на роботі,
виглядаючи при цьому милою, чарівною
жінкою. Вона глибоко порядна і чесна
людина, як сама совість людська, завжди
врівноважена, надзвичайно терпелива і
толерантна. Невістка Людмила зізнається:
«Найперше, чого хочу навчитися у своєї
свекрухи, – терпіння. Там, де вона, – там
завжди спокій і лад». У Надії Гнатівни троє
дітей: дві доньки і син, семеро онуків. Всі
вони люблять свою надзвичайну маму та
бабусю і гордяться нею. А трирічна онука
Ліля недавно попрохала у сусідської бабці:
«У тебе дві руки, віддай одну моїй бабі Наді».
На жаль, дива бувають лише в казках. Та
Надія Гнатівна не злобує на долю. Вона
просто живе, як усі і дякує Богу за кожну
прийдешню
хвилину.
Галина Гаврилович.
с. Бродниця Зарічненського району
На землі моїх доріг
Було так, що й падав я
У безсиллі на поріг...
Земля-мати силу давала,
До життя повертала.

За дві милі від крутих, з старовинними
кам'яними хрестами козацьких могил, берегів
ріки Случ промайнуло дитинство Годуна
Віталія Івановича.
У
віддалене
від
райцентру
село
Франкопіль поверталось мирне життя. В

далекі п’ятдесяті роки ставали на ноги
новостворені колгоспи, мостилась бруківка
серед мочарів, боліт, потічків і верболозу.
Зими були сердиті морозами та багаті на
сніги, а весняна повінь затоплювала хати по
самі призьби, клуні і стодоли стояли у воді,

як казкові острови серед океану. От де дітворі
розгулятися і пофантазувати. І бігли Віталик
з хлопчаками – хто з саком, хто з кошелем, а
хто й з металевими шпичаками, ловити
велику рибу...
З теплотою згадує дитинство Віталій
Іванович. А особливо любить згадувати світ
природи, який щодня відкривав йому,
малому, свої таємниці.
Височенні до півстаметрів модрини, які,
здавалось, зачіпали білі хмарки, ладно
збудовані гаті бобрів, майже ручні дикі
качки... Невмирущі спогади дітей Поліського
краю. З далекого світу дитинства, сивого
туману випливають і дбайливо складені
руками Віталика копички сіна – як навчив
батько. В'язання льону, походи в ліс по
гриби, суниці, ожини.
Все це спливало на пам'ять уже в 1978
році в безсонні ночі та тяжкі дні на
лікарняному ліжку в інфекційному відділенні
Лисичанська. Ніби в зворотному забігу
висвітлював час трагічні колізії долі
колишнього водія авто батальйону строкової
служби Годуна Віталія Івановича. За кермом
вантажівки сколесив він доріг від Ленінграда
аж до далеких степів Забайкалля. А
позбавила улюбленої справи та повноцінного
життя, здавалось би, банальна хвороба –
запалення легень. І чи то через недбальство
лікарів, чи то вже так мало бути, але за
пневмонією
прийшло
страшне
слово
гангрена, яка забрала пальці рук, позбавила
можливості повноцінного життя.
Батькове серце в далекому Франкополі
відчуло недобре. І знову лікарняні ліжка,
тепер уже вдома, в рідному селі. Це потім
уже був інститут травматології та ортопедії в
Києві та повторні операції. У виснажливих
годинах хвороби були хвилини спасенного
сну, але й вони були неспокійні. У своїх снах
Віталій щоразу бачив рідну природу і весь
час когось рятував. То кізочку з петлі
браконьєра, борсука з капкана, то буслика,
що втратив матір. А ще бачив, як у прозорій

воді ловить долонями вертких миньків...
Жорстокий світ випробовував: світло і
пітьма, зло і добро відкривається тим, кому
лікарі виносять вирок – інвалідність на все
життя.
Але рідна земля-мати дає силу своїм
синам і вселяє надію в чисті душі. Напоєна
райдугою та вмита росами рідних лугів, душа
Віталія Івановича не дала зломитися духу та
хворому тілу. Загартувавши тіло, навчився,
не маючи пальців на руках, косити сіно,
копати город і навіть рубати дрова. З'явилась
і нова "спеціальність", яку краще б назвати
дивовижне хобі. Як свідоцтво древнього
зв'язку людини з природою, виблискують
свіжою деревиною на зеленому моріжку
Годунів дубові оголовки до криниць,
віртуозно зроблені з допомогою простого
теслярського інструмента, руками господаря
обійстя.
Рідна земля повернула силу, яку забрала
хвороба, а надія прийшла разом з любов'ю в
особі односельчанки Клавдії Степанівни.
Зустрілись дві долі, які йшли різними
шляхами, і на перехресті життя ці долі
зустрілись для щастя. Не вірте, коли вам
скажуть, що миті справжнього щастя любові
можна пережити тільки в юності. Тому що
справжнє
кохання
могло
подарувати
подружжю з нелегким тягарем минулих років
чудового сина, якого і назвали в честь батька
– Віталиком. А старшу доньку Клавдії
Степанівни Віталій Іванович пригорнув до
люблячого батьківського серця, як рідну. І
діти відповідають батькам любов'ю і
повагою. Донька Анна здобула фах юриста в
Острозькій
Національній
Академії,
а
п'ятикласник Віталик допомагає татові у
всьому, навіть навчився вже щеплювати
плодові дерева в чудовому саду родини
Годунів...
Життя продовжується, коли за нього
борються і не втрачають віри у краще.
Життя – хороша штука, брате!
В. Оснадчук

Заєць Наталія Адамівна народилася в с. Кам’яне-Случанське Сарненського р-ну Рівненської
області. Закінчила місцеву школу, навчалася в Дубенському культосвітньому училищі, а згодом у
Сіверськодонецькому кулінарному училищі. Самостійно опанувала гру на гітарі. Працювала
завідуючою клубом у селах Тріскині, Волоші, смт Клесів. Вийшла заміж.

З часом почала погано бачити. Неодноразово проходила курс лікування, але зір погіршувався.
За здоров’я Наталії боролися лікарі Одеського інституту хірургії ока. Протягом року перенесла
три операції на сітківку очей, отримала спочатку ІІІ, а згодом І групу інвалідності.
Не раз впадала у відчай, зверталася до Бога, запитуючи: «Чому саме я?».
«Коли почала відвідувати Дім Молитви, – каже Наталя, –
на душі ставало радісно і світло». Повернулась радість
життя. Незрячою вона змогла побачити маленьку іскорку
світла, заради якої хотілося продовжувати жити.
Народила другого сина Романа, якому тепер 2 роки. Вона
найщасливіша людина, хоч і не може побачити свою дитину,
а тільки відчувати серцем.
Продовжує захоплюватися музикою, грає на гітарі, пише
чудові вірші та кладе їх на музику. Незважаючи на те, що є
незрячою, порається по господарству, готує їсти, навіть
вправно пече хліб. І не втрачає віри у те, що Бог поверне їй
зір і вона колись зможе побачити свою дитину.
«Бог забрав у мене зір, а натомість дав талант писати вірші і у такий спосіб прославляти Його ім’я», – каже Наталя.
Савіна Олеся, завідуюча публічно-шкільною бібліотекою
с. Кам’яне Сарненського району

враження від прочитаного, побаченого в
житті.
Персонажі з казок, герої історичних подій,
пейзажі рідного краю та далеких країн
зображує Роман Карачун, прагнучи показати
захоплюючу красу навколишнього світу. У
миті творчості забуває про біду, що в 17 років
звалилась на нього та дошкуляє впродовж
десятиліть. Тоді він пас колгоспну худобу на
околиці Сарн, йшов біля обриву та раптово
зірвався вниз…

Тяжка травма хребта ще в юності на все
життя позбавила жителя Сарн Романа
Карачуна можливості ходити. І ось уже 42
роки він пересувається тільки в інвалідному
візку або лежить на ліжку. До того ж, пальці
рук майже не діють, тому навчився писати й
малювати, тримаючи олівець чи фломастер
зубами. Його роботи: картини, малюнки –
різні
за
тематикою
і
оригінально
відображають світобачення автора, думки та

Ставши інвалідом І групи, з того часу не
може обійтися без сторонньої допомоги, тому
по-особливому цінує людську доброту,
чуйність, співчуття друзів, яких є чимало. Їм
самодіяльний художник дарує свої картини, а
розповідати про їх постійну допомогу не
може без вдячного хвилювання.
І особисте його життя склалося добре
завдяки приязному спілкуванню, вмінню
побачити в людині хороше, вислухати та
морально підтримувати її. У 1977 році поїхав
у санаторій міста Слов’янськ Донецької

області, й саме там познайомився з
представницею оздоровниці Катериною, яка
теж багато пережила й виховувала сама
двійко діток. Розповіли один одному про свої
життєві негаразди, відчули близькість душ і
вирішили одружитись. Роман називав свою
подругу Любов’ю. Так і досі зве. Вже
тридцять років подружжя живе в мирі,
злагоді та любові.
Не скорився долі. А цікавиться всім, пише
та малює.
Анатолій Кардаш

Роботи Романа Карачуна

Ось так, відразу, і збагнути важко. Але ж це
правда:
впродовж
півстоліття
вона,
навдивовижу привітна жінка, досвідчений
педагог, щоранку водить під руку свого
чоловіка до невеличкого будиночка, що
тулиться причілками до старих розлогих дерев
між залом органної та камерної музики і щойно
освяченою церковцею. Зазвичай вітаються з
подружжям знайомі перехожі. Мирослава
Григорівна, привітавшись навзаєм, неодмінно
назве Борисові Гавриловичу, хто ж то побажав
доброго ранку, а він сонячно лише усміхнеться:
мовляв, доброзичливця впізнав за голосом –
гарна людина... Випадкові перехожі й не
помітять, що усмішка Бориса Гавриловича – від
серця, бо ж очі... не бачать.
Але ж, незважаючи на це, його світ
напрочуд барвистий, бо золоті незабутні злитки
дитячих та юнацьких вражень несе крізь усі
свої вісімдесят літ. Недаремно в одному з
віршів написав:
"Хочу бачить справжнє сонце –
Не через віконце,
Не крізь чорні окуляри,
А крізь синє небо.
Хочу бачить землю, хмари,
Бо душі так треба..."
Оця непідробна потреба душі бачити
справжнє сонце і допомагає Борисові
Сидоренку, найстаршому за віком в Україні
завідувачеві Рівненського консультпункту
Київської міжобласної спецшколи для сліпих і
слабозорих, авторові чотирьох збірок віршів та
двох книжечок для дітей, жити повноцінно й
щиро.
Борис Сидоренко: «Я сьогодні щасливий
тим, що віддаю себе повністю цій роботі, що
відчуваю себе корисним для інвалідів,
корисним для суспільства. Бувають перебої із
здоров'ям, але працювати для людей – це
велике благо. Робити людям добро, тим більше
інвалідам – для мене велике щастя».
У вільний від роботи час, до або після
уроків, Борис Гаврилович любить вмикати
диктофон, аби начитати кілька ліричних рядків
з нового вірша чи послухати магнітофонний
запис поезії, створеної раніше. А ще – просто
послухати пісню про клен біля тину, рідну
хатину, про далеке дитинство в селах
Росошенці й Клименки в полтавському краї,
яку співає його обдарований вихованець,
робітник учбово-виробничого підприємства

УТОС Олександр Кухарчук. Як зізнається
незрячий співак, вірші Бориса Сидоренка лягли
на серце світлими, інколи з журливими
відтінками, сонячними променями.
«Це поезія, це казка. Я полюбляю її співати.
І ще – я познайомився з рівненським
композитором Ростиславом Щербатком, котрий
написав дві пісні на слова Бориса Гавриловича.
Перша з них присвячена дружині Бориса
Сидоренка Мирославі Григорівні, друга – про
клен біля тину...».
Мамина казка, дідова ласка... Усе воно
назавжди прописалося в пам'яті сивочолого
педагога й поета, як назавжди запам'яталося й
жахливе страхіття голодомору 1933-го. Борис
Сидоренко говорить: "Я згадую про це у вірші
"П'ять хвилин":
"Мов п'ять хвилин, промчало півгодини,
Мов п'ять хвилин, промчало все життя.
О, якби я в минуле те полинув,
Та жаль – назад немає вороття.
Того дитинства згадувать не хочу –
Мені його ні трішечки не жаль.
Хотів би бачить материнські очі,
Щоб втамувати душу і печаль.
Зайшло для неї сонечко так рано,
Не встигло наше щастя розцвісти.
Ота весна тепер, мов вічна рана,
Яку судилось цілий вік нести.
І досі, як згадаю, аж морозить —
Людського горя сповнений потік,
І капають на спомин сиві сльози,
На всі літа, на 33-й рік...".
Я любив маму, як усі діти. На свої очі
бачив, як у той час вмирали дітки. Дуже важко
говорити про це. Пригадую, як я плакав, коли
мама померла, як я ходив тими стежками,
якими прошкували колись удвох із ненькою, як
мені пекли сльози! Лишилися в мене батько й
маленький братик...
А потім довелося пережити ще й війну.
1943 року був контужений. А вже коли
визволили від фашистів Полтавщину, я пішов у
дев'ятий клас Мачуцької середньої школи. Тоді
й відчув, що спочатку поступово, а згодом і
різко згасав зір. І так склалося, що змушений
був поїхати до Одеси, де діяла дворічна школа
баяністів для інвалідів. Закінчивши її з
відзнакою, подався до Львівського державного
університету. Там і побралися ми з
Мирославою Григорівною...».
Доля назавжди поєднала родину Сидоренків

з погоринським краєм. А будиночок школи для
незрячих, що тулиться причілками до старих
розлогих дерев, без перебільшення, можна
сказати, став другою домівкою – зі своїми
проблемами, радощами й тривогами.
А ще Борис Гаврилович живе поезією.
Хоча, будучи людиною надзвичайно скромною,
професійним поетом себе не вважає. Хтозна,
можливо, й помиляється. Але що це – не пихате
позування перед друзями й знайомими, перед
сотнями своїх вихованців, яких благословив у
широкий світ, – істинно так. А року 2007-го, до
свого 80-ліття, досвідчений педагог і літератор
подарував читачам книгу лірики з такою, на
перший погляд, несподіваною, але, як на мене,
промовистою назвою – "Самотні вітрила"
(видавництво "Волинські обереги") і надіслав її
до Києва землякові з Полтавщини, видатному
українському поетові, лауреатові Національної
премії імені тараса Шевченка Борисові
Олійнику. І яким же було щастя рівнянина,
коли надійшла відповідь (та ще й книга з
автографом!) визнаного майстра поетичного
слова:
"Дорогий Борисе Гавриловичу! Славний
побратиме, земляче!
Доземно кланяюсь Вашій мужності, яка
перемогла темінь і воздвигла Вас на життєвий
подвиг, на поезію.
Прочитав Вашу збірку поезій "Самотні
вітрила",
яка
засвідчує
незаперечний
професіоналізм
автора.
Особливо
ж
прихиляють вірші відкритістю, життєвою
правдою, коли поет не обминає ні власних
страждань на межі розпачу, ні його стоїчну
впевненість у подолання, здавалось би,
неподоланного! Мужністю, наступальністю
огранені поезії, присвячені Україні, рідному
слову, за яке ще треба і треба боротися усім
нам!
Будьте здорові ще на многая і многая літа!
Розкрилюйтесь у польоті!
Од серця – Борис Олійник".
Ось такий лист поета-академіка своєму
землякові!
Скажу
відверто:
знаючи
Бориса
Гавриловича уже таки давненько, ще з року
1991-го, коли зазнайомився з ним у дружньому
колі незабутніх Олександра Богачука і Григорія
Дем'янчука, я зауважив, що він, незрячий
фізично, але духовно чутливий і дивовижно
спостережливий серцем літератор, не вельми
полюбляє читати власні вірші найближчим

друзям. А от якимось таємничим способом
надіслати книжечку відомим письменникам –
то його, очевидь, невиліковна (в доброму
розумінні слова) поетична хвороба. Недарма ж
бо Борис Гаврилович як дорогоцінні реліквії
зберігає в своєму затишному помешканні
доброзичливі листи від Шевченківських
лауреатів Дмитра Павличка, Володимира
Яворівського... А ще – ні-ні, та й намислить
потішитися переді мною, що чув теплі слова
про своє віршування з вуст Юрія Мушкетика,
Юрія Кругляка, волинянина Івана Черецького,
рівненських письменників Любові Пшеничної,
Лідії Рибенко, молодої поетеси Юлії Бондючної
(перелік можна продовжувати)...
Взагалі, якщо казати про лейтмотиви віршів
Бориса Сидоренка, то варто зазначити, що
обшир їх різноплановий: від спогадів про важке
дитинство, лихоліття Другої світової війни,
роздумів про журавлиний лет над Чорнобилем
– аж до світлих освідчень у вірності своїй
чарівній дружині й надійній помічниці
Мирославі Григорівні... Борис Гаврилович,
освідчуючись у любові до краю, де живе, не
соромиться зізнатися, що не забуваються і
стежки
до
незамулених
джерел
на
приворсклянських луках. Бо ж усе це – рідна
Україна:
"Люблю Волинь, Полісся, місто Рівне,
Але Полтаву рідну – над усе...
То, певне, так зробила Чураївна,
Споївши душу чарами пісень".
А підставою того, що написані ці ліричні
рядки щиро й відверто, може слугувати такий
факт: свого часу, готуючи до ефіру одну з
літературно-мистецьких передач "Перевесло",
радіо "Край" Рівненської обласної державної
телерадіокомпанії, де я маю щастя працювати
уже багато років, на заспів до програми про
творчість Бориса Сидоренка "заверстав" пісню
"Материнська мова" у виконанні Олександра
Гаркавого з відомим приспівом: "Словом
вишию день, простелю рушники...". Борис
Гаврилович,
послухавши
передачу,
побатьківськи мені сказав: "Дякую, Миколо! Цією
піснею – наче вгадано, що я і насправді
намагаюся саме словом вишити день,
простелити на щастя людям рушники. Чогось
іншого доля мені не подарувала...". На це я
щиро
відповів:
"Крім
слова,
Борисе
Гавриловичу, доля вам подарувала й щедре на
добро серце. А чесного серця без правдивого
слова не буває...".
Микола Береза,
член Національної спілки письменників України

Проминуло сім років...
Але ще й досі з сльозами на очах і болем у
душі я згадую...
Я, як і кожна жінка, яка має стати мамою,
ждала з нетерпінням появу дитини. Радощам не
було меж, коли народила сина. Та материнська
радість і горе прийшли одночасно. Від лікарів
почула болючі слова: "Ваш син народився
інвалідом". Душевний біль. Відчай.
Поруч зі мною раділи і годували своїх діток
мами. А моє серце рвав на частини розпач,
розум свердлила думка: «Чому це сталося з нами?
За що?». Було сильне відчуття неповноцінності,
якоїсь провини.
Невдовзі я усвідомила, що сльозами горю не
допоможеш, зрозуміла, яка важлива моя роль як
мами у долі дитини. Я маю бути сильною заради
неї, і сили я просила у Бога через молитву.
Після пологового будинку нас з дитиною
направили в дитяче відділення обласної лікарні
для подальшого лікування. В народі кажуть, що
Бог не без милості, а світ не без добрих людей.
Ось таким добрим людям я завдячую: лікарям
Геннадію Олександровичу та Івану Степановичу,
які допомагали в лікуванні, не шкодували сил, а
мене підтримували у хвилини розпачу.

Людина з доброю душею і щирим серцем,
чудова порадниця і вміла рукодільниця Тетяна
Мерзлякова живе у нашому селі Городець.
Народилась вона на Дніпропетровщині, де
закінчила
п'ять
класів.
Згодом
сім'я
Мерзлякових переїжджає до Сибіру. І там
трапилось непередбачуване – тяжка хвороба
прикувала дівчину до ліжка. Вчителі, друзі не
залишили хвору наодинці з бідою: сім класів
вона закінчила вдома.
З 1994 року Тетяна Іллівна живе в Городці
зі своєю мамою Антоніною. Сильний характер,
тверда воля взяли гору над недугою. Адже
вишивання стало головним її уподобанням.
У бібліотеці оформлено виставку виробів
талановитої жінки. Усіх відвідувачів радують
сонячні барви її рушників, серветок, доріжок. А
які оригінальні речі вив'язані гачком! Справжня
майстриня плетива щедро ділиться секретами
своєї творчості.
На традиційному святі – Дні села, де
щорічно представляються вироби майстрині – її
визнано кращою рукодільницею.
Таня завжди знаходиться у пошуку,
цікавиться
новим,
випробовує
свою
майстерність у різних техніках. Ще одним

Дитині
необхідне
було
хірургічне
втручання, а можливо, і не одне. Я наче крізь
землю провалилась.
Неможливо висловити того душевного
болю, коли доводилось стояти біля операційної
по 4-5 годин. Були такі хвилини, що не хотілось
жити, але знову і знову збиралась із силами. «Я
плакати не буду, тільки тебе, Боже, я просити
буду, і за лікарів молитися буду».
Протягом року дитині зробили три операції.
Пройшов час і нас з лікарні виписали додому.
Одного сонячного дня, тримаючи дитину на
руках, я стояла біля вікна. Мій син показав
пальчиком на маленьку вишеньку, яка розцвіла. І
спливла думка: "Які вітри, які хуртовини шуміли
у її вітах", але бачиш... пережила осінь і зиму, і
знову розцвіла, бо квітнути і розцвітати – це сенс
її життя". Ця тендітна вишенька дала мені надії в
житті. Я вірила, що мине час і розквітне білим
цвітом доля моєї дитини. Чорна смуга в нашому
житті потроху світлішає.
Зараз мій син ходить у школу, а я радію його
успіху. Проте материнське серце немає спокою і
досі, бо хворобу ще не до кінця подолано.
Можливе і ще хірургічне втручання. Але, не
втрачаючи надії, сподіваюсь...
Г. Сидорчук, с. Невірків Корецького району

захопленням Тетяни Іллівни є плетіння виробів
з бісеру, які стали прикрашати і жителів нашого
села. Це намиста, браслети, підвіски до
телефонів і т.ін.
Як і більшість жінок, Таня захоплюється
вирощуванням кімнатних квітів. З радістю
розповідає про секрети догляду за ними, і
ділиться молодими пагінцями.
Кожна людина має право на своє місце в
житті. Тетяна Мерзлякова знайшла його. І хай
доля стане щедрою супутницею її життя.
Салівоник Лариса, зав. ПШБ с. Городець
Володимирецького району

______________________________________________________________
Репетуха Зоряна Олександрівна народилась 22 листопада 1994
року в селі Княгинин Демидівського району. Інвалід дитинства з
діагнозом проникаюче поранення рогівки ока.
Навчається у 8 класі Княгининської загальноосвітньої школи І-III
ступеня. Любить природу, малювати, пише вірші, оповідання. Зоряна є
активним читачем публічно-шкільної бібліотеки с. Княгинин.
У вільний від навчання час займається різними видами спорту. Вона
має дуже багато друзів з різних куточків України і Росії. З нею легко і
весело спілкуватись.
Мрію…
Я є така: учусь не падать духом,
Бо у житті ще трапиться усе,
Та слід учитись вірити у мрію,
Майбутнє завжди краще щось несе.
Я буду вчитись тільки на "відмінно",
Я вірю, що зумію це робить,
Читаю, думаю, готуюся поволі,

А потім мрію вчитись поступить.
Я в інституті буду научатись,
А там в бібліотекарі піду,
У справі цій себе я бачу завжди,
І в ній я задоволення знайду.
Мене ростить Вкраїна і матуся,
Я їм в майбутнім користю сплачу,
А поки що учусь у рідній школі,
Росту і мрію ... Мрію і учусь...

_____________________________________________________________________________________
Парадюк Ніна Василівна народилась 22 січня 1935 року в селі Станіслави Радивилівського
району в багатодітній сім'ї. Інвалід І групи.
Свій трудовий шлях розпочала в 14 років. Працювала в колгоспі, на маслозаводі, пізніше в
торгівлі. В 1958 році вийшла заміж і переїхала жити в смт Демидівку, де і зараз проживає.
Народила і виховала двох дітей. За своє життя перенесла 5 важких операцій. І нехай зараз не
слухаються хворі ноги, нехай тіло її прикуте до ліжка, та душа прагне простору і волі, тому всю
свою душу вона вкладає у вірші. Бо світ для неї той, що у віконці, утіха для душі – перо і папір.
Ніна Василівна пише про те, що болить, чим живе, про що мріє. Ця жінка не падає духом, вона
завжди усміхнена, привітна, говірка. Любить пожартувати і знає багато смішних історій.
Матінко-зозуле
Не кидай мене, мамо!
Що маю робити?
Як же я без тебе буду
Та й на світі жити?
Не кидай, матусю,
Тебе син благає.
Невже в твоїм серці
Та й Бога немає?
Чого ж тобі не вистачає?
Держава ж допомогу надає.
За що кровиночку караєш,
І нівечиш життя своє?
Мене зігріють чужі люди,

A ти, стомившись від утіх,
Просити прощення лиш будеш,
Та непростимим є твій гріх.
Затужиш гірко, як згадаєш
Оту лиху і страшну годину,
Як викидала у смітник
Новонароджену дитину.
Подумай, матінко-зозуле,
Допоки ти ще молода.
Як посивієш, що ж бо скаже
Твоє доросле вже дитя.
Подумай, матінко-зозуле,
Ще й гріх у душу не пусти.
Півгоря – зрада чоловіку,
Біда, як сина зрадиш ти.

Мабуть, ми найщасливіші люди, бо
народились і живемо на найкращій,
найбагатшій і мальовничій землі – в нашій
славній Україні. Тут жили наші пращури –
коріння нашого роду. І де б ми не були, ми
скрізь чуємо поклик своєї Батьківщини.
Коли нам у школі на уроці народознавства
дали завдання скласти і намалювати родинне
дерево, я зовсім не хвилювалась. Адже
думалось, що це дуже просто, а виявилось не
зовсім. Моє родинне дерево могутнє і
розлоге. У нього міцне коріння – це наші
прапрадіди, міцний стовбур – дідусі і бабусі,
розлоге гілля – це наші батьки, дядьки і
тітки, а ми – їхні нащадки – це листя, якого
на дереві не злічити. Що ми знаємо про
життя і долю своїх предків? Чим вони
займалися, як жили у ті далекі часи. У мене є
дві бабусі і один дідусь. Але я хочу вам
розповісти про свою бабусю Ольгу, інваліда
1-ої групи по зору. Це мамина мама. Вона
народилася в роки Великої Вітчизняної
війни,
а
це
було
так
давно, в минулому сторіччі, наприкінці
якого народилася я.
Бабуся, бабуня, бабусенька! Яке ніжне,
лагідне, красиве, тепле і пестливе слово. А
чому? Та, мабуть, тому, що бабуня – це
мамина мама: яка прожила майже вдвічі
більше як вона, бачила і пережила удвічі
більше і найголовніше – ми удвічі дорожчі
для неї, бо ми – онуки – діти її дітей.
Бабуня. Чи є в світі людина краща за неї?
Ні. Скільки всього вона пережила, але
залишилась ніжною, щирою, лагідною.

Скільки ночей недоспала, голублячи своїх
дітей, а згодом і онуків.
Бабусині очі... Які вони щирі! В її очах
немає ні хитрування, ні лукавості, її погляд
випромінює стільки любові, доброти і
щирості, які немов виплескуються з її очей,
хоча вони майже нічого і нікого не бачать.
Сивина.
Одним
бабусям
вона
припорошила скроні, іншим зовсім вибілила
коси. І кожна сива волосина – це знак того,
що ми – їхні діти і онуки, – не завжди були
слухняними і уважними до своїх рідних. Зір
бабуся втратила вже давно. Ще коли
працювала в колгоспі. Та вона залишилася
справжньою берегинею свого роду. А скільки
вона знає народних пісень, прикмет,
приказок, казок! А який у неї чудовий голос!
Свого часу, будучи молодою, вона часто
виступала на сценах району. Старше
покоління ще й досі пам'ятає її чудовий
співучий голос. А ще моя бабуся чудова
ткаля – її невтомні руки виткали не один метр
полотна. І щоранку, прокидаючись від сну,
хочеться мовити їй:
Добрий день, бабусю, дорога моя!
Це для тебе сонечко лагідно сія...
Ласкою повняться руки твої,
Я люблю твій голос, теплий, дорогий.
В нім землі моєї срібні голоси.
Дружби і любові, добра і краси.
Назбираю в лісі квітів сон-трави,
Дорога бабусю, літ до ста живи.
У моєму серці – слід твоїх пісень,
І кажу тобі я: «Добрий день!».
Подерня Аліна Дмитрівна, учениця
Борівської ЗОШ Зарічненського району

Я – учень сьомого класу, але часто задаю
собі питання, для чого живу, для чого
прийшов у цей світ. Адже ж не тільки для
того, щоб дихати, їсти, спати. Напевно, у
кожної людини настає момент, коли вона
ставить перед собою такі питання. Думаю, що
в тому він і полягає, той сенс, щоб дати на ці
запитання відповіді. А ще трішки помріяти,
бо ж життя ще попереду.

Зараз я вчуся дома, бо переніс важку
фізичну травму. Але постійно відчуваю
турботу і доброту зі сторони дорослих, які не
байдужі до моєї долі. Це мої рідні, це лікарі,
які полегшували мої страждання, це і вчителі,
які не дивлячись ні на що, приходили
працювати зі мною, аби я не відстав від своїх
однокласників. Звичайно, мені важко, але я
дуже вдячний їм. Дякую їм за доброту, бо

милосердя і доброта – як два крила, на яких
тримається усе в цьому непростому світі.
Непростому,
бо
надто
багато
зла,
несправедливості в ньому. Мрію про той час,
коли добро переможе, тому віру підтримують
такі слова вченого Білецького: «Думай добре,
роби добре – і буде добро».
Я думаю про те, що час летить дуже швидко
і зовсім скоро доведеться обирати свій шлях у
житті. Що вибрати? Хочеться не помилитися,
адже саме ми зараз ті люди на землі, яким треба
жити і творити у майбутньому, отже, від нас
буде багато що залежати. Я мрію про працю,
яка буде приносити мені насолоду, яка не буде
набридати, якою буду займатися з радістю.
Мрію про те, що здобуду спеціальність, яка
дозволить мені відчути радість від праці.
Мрію про ту землю, про ту країну, яка дає
мені наснагу жити і мріяти. Україна... Моя
рідна країна, земля моїх батьків, на якій
судилося народитися і жити. Зараз їй важко. Я –
лише маленька часточка її народу, але якщо всі
люди докладуть зусиль для відстоювання своєї
мови, зміцнення економіки, розквіту культури,
науки, то стане жити краще. Не треба тільки
бути байдужим. Мрію про те, що примножу
багатства й красу рідної землі, працюватиму
для зростання її добробуту, бо вважаю, що
Україна гідна того, щоб посісти гідне місце
серед рівноправних націй світу. Шлях до того –
довгий і тернистий. Нами зроблено перші
кроки,
а
попереду
тяжка
праця,
найвиснажливіша боротьба. Тому, зібравши всі
сили, подумки маємо говорити кожен собі:
«Триматись і працювати». І шануватись,
шанувати себе і свою гідність, і шановані
будемо іншими.
Мама... Найтепліше і найсвітліше слово для
кожної людини і для мене також.
Вона моя порадниця і розрадниця, моя
наставниця й заступниця. Мама подарувала
мені життя, віддає все, що має: тепло своєї
душі, своє серце і безмежну любов. Коли я
щасливий, вона радіє зі мною, коли засмучений
чи хворий, чи мені боляче – співчуває чи
допомагає мені. Материні молитви оберігають
мене від життєвих незгод.
Скільки добра зробили для мене мамині
руки! За це я цілую їх і низько вклоняюся. Я
вдячний своїй мамі, бо все хороше, що я маю, –
то від неї. Мрію про те, що колись зможу

віддячити своїй матусі за її недоспані ночі,
тривоги, сльози, хвилювання. Але чому колись?
Буду оберігати її зараз. І де б я не був, ніколи
не забуду своєї мами, її ніжних, невтомних рук.
Навчаючись у школі, я зрозумів, що ми
нічого не зможемо досягти без бережливого
ставлення до довкілля. Ми вважаємося ще
малими, бо лише вчимося. Та вже зараз ми
можемо багато чого зробити! І починати треба
із захисту дерева біля рідного будинку, птахів у
скрутний час. Здається, це зовсім просто: не
дозволяти собі забруднювати річку або ставок,
не засмічувати землю, якою ходиш. А це, мені
здається, є своєрідним тестом на людяність, на
моє право називатися частинкою природи.
Адже ні жити, ні гідно працювати, любити
маму, свою землю ми не зможемо, якщо не
будемо берегти нашу планету. Як же вона радіє
нам, коли кожної весни знов і знов дарує
неперевершені творіння природи – квіти! Як
огортає сонячним теплом і цілує ніжним
вітром! Якими щедрими дарами пригощає
влітку і яким золотом обсипає восени! А
скільки ліків вона пропонує своїм хворим
дітям: тут тобі і трави, і цілюща вода, і
мінерали! Мені дуже запам'ятався вислів:
«Природа без нас проживе, а ми без неї – ні».
Мрію про те, що люди нарешті зрозуміють це.
Перлина цієї природи, Україна, як ніколи
саме зараз потребує нашого дбайливого
ставлення і захисту.
Та я вірю, що українці, які завжди
славилися своєю працездатністю, любов'ю до
природи, зможуть запобігти руйнуванню
найсвятішого – рідної землі. Треба тільки
серцем пам'ятати, що ми – одна родина й земля
у нас, як і мати – на всіх одна.
Мрію про те, що стану справжньою
Людиною. Бо і у цьому теж є сенс життя. Бо
саме Людина створена на світі для того, про що
писав вище. Людина створена на світі для того,
щоб
робити
добро,
пізнавати
себе,
удосконалюватись і йти вперед, у все вкладати
частину душі, з гідністю долати життєві
випробування, не брехати, не лицемірити,
намагатися мати власний погляд, не втрачати
свого обличчя.
Мрію бути ЛЮДИНОЮ. Це звання
покладає на нас велику відповідальність. І ми
повинні відповідати цьому званню.
Корнійчук Володимир Олександрович,
учень Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 3

_____________________________________________________________________________________
Малевич Зоряна (інвалід 2-ї групи) та її чоловік Сергій живуть і працюють у містечку
Млинів, разом виховують донечку. Коли приходиш до них додому, ніби потрапляєш до музею
вишивки – забарвлені стіни картинами та іконами, диван встелений подушечками з ведмедиками,
квітами, народними орнаментами. Зорянина бабуся вишивала гладдю, Зоряна – хрестиком. Чудові
ікони з ніжними півтонами, вдало підібраними кольорами стали місточком до життя у важкий для
неї період. Зараз на полотні розквітають маки, троянди, тюльпани, настільки красиві, вишиті з
великою любов’ю. «Вишивка стала захопленням, «хворобою» в хорошому сенсі слова», – каже
Зоряна. Цікаво, що чоловік Сергій займається оформленням створеного і також вишиває (зараз, на
жаль, рідше – робота, знаєте.) Зорянина творчість відзначена дипломом Всеукраїнської виставки з
нагоди Міжнародного дня інваліда, її краща ікона знову поїхала до Києва. Читачам Зоряна щиро
бажає бути оптимістами, налаштованими на життя навіть на межі зусиль, і тоді Бог дає творчість,
а це мовби друге народження.
_____________________________________________________________________________________

*
*
*
Щорічно у серпні-вересні Територіальний
центр медико-соціального обслуговування та
реабілітації інвалідів з порушенням опорнорухового апарату м. Рівне організовує табір
активної реабілітації та відпочинку інвалідів з
травмою та захворюваннями хребта і
спинного мозку, що пересуваються на візках.
Табір проводиться в мальовничій зоні
відпочинку села Олександрія Рівненського
району.

Останні 11 років – на базі дитячого оздоровчого комплексу "Експрес" Львівської залізниці,
який віддає комплекс на 10 безкоштовних днів
у розпорядження обділених долею людей.
Інвалідів у таборі обслуговують працівники
Центру,
стан
їх
здоров'я
постійно
контролюють
медпрацівники.
Табір
організовується для здійснення комплексу
реабілітаційних заходів інвалідів І групи і, як
виняток, інвалідів II групи, що пересуваються
виключно на візках, для адаптації їх до
оточуючого середовища, навчання основам
самообслуговування, вдосконалення техніки
пересування на візках та правильного
користування ними. В таборі проводяться
спортивні змагання, концерти творчих
колективів з м. Рівне, області та близького
зарубіжжя, зустрічі з представниками
релігійних конфесій, вечори відпочинку,
дискотеки. За період перебування в таборі
пацієнти міцніють фізично і зцілюються
духовно,
заводять
нові
знайомства.
Проводиться табір Центром у тісній взаємодії
з управлінням праці та соціального захисту
населення Рівненського міськвиконкому,
Рівненським обласним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів, дитячим
оздоровчим комплексом "Експрес" Львівської
залізниці, Рівненським міським товариством
інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату та іншими громадськими та

Рівне

релігійними організаціями. Фінансується він
за рахунок коштів, що виділяються з
бюджету міста Рівне на соціальний захист
інвалідів, та інших надходжень.
У 2008 році табір проводився з 20 по 29
серпня. Участь у ньому брали 44 інваліди –
мешканці м. Рівне та області. Усі вони були
оглянуті
лікарями
центру,
пройшли
лабораторне,
за
необхідності,
електрокардіографічне обстеження, отримали
належне медикаментозне лікування, курс
масажу та лікувальної фізкультури, необхідну
стоматологічну допомогу.

Таборяни взяли участь у спортивних
змаганнях, які проводилися працівниками
обласного «Інваспорту». Перед учасниками
виступали
артисти
Рівненської
обласної
філармонії, тріо «Золота середина» Рівненського
міського палацу культури та народного вокальноінструментального гурту «Живиця» Рівненського
районного управління культури. Також відвідали
інвалідів представники християнської місії
«Братерство без кордонів», які дали концерт та
вручили
інвалідам
подарунки.

Були у гостях в таборі і керівники сфери
соціального захисту області – начальник
головного управління праці та соціального
захисту
населення
Рівненської
облдержадміністрації
І.М.
Якубець,
начальник управління праці та соціального
захисту
населення
Рівненського
міськвиконкому В.М. Мельник, заступник
начальника Н.М. Боліщук й начальник
відділу управління О.Л. Петрик, які надали
інвалідам консультативну допомогу та
відповіли на цілий ряд запитань.
Та все в житті скороминуще, минули і
щасливі табірні дні. Інваліди роз'їхалися
оздоровлені, зміцнілі, з надією на зустріч у
наступному році.
Горбатюк С.О., Оліферчук Л.В.,
лікарі
Територіального
центру
медико-соціального обслуговування
та
реабілітації
інвалідів
з
порушенням
опорно-рухового
апарату м. Рівне
*
*
*
Унікальний бюджет для допомоги в
реалізації проектів соціально незахищеним
дітям зібрала цього року програма "Засвіти
надію в дитячому серці", її реалізаторами
виступили благодійний фонд "Благовіст" та
рівненський центр "Соціальне партнерство".
Підприємство ТзОВ "РЗВА-Електрик" надало
100 тисяч гривень, а ще понад 160 тисяч
учасники конкурсу залучили самі. Таким
чином було зібрано не тільки унікальну як
для недержавної благодійної програми суму –
понад чверть мільйона, а й активізовано
громадськість Рівного до цивілізованого
пошуку коштів на благодійництво.
Стартувала програма з початку року, на
конкурсі були відібрані проекти-переможці, а
впродовж останніх трьох місяців вони
втілювалися в життя. Сотні дітей, які
потребують додаткової опіки, були залучені
до активного творчого та соціального життя.
В основі усіх 11 проектів – цікаві ідеї для
забезпечення
можливості
соціально
вразливим дітям всебічно розвиватися та
почуватися
невідокремленими
від
суспільства. Зокрема проект "Небесна
колискова" залучив 20 вихованців соціальних
закладів до зйомок телевізійної програми,
після чого диски з відео-казками у їхньому
виконанні передали у дитячі заклади.

Проведено поточний ремонт "Інватаксі",
закуплено витратні матеріали для гурткових
занять, спеціальне обладнання для дитячої
творчості (деревообробний верстат та
муфельну піч), проведено масові свята,
виставки дитячих робіт, походи на природу,
лялькові вистави, майстер-класи. Діти
відчули опіку і увагу, подружилися.
Представниця
організації
"Кристал"
зауважила, що завдяки профінансованій
програмі іпотерапії одна з вихованок закладу
– чотирирічна дівчинка – нарешті почала
ходити.
Програму «Засвіти надію в дитячому
серці» було успішно реалізовано. Тож не за
горами – реалізація третьої благодійної
програми.
Вільне слово. – 2008. – 31 лип. – С.2.
*
*
*
П'ять відсотків українців – інваліди.
Згідно з офіційною статистикою в Україні
кількість
людей
із
обмеженими
можливостями становить понад два з
половиною мільйони чоловік, а це понад
п'ять відсотків від усього населення держави,
із яких 153 тисячі – діти віком до 18 років. І з
кожним роком спостерігається тенденція до
збільшення цієї цифри.
За даними Рівненської медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК), рівень первинної
інвалідності серед дорослого населення
області в 2007 році становив 53,8% на 10 тис.
дорослого населення, що на 1,7 більше, ніж у
2006 році (52,1%).
Серед дорослого населення найвища
інвалідність у Зарічненському районі – 72,0
на 10 тис. дорослого населення, й порівняно з
2006 роком вона зросла. Другу позицію
займає Дубровицький – 60,0 (2006 – 55, 8), на
третьому місці Березнівський – 59,1 (2006 –
54,8).
За
результатами
діяльності
спеціалізованої онкорадіологічної МСЕК,
найвища інвалідність за цим профілем
спостерігається саме у вищеназваних трьох
районах: Зарічненський – 26,9 (2007) – 24,7
(2006); Дубровицький 22,4 проти 17,7;
Березнівський – 19,6 проти 16,0.
Психоневрологічна МСЕК зазначає, що
найвищий
показник
інвалідності
має
Дубенський район – 9,0 (2007) – 8,1 (2006);
далі йде Демидівський – 7,4 проти 6,3; третій

– Корецький – 7,4 проти 6,3. Зросли
показники
також
у
Радивилівському,
Рокитнівському, Сарненському районах.
Фтизіопульмонологічна
МСЕК
повідомляє, що за цим профілем показник
інвалідності найвищий у Млинівському
районі – 4,9 (2006 – 1,6), Березнівський має
4,7 (2,6), Корецький – 3,5 (4, 2).
Вісті Рівненщини. – 2008. – 1 серп. – С.5.
*
*
*
Завдяки постійній турботі та піклуванню
небайдужих до чужого болю людей, 50 дітейінвалідів,
які
потребують
супроводу
дорослих, а саме діти з важкими фізичними
та розумовими вадами, вперше за багато
років
могли насолоджуватися літнім сонцем та теплим морем, поєднуючи відпочинок із
лікуванням.
Батьки, які були поруч з дітьми під час
оздоровчого періоду, безмежно вдячні
депутату Рівненської обласної ради від
фракції БЮТ Ніні Сергіївні Путіліній, а
також голові постійної комісії з питань
бюджету
при
обласній
раді
Олегу
Володимировичу Хомичу.
Особлива
подяка
ЗАТ
«Реноме»
генеральному директору – Надії Федорівні
Гладкевич, а також Олені Володимирівні
Тинник.
Десять сімей, що виховують двох дітейінвалідів, а також неповні сім'ї з дітьмиінвалідами отримали матеріальну допомогу
на супровід дітей до оздоровчого закладу.
Рівненська газета. – 2008. – 21 серп. – С.10.
*
*
*
Заступник голови облдержадміністрації
Степан Павлюк і начальник Головного
управління праці та соціального захисту
населення Ігор Якубець вручили документи
на ще 23 легкові автомобілі "Славута"
інвалідам війни, інвалідам-чорнобильцям та
інвалідам з дитинства І групи.
Дещо раніше, 8 серпня, інваліди І групи
названих категорій стали власниками 27-ми
таких автомобілів, а до того, 14 березня, ще
10-ти. Загалом у цьому році в користування
інвалідам передано 60 легкових машин:
одним, як визначено законом, безкоштовно,
іншим – за 7 чи 30 відсотків вартості. І, як
пояснили в Головному управлінні праці та

соціального захисту населення, це – не все, не
крапка: до кінця року планується посадити у
"Славути" ще 30 інвалідів.
До відома, в черзі на пільгові автомобілі
кількість очікуваних інвалідів становить три
тисячі осіб.
Вільне слово. – 2008. – 21 серп. – С.7.
*
*
*
Діти-сироти,
діти
з
обмеженими
фізичними можливостями та з багатодітних
сімей, одинокі пенсіонери, учасники Великої
Вітчизняної війни – це лише неповний
перелік тих категорій громадян, які впродовж
десяти
років
мають
можливість
безкоштовного повноцінного оздоровлення в
кращих
санаторіях
Криму,
Одеси,
Херсонщини
за
програмою
«Діти
Чорнобиля», яку втілює в життя «Медодар».
Перший у Рівному подібний благодійний
центр – спільне дітище «Медодару»,
компаній «Джей Ті Інтернешнл Компанії
Україна» та «Майкрософт», у програмі
соціальної
адаптації «Знайти своє місце в житті». Саме
громадська організація стала тим паростком
розбудови громадянського суспільства, тим
містком між громадою, бізнесом і владою,
який довів: соціально відповідальний бізнес
є, і він готовий працювати на людей.
Так уже впродовж 10 років у «Медодарі»:
активісти громадської організації поспішають
у найвіддаленіші куточки області з
допомогою.
Тамарі Мазяр, її помічникам ніколи й на
думку не спадало рахувати, скількох людей
обдарували вони тим скромним і водночас
величним добром, котрого, здається, забагато
просто не буває. У спеку й холод, в дощ і в
сніг ідуть вони до людей, щоб привітати з
Різдвом чи Великоднем, Днем Перемоги чи
Днем Незалежності. Їх завжди чекають і радо
зустрічають
у
Дубровицькому
та
Володимирецькому,
Рокитнівському
та
Зарічненському, в інших районах області.
Новини Рокитнівщини. – 2008. –
23 серп. – С.3,6.
*
*
*
У вересні 2008 року Рівненським
обласним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді підбито підсумки
обласного конкурсу творчих робіт дітейсиріт, дітей та молодих людей з

функціональними обмеженнями «Як живимо
і вчимося – наші мрії» на кращий
публіцистичний твір щодо популяризації
здорового способу життя. Для участі
надіслано роботи від 28 дітей та молоді з
вадами здоров’я з різних районів.
Серед
дітей
з
функціональними
обмеженнями переможцями стали:
I місце – Корнійчук Володимир
Олександрович,
29.07.1996
року
народження, учень Здолбунівської ЗОШ I–III
ступеня
№
3;
Тригубець
Наталія
Володимирівна,
06.06.1992
року
народження, учениця Рівненської державної
загальноосвітньої школи I–III ступеня № 19;
Крушевський
Дмитро
Сергійович,
03.05.1989 року народження, м. Кузнецовськ;
II місце – Федоришин Ярослав
Євгенович, 19.06.1997 року народження,
учень Костопільського навчально-виховного
об’єднання «Загальноосвітня школа I-III
ступенів № 2 – дитячий садок»; Кузло Марія
Михайлівна, 15.01.1995 року народження,
учениця Кузнецовської ЗОШ I-III ступеня №
2; Гапонович Людмила Володимирівна,
28.02.1982 року народження, с. Ромейки
Володимирецького району;
III місце – Пянтковська Тетяна
Валеріївна, 27.03.1995 року народження,
учениця
Рівненської
державної
загальноосвітньої школи I-III ступеня № 19;
Яремчук Катерина Юріївна, 02.09.1993
року народження, учениця Рівненської ЗОШ
I-III ступеня № 27.
Переможці обласного конкурсу творчих
робіт дітей-сиріт, дітей та молодих людей з
функціональними обмеженнями «Як живемо і
вчимося – наші мрії» на кращий публіцистичний твір щодо популяризації здорового
способу життя отримали цінні подарунки від
обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та мистецькі набори на
загальну суму 1200 грн. від ТзОВ «РЗВАЕЛЕКТРИК» та Рівненського міського
благодійного фонду «Благовіст».
Рівненський обласний Центр соціальної
служби для сім’ї, дітей та молоді
*
*
*
Виставка-аукціон творчих робіт дітей з
особливими
потребами
у
рамках
благодійного проекту "Ангел з одним

крилом"
відбудеться
3
грудня,
у
Міжнародний день інваліда, у Рівненському
обласному
академічному
українському
музично-драматичному театрі.
Цей захід організовує група компаній
"РЕНОМЕ" спільно з Рівненською обласною
громадською організацією "Спілка батьків
дітей-інвалідів з захворюваннями ЦНС
"Стежкою добра" за інформаційної підтримки
ВД "ОГО".
Менеджер із зв'язків з громадськістю
ЗАТ "РЕНОМЕ" Олена Тинник розповідає,
що ініціювала проведення такого аукціону
голова громадської організації Тетяна
Конончук.
Планується зробити виставку робіт та
концерт за участю самих діток. І хоч назва
«Ангел з одним крилом» звучить сумно,
проте буде вкотре привернута увага
суспільства до дітей з обмеженими
можливостями, це ще раз дасть зрозуміти,
що, незважаючи на фізичні вади, ці дітки
дуже розумні, творчі та активні.
Тож нині 20 дітей-інвалідів із навчальнореабілітаційного центру "Особлива дитина"
працюють разом із професійним художником
над створенням картин про Рівне.

Організатори закликають партнерів по
бізнесу, рівнян завітати на цей аукціон та
концерт.
На зібрані кошти будуть придбані музичні
інструменти. «Здійсниться мрія дітей навчитися
грати на музичних інструментах. Діти уже
малюють
картини,
вони
відповідально
ставляться до цього. І як би важко їм не було,
вони дуже стараються. Мені приємно, що
останніми роками ставлення суспільства до
таких дітей змінюється. Тому ми будемо раді
бачити усіх на святі надії», – говорить голова
громадської організації Тетяна Конончук.
Олена Тинник, менеджер із зв’язків
з громадськістю ЗАТ «РЕНОМЕ»

*
*
*
До
складу
Національної
параолімпійської збірної України,
яка брала участь у Параолімпіаді в
Пекіні, увійшли й четверо
вихованців
Рівненського
обласного центру інвалідного
спорту "Інваспорт". Це майстер
спорту України міжнародного
класу
з
футболу
серед
спортсменів з наслідками ДЦП
Ігор Косенко, майстер спорту
України міжнародного класу з
боротьби
дзюдо
серед
спортсменів з вадами зору
Олександр Помінов, кандидат у
майстри спорту України з дзюдо
серед спортсменів з вадами зору
Ігор Косенко – золотий призер
Ярина Матло – бронзова призерка
Юлія Галінська та майстер спорту
Параолімпійських ігор у Пекіні
Параолімпійських ігор у Пекіні
України
з
плавання
серед
спортсменів з вадами зору Ярина
Матло.
Ярина, 17-річна вихованка тренера Ольги Палюх, здобула бронзову медаль у запливі на дистанції
100 м брасом – її результат 1.19.53 хв.
А в складі футбольної (7 на 7) збірної України з гравців, уражених ДЦП, яка у фіналі вирвала
перемогу в російської, був і 30-річний Ігор Косенко. У складі команди рівнянин грав на позиції
голкіпера.
Слід зауважити, що у Косенка
вже є афінське "золото", а тепер до
його колекції нагород додалося й
пекінське.
Менше пощастило дзюдоїстам,
яких готує старший тренер збірної
команди
України,
президент
місцевого спортклубу "Олімпійські
надії" Михайло Романкевич. Так, у
своїх вагових категоріях 19-річна
Юлія Галінська стала п'ятою, а 28річний Олександр Помінов – сьомим.
Юля виграла першу сутичку у
француженки,
параолімпійської
чемпіонки 2004 року, а в боротьбі за
Юлія Галінська
третє місце поступилась росіянці, яка
Олександр Помінов
буквально «придавила» рівнянку
своєю вагою. Помінову Олександрові, скоріш за все, жереб вказав на доволі сильних суперників.
Президент України Віктор Ющенко підписав розпорядження про призначення стипендій видатним
спортсменам з параолімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам, серед них і рівняни.
Чемпіон XIII літніх Параолімпійських ігор з футболу Ігор Косенко отримає стипендію 12 тисяч
гривень, Ярина Матло – бронзова призерка XIII літніх Параолімпійських ігор з плавання – отримає 9
тисяч гривень, Ольга Палюх – особистий тренер Ярини Матло – отримає таку ж суму, як і її вихованка.
Михайло Романкевич – старший тренер збірної команди України з дзюдо та особистий тренер
бронзового призера з дзюдо М. Ливицького – 9 тисяч гривень.
Рівненська газета. – 2008. –
23 верес. – С.6.

*
*
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23 серпня 2008 р. у м. Рівне відбувся
відкритий чемпіонат області з шахів серед
спортсменів з вадами слуху, присвячений Дню
Незалежності України. За підсумками змагань
перше місце серед чоловіків виборов
Семенович Роман з м. Рівне, а серед жінок
перше місце отримала Жученя Валентина
також з м. Рівне.
*
*
*
23-24 серпня 2008 р. у приміщенні
обласного центру "Інваспорт" відбулись
обласні змагання з пауерліфтингу серед
спортсменів з порушенням опорно-рухового
апарату, наслідками ДЦП та з вадами зору. В
змаганнях взяли участь 46 спортсменів з
Рівненщини та Волині.
Серед спортсменів з вадами зору перше
місце вибороли Куров Роман (м. Рівне) та
Набухотний Роман (м. Сарни). Серед
спортсменів з порушеннями ОРА перше місце
отримали: Семенюк Любов, Мурашко Олег (м.
Рівне) та Міхальов Геннадій (м. Здолбунів).
Серед спортсменів з наслідками ДЦП перше
місце отримали Кисіль Тарас та Наливайко
Михайло
(м. Сарни).
*
*
*
13 вересня 2008 р. у програмі ХV обласних
спортивних
ігор
інвалідів
Рівненщини,
присвячених Дню фізичної культури і спорту
відбулась спартакіада серед інвалідів з вадами
слуху (настільний теніс, шашки, більярд). У
змаганнях взяло участь 50 спортсменів. За
підсумками змагань в настільному тенісі перше
місце серед чоловіків виборов Давидович
Сергій, серед жінок – Дячук Інна, в змаганнях з
шашок серед чоловіків першим став Денисюк
Сергій, серед жінок перемогу отримала
Долінська Віра. В більярдних змаганнях перше
місце завоював Пшеничний Микола.
Спартакіаду ХV обласних спортивних ігор
серед інвалідів з вадами зору (армспорт, шахи,
шашки) продовжили і відповідно вибороли
перші місця: Виноградов Анатолій, Такун
Ольга, Бородін Анатолій, Бородіна Євгенія;
Озарчук Петро, Никитюк Галина.
У змаганнях спартакіади серед інвалідів з
порушеннями ОРА (більярд, армспорт, шахи)
відповідно перші місця вибороли: Клейменов
Ігор, Усачик Вадим, Цицюра Олександр та
Потапчук Катерина.
*

*

*

29 вересня 2008 р. у м. Київ Прем’єрміністр України Юлія Тимошенко вручила чемпіонам,
призерам
та
тренерам
XIII
Параолімпійських ігор державні нагороди
Кабінету Міністрів та грошові винагороди
згідно з постановою Кабінету Міністрів № 704
від 06.08.2008 року.
Зокрема були відзначені подяками Кабінету
Міністрів тренери облцентру «Інваспорт»
(м. Рівне): Палюх Ольга Григорівна – тренер з
плавання (зір); Чирков Володимир Іванович –
тренер з футболу (ДЦП); Романкевич Михайло
Якович – головний тренер збірної команди
України з дзюдо (зір). Почесними грамотами
Кабінету Міністрів нагороджені спортсмени
Рівненщини: Косенко Ігор – чемпіон XIII
Параолімпійських ігор; Матло Ярина – III місце
на XIII Параолімпійських іграх.
*
*
*
13 жовтня 2008 р. у національному палаці
мистецтв «Україна» (м. Київ) відбулося
проведення
урочистого
вшанування
Президентом України параолімпійської збірної
команди України.
Серед інших Віктор Ющенко нагородив
представників Рівненщини: орденом Княгині
Ольги III ступеня – Матло Ярину, Почесним
Кавалером ордена «За заслуги» – Косенко
Ігоря.
Звання «Заслужений працівник фізичної
культури і спорту» отримав начальник
Рівненського облцентру «Інваспорт» Кучер
Віктор Олександрович та тренер з дзюдо
Романкевич Михайло Якович.
*
*
*
24-27 жовтня 2008 р. у м. Мінськ
(Білорусь) відбувся чемпіонат світу зі
спортивних танців на візках серед спортсменів
з порушенням ОРА, в якому взяли участь
спортсмени Рівненщини Іван Сівак та Надія
Вербицька (майстри спорту).
У змаганнях взяло участь 145 спортсменів з
17 країн. У категорії DUO (два спортсмени на
візках) латино-американські танці, друга
категорія складності. Боротьба велася серед
шести пар. Після виконання п’яти танців
українська пара І. Сівак та Н. Вербицька стали
абсолютними переможцями. Таким чином,
ставши чемпіонами світу, Іван Сівак та Надія
Вербицька виконали норматив майстрів спорту
України
міжнародного
класу.
Тренер
спортсменів Владислава Петрівна Костяк.

Йшло подвір’ям цуценя,
Вийшло з хати кошеня.
Цуценя сказало:
– Гав!
Кошеня сказало:
– Няв!
Отак вони щоранку
Вітаються на ганку.
Олександр Богемський

ЦІКАВИНКИ

Жителі Землі обрали нові сім чудес світу, оскільки з «класичних»
чудес залишилося лише одне – піраміда Хеопса в Гізі. У зв’язку з цим
автори проекту «Нові сім чудес» вирішили, що прийшов час скласти
новий список чудес. У голосуванні взяли участь всі охочі. Обирали вони із списку,
складеного експертами, спеціальною комісією. З близько 200 визначних пам’яток
потенційних «чудес» потрапила лише 21 історична пам'ятка світу.
Саме 7 липня 2007 року в Лісабоні (Португалія) відбувся фінал конкурсу на звання «Чудо Світу»: нові
чудеса світу отримали офіційний статус. А сім визнаних чудес світу іменуватимуться тепер з приставкою
«минулі сім великих чудес світу».
На звання нових чудес світу претендували: Акрополь (Афіни, Греція), Альгамбра (Гранада, Іспанія),
Ангкорський храм (Камбоджа), Ацтекське місто Чичен-Ітца (Юкатан, Мексика), Великий китайський мур
(Китай), місто Тімбукту (Малі), стародавнє місто Петра (Йорданія), замок Нойшвайштайн (Німеччина),
будівля оперного театру Сіднея (Австралія), Колізей (Рим, Італія), загублене місто інків Мачу Пікчу (Перу),
Московський Кремль/Покровський собор (Храм Василя Блаженного) (Москва), піраміда Хеопса в Гізі
(Єгипет), статуї острова Пасхи (Чилі), статуя Свободи (Нью-Йорк, США), статуя Христа Спасителя (Ріо-деЖанейро, Бразилія), Стоунхендж (Еймсбері, Великобританія), Мавзолей Тадж-Махал (Агра, Індія), храм
Кіоміцу (Кіото, Японія), храм Святої Софії (Стамбул, Туреччина), Ейфелева башта (Париж, Франція).
Переможцями стали:
Великий китайський мур («довгий замок у десять тисяч лі») –
фортечна стіна на півночі Китаю, грандіозна пам’ятка архітектури
китайської цивілізації.
Перші ділянки споруджено в 4-3 ст. до н.е. Після об'єднання Китаю
(221 до н.е.) імператор Цінь Ші Хуан-ді наказав спорудити суцільний
мур (до цього були лише відокремлені земляні вали), щоб прикрити
північно-західні межі імперії Цінь від нападів степових народів, в
основному хунну. Згодом Великий китайський мур неодноразово
перебудовувався та ремонтувався. Було споруджено кілька мурів під
час царювання різних династій. Проходить зі сходу на захід від річки Шаньхайгуань, на побережжі
Ляодунської затоки, до пункту Цзяюйгуань (провінція Ганьсу). Загальна довжина всіх її ліній 6352 км (3948
миль), висота 6,6 м (на окремих ділянках до 10 м), ширина нижньої частини близько 6,5 м, верхньої близько
5,5 м.
Уздовж усієї Великої китайської стіни споруджені каземати для охорони і сторожові башти, а у
головних гірських проходах – фортеці. Великий китайський мур зберігся до наших днів переважно у
вигляді кам'яної захисної стіни династії Мін (ХVІІ століття).
Стародавнє місто Петра (Йорданія). Петра – столиця
Едома або Ідумеї, пізніше столиця Набатейського царства, головне
місто синів Ісава. Місто розташоване на території сучасної
Йорданії на висоті більше 900 метрів над рівнем моря і 660 метрів
над навколишньою місцевістю, долиною Арави, у вузькому
каньйоні Сик. Прохід у долину – через ущелини, розташовані на
півночі і на півдні, тоді як зі сходу і заходу скелі прямовисно
обриваються, утворюючи природні стіни до 60 метрів заввишки.
Петра розташовувалася на перехресті двох найважливіших
торгових шляхів: один сполучав Червоне море з Дамаском, інший –
Перську затоку з Газою на узбережжі Середземного моря. Караванам, що відправлялися від Перської
затоки, переповнені дорогоцінними прянощами, тижнями доводилося мужньо переносити суворі умови
Аравійської пустелі, доки вони не досягали прохолоди вузького каньйону Сик, який веде в довгождану
Петру. Багато споруд Петри споруджувалося в різні епохи і за різних господарів міста, в числі яких були
ідумеї (18-2 ст. до н.е.), набатеї (2 ст. до н.е. - 106 р. до н.е.), римляни (106-395 рр. до н.е.), візантійці і
араби. У 12 столітті н.е. ним володіли хрестоносці. Поряд з античним театром тут можна побачити будівлю
епохи ідумеїв або набатеїв. Проте пам'ятників, споруджених після 6 століття н.е., практично немає, бо в ту
епоху місто вже втратило своє значення.
Статуя Христа Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Статуя має розмір 39,6 м заввишки,
важить 700 тонн і знаходиться на вершині 700-метрової гори Корковаду в національному парку ліс Тіжука,
в межах міста. Збудована як символ християнства, статуя стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії.

Ідея встановлення великої статуї на горі Корковаду була вперше висловлена в середині 1850-х років.
Вдруге проект великої статуї на горі був запропонований в 1921 році. Вважається, що його висловив
єпископ Ріо-де-Жанейро. Проекти «статуї христа», що розглядалися, включали великий християнський
хрест, статую Ісуса з глобусом у руці і п’єдестал, що символізував би світ. У результаті була вибрана статуя
Христа-спасителя із розкритими руками.
Проект статуї був складений бразильським інженером Ейтором да Сілва
Коста, її спорудження було проведено під керівництвом Поля Ландовського,
французького скульптора польського походження. Група інженерів і техніків
розглянула пропозицію Ландовського і прийняла рішення побудувати
структуру з залізобетону (інженерний проект був створений Альбертом
Какоутом) замість запропонованої спочатку сталі як матеріалу, що більше
відповідає структурі хрестоподібної статуї. Зовнішня поверхня була
обліщована стеатитом, вибраним за його стійкість і легкість обробки.
Спорудження монумента зайняло п’ять років – з 1926 по 1931 роки – і 12
жовтня 1931 року статую було відкрито.
У жовтні 2006 року, на 75-ліття спорудження статуї, архієпископ Ріо-деЖанейро кардинал Еусебіу Оскар Шайд присвятив каплицю (названу на
честь святого патрона Бразилії – Апаресидської богородиці) під статуєю, що
дозволило католикам проводити тут хрещення та весілля.
Загублене місто інків Мачу Пікчу (Перу) («стара вершина») – доколумбове місто інків, розташоване на висоті 2400 метрів на вершині гірського
хребта над долиною річки Урубамби в Перу, у 80 км на північний схід від
Куско. Місто, яке часто називають «втраченим містом інків», є символом
Імперії інків. Це місто було створене як священний гірський притулок великим
правителем інків Пачакутеком за сторіччя до завоювання його імперії, тобто
приблизно в 1440 році, і функціонувало до 1532 року, коли іспанці вторглися
на територію імперії, після чого місто було покинуте його мешканцями.
Через свої незначні розміри Мачу-Пікчу не може претендувати на роль
великого міста – тут не більше 200 споруд. В основному це храми, резиденції,
склади та інші приміщення для суспільних потреб. Переважно вони складені з
добре обробленого каменя, плит, що щільно прилягають одне до одного.
Вважають, що в ньому і навколо нього проживало до 1200 чоловік, які поклонялися там богові Сонця Інті
та обробляли сільськогосподарські культури на терасах.
Ацтекське місто Чічен-Ітца (Юкатан, Мексика) («біля
виходу джерела Іца») – велике доколумбове місто цивілізації Майя і
археологічна ділянка, розташована в центрі півострова Юкатан, зараз
територія Мексики.
Чічен-Іца була важливим регіональним центром юкатанських Майя
від пізнього класичного періоду до початку посткласичного періоду.
Місто містить безліч архітектурних стилів, від так званого «мексиканізованого» стилю, що нагадує архітектуру долини Мехіко (зокрема
тольтеків), до стилю Пуук, характерного для Майя північних низовин.
Археологічні дані, такі, як свідоцтва пожеж у ряду важливих структур і архітектурних комплексів,
свідчать, що крах Чічен-Іци став наслідком бойових дій. Після падіння гегемонії Чічен-Іци регіональна
влада в Юкатані перемістилася до нового центру в Маяпані. Руїни Чічен-Іци зараз є федеральною
власністю мексиканського уряду, а керівництво ними підтримується мексиканським Національним
інститутом антропології та історії. Земля під руїнами, проте,
конфіденційно належить сімейству Барбачано.
Колізей (Рим, Італія) – найбільший амфітеатр Стародавнього
Риму, символ могутності імператорського Риму. Знаходиться в
Римі, в улоговині між Еквіллінським, Палатінським і Целієвським
горбами, на тому місці, де колись був ставок, що належав до
«Золотого Будинку» Нерона. Вміщав близько 50000 глядачів.
Будівництво цієї споруди розпочато імператором Веспасіаном
після його перемог в Юдеї і закінчено у 80 р. н.е. імператором
Титом, який ознаменував відкриття влаштуванням у ньому ігор, які
тривали сто днів і коштували життя багатьом сотням гладіаторів і 5
тисячам диких звірів.

Спочатку Колізей називався, за родовим іменем згаданих імператорів, амфітеатром Флавієвим (лат.
Amphitheatrum Flavium), нинішня назва (лат. Colosseum, Colosaeus, італ. Coliseo) закріпилася за ним згодом,
починаючи з VIII століття, і походить або від колосальності його розміру, або від того, що поблизу від
нього стояла гігантська статуя, споруджена Нероном на честь самого себе. Подібно до інших римських
амфітеатрів, амфітеатр Флавієвий у плані являє собою еліпс, середина якого зайнята ареною (також
еліптичної форми) і концентричними кільцями глядацьких місць, які її оточують. Від усіх споруд такого
роду Колізей відрізняється своєю величиною. Це найграндіозніший античний амфітеатр: довжина його
зовнішнього еліпса дорівнює 524 м, велика вісь – 187,77 м, мала вісь – 155,64 м, довжина арени – 85,75 м, її
ширина – 53,62 м; висота його стін – від 48 до 50 метрів.
Мавзолей Тадж-Махал (Агра, Індія) – монумент,
розташований за два кілометри від міста Агра (Індія), на березі річки
Джамна. Збудований імператором Шах Джахан Мугалом як
мавзолей для своєї персидської дружини Мумтаз Махал (у дівоцтві
Арумад Бану Бегум), також відомої як Мутмаз-Ул-Замані,
племінниці впливового царедвірця при дворі індійського правителя.
Будівництво зайняло 23 роки (з 1630 по 1652 роки).
Висота Тадж-Махалу з маківкою досягає 74 м. У його основі
лежить квадратна платформа зі сторонами понад 95 м. По кутах
мавзолея розташовані чотири мінарети. Стіни викладені
полірованим мармуром, зовні в деяких місцях доповнені червоним
піщаником. У вікнах та арках – ажурні решітки. Склепінчасті переходи розписані сурами із Корану
арабськими літерами. Ім'я архітектора невідоме, але поширена думка, що в розробці проекту брали участь
найкращі архітектори Індії та інших країн Сходу на чолі з агрським архітектором Устад-Ісою. Не
виключено, що одним з авторів був сам Шах Джахан. Навколо Тадж-Махалу Шах Джахан висадив сад,
причому сам мавзолей знаходиться на початку саду. В центрі саду є мармурове водоймище.
http://www.sms.gov.ua/index.php?news_id=3183&type=NewsText

Кому належить амулет?
1 Розглянь символи всередині амулета.
2 Знайди
букви, які відповідають символам.
Напиши букви
3

одну за одною, і ти отримаєш ім’я власника.

ЗАБАВА

РОЗФАРБУЙ

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Рівненським
обласним осередком Ліги соціальних працівників України організовує обласну благодійну акцію
"Що приніс нам Святий Миколай".
Акція відбудеться 19 грудня 2008 року в міському палаці дітей та молоді. Учасниками
стануть діти-сироти, діти з вадами здоров’я, діти з неблагополучних сімей та діти, батьки яких
загинули під час виконання службових обов’язків.
Під час заходу діти переглянуть святкову виставу, візьмуть участь у розважальних іграх та
конкурсах, отримають призи та святкові подарунки, ознайомляться із виставкою робіт переможців
конкурсу "Як живемо і вчимося – наші мрії", познайомляться та поспілкуються один з одним.
Свято проводиться за підтримки спонсорів – місцевих організацій та підприємств.
Дана акція спрямована на соціальну адаптацію вихованців загальноосвітніх, спеціальних шкілінтернатів, залучення їх до життя суспільства, розвиток молодих талантів, залучення юних
обдарувань до участі у мистецьких заходах та соціальна підтримка найбільш незахищеної
категорії дітей.

3 грудня 2008 року в Рівненському обласному академічному українському музичнодраматичному театрі відбудеться виставка-аукціон творчих робіт дітей з особливими потребами.
Виставка проводиться в рамках благодійного проекту "Ангел з одним крилом", який
покликаний привернути увагу суспільства до дітей з особливими потребами, допомогти їм стати
повноцінними членами громади.
Його організаторами є група компаній "РЕНОМЕ", Рівненська обласна громадська організація
"Спілка батьків дітей-інвалідів з захворюванням ЦНС "Стежкою добра" за інформаційної
підтримки видавничого дому "ОГО".
Учасниками заходу стануть діти з вадами здоров’я, які разом із професійними художниками
працюють над створенням картин про Рівне. В рамках заходу відбудеться виставка малюнків та
концерт за участю самих діток. Планується провести аукціон дитячих робіт, а за зібрані кошти
придбати музичні інструменти для навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина".
Олена Тинник, менеджер із зв’язків з громадськістю ЗАТ «РЕНОМЕ»
Рівненська державна обласна бібліотека:
Навчально-інформаційний комп’ютерний Центр «Інтернет-Окуляр» запрошує на навчання з
основ комп’ютерної грамотності та роботи в мережі Інтернет слабозорих та незрячих людей.
Заняття проводяться в групах та індивідуально за навчально-тематичними планами. Всі послуги
Центру безкоштовні.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (2-й поверх), тел. для дов. 26-38-30.
Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр:
24 грудня 2008 р. – 10 січня 2009 р. – Новорічні видовища біля ялинки та казочка «12 місяців».
Адреса: м. Рівне, пл. Театральна, 1, тел. для дов. (0362) 22-21-06, 63-34-47.
Рівненський обласний театр ляльок:
24 грудня 2008 р. – 12 січня 2009 р. – Новорічні видовища для дітей.
Адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 15, тел. для дов. (0362) 26-84-07, 26-54-12.

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: __________________________________________________________________________

 ------------------------------------------------------------------------------------------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: __________________________________________________________________________

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: __________________________________________________________________________

 ------------------------------------------------------------------------------------------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: __________________________________________________________________________

Найман Оксана Валентинівна (інвалід дитинства) народилася
19 січня 1973 року в смт Нова Рафалівка Володимирецького району
Рівненської області. На даний час проживає в місті Кузнецовськ. До
9-го класу навчалася у загальноосвітній школі, до якої їздила на
трьохколісному велосипеді.
Активна, доброзичлива, весела. Дуже любить співати, читати.
Улюблений письменник - О. Дюма. Захоплюється інтелектуальними
іграми - „Що? Де? Коли", „Найрозумніший" та спортивною грою
„Скунер". Член клубу молодих людей з обмеженими фізичними
можливостями „Прометей" з часу його заснування (2001р.).
А ще Оксана вишиває. Любов і вміння до вишивки вона перейняла від бабусі у якої
довго жила. Професію вишивальниці здобула навчаючись у Київському центрі реабілітації
інвалідів. Учасниця обласного конкурсу „Як живемо і вчимося - наші мрії". Призер
конкурсу у номінації „Кращий вишивальний вибір".

Матвійчук Назар народився в січні 1992 року в
м. Костопіль. Нині навчається в середній школі № 3.
Незважаючи на важку недугу, хлопчик дуже
життєрадісний і працьовитий. Має сильний і вольовий
характер. А ще любить малювати. В його роботах –
казковий світ дитинства, любов до природи, рідного
краю.

