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Шановні читачі!
Хочу поділитися з Вами приємною новиною. Наше велике
бажання
працювати
для
Вас
перемогло
усі
перепони.
Інформаційний бюлетень "Інва.net" підтриманий Управлінням
культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, а
також обласною службою зайнятості населення. А це означає, що
Ви зможете отримати в цьому році ще два видання: у серпні, і в
листопаді.
Ми продовжуємо рубрику „Сторінка лікаря,” яку ведуть для
Вас спеціалісти головних лікарень міста Рівне. В серпневому
номері Вас інформує лікар урологічного відділення Рівненської
обласної клінічної лікарні Бульчак Вадим Миколайович. В рубриці
„Нетрадиційні методи лікування” подана інформація про лікування
хвороб нирок. В наступному числі видання плануємо запросити до
розмови лікаря-гастроентеролога. Не відкладайте на потім –
задавайте свої запитання.
Хочу Вам нагадати, що в грудні інформаційному бюлетеню
"Інва.net" виповнюється 5 років з початку виходу. А це означає що
20-й випуск буде ювілейним. Я запрошую Вас заздалегідь
надсилати цікаві роботи в рубрику „Творчість”, історії про себе,
своїх знайомих – в рубрику „Повір у себе”, а ще змістовні листи, де
будуть не лише конкретні запитання з різноманітних проблем
життєдіяльності, але і пропозиції щодо того, яким ви
хочете
бачити наше видання. Тільки разом з Вами ми зробимо ювілейний
випуск найкращим. Отож, пишіть нам вже тепер, коли на дворі ще
літо і сонечко щедро дарує нам тепло.
Літо – це період відпусток. Для тих, хто працює, важливо
відпочити і набратися сил. Всім, хто залишається вдома, порада:
намагайтеся побільше бувати на природі. З самого ранку, коли
сонечко піднімається над горизонтом побільше вдихайте повітря,
настояне за ніч на безлічі цілющих трав. Воно заспокоює, робить
нас добрішими, милосерднішими. Сама природа зцілює, лікує,
надає сили, наснаги і впевненості. Літо дарує нам цілющі рослини.
При можливості заготовляйте їх!
Нехай щастить Вам і будьте здорові!
Раїса Щербан

Ольга Дем'янчук
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 всього
населення держави, із них 153 тисячі - це діти
віком до 18 років. І з кожним роком
спостерігається тенденція до збільшення цієї
цифри. Причини різні: це й екологія, низький
рівень життя населення, травматизм на
виробництві,
ДТП,
високий
рівень
захворюваності. Злоякісні пухлини щорічно
вибивають із повноцінного життя тисячі людей і
"записують" їх у лави інвалідів, рівень
туберкульозу зашкалює. А найстрашніше, що
інвалідність щороку в нашій державі "молодшає"
- збільшується кількість хворих немовлят,
хворіють молоді люди працездатного віку.
За оцінками деяких експертів, офіційні
статистичні дані не відповідають реальному стану
речей. Невідповідність офіційної статистики
України обумовлена відсутністю дійсного
моніторингу стану людей з інвалідністю в
державі, також браком можливості або навіть
небажанням людей з обмеженими фізичними
можливостями
отримати
інвалідність.
Це
пояснюється складністю проходження медичних
комісій, необізнаністю людей з інвалідністю
щодо власних прав та т.і. Ще однією із вагомих
причин невідповідності офіційної статистики є те,
що ціла низка медичних діагнозів, пов'язаних з
обмеженням життєдіяльності людини, не дають
права на отримання статусу інваліда, як от
розумова відсталість, онкологія, ВІЛ, туберкульоз
тощо. Крім того, багато людей за власним
переконанням не хочуть отримувати статус
інваліда, хоча така необхідність у них існує. Це
пов'язано з високою "ментальною" бар'єрністю
суспільства по відношенню до людей з
інвалідністю - в отриманні освіти (в Україні,
наприклад, хворі на епілепсію не мають змоги
здобувати освіту в навчальних закладах),
працевлаштуванні тощо. Відтак, статус інваліда в
Україні досить часто є специфічним тавром, що
закриває двері до повноцінного життя.
Отож за статистикою по Україні серед недуг,
які викликають інвалідність перше місце
посідають хвороби системи кровообігу - 32%,
серед населення працездатного віку - 21%. Друге
місце в структурі причин первинної інвалідності
займають новоутворення - 15,4% від усіх
випадків у дорослого та 15,3% серед
працездатного населення. Варто зазначити, що в
населення, постраждалого від наслідків аварії на
ЧАЕС, злоякісні новоутворення посідають перше
місце серед причин інвалідності. На третьому

місці в структурі первинної інвалідності хвороби нервової системи та органів чуття 11,2% у дорослого та 12,8% у працездатного
населення.
Визначенням причин та груп інвалідності
займаються медико-соціальні експертні комісії
(МСЕК), що існують у кожній області. Якщо ж
візьмемо безпосередньо наш край, то за даними
Рівненської МСЕК тут спостерігається такий стан
справ. 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). Зокрема в 2007 році
зросла кількість інвалідів дитинства та інвалідів
внаслідок аварії на ЧАЕС. Натомість зменшилось
їх число від загальних захворювань, від трудового
каліцтва та серед військовослужбовців.
Серед
дорослого
населення
найвища
інвалідність в 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
Радивилівськом, 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), далі Корецький 3,5 (4,2).
А от за висновками кардіологічної МСЕК
найбільше таких інвалідів проживає в Рівному 13,8, на другому місці Гощанський район - 10,3, а
на третьому Радивилівський - 10,0.
Вплив наслідків аварії на ЧАЕС є
найсуттєвішим фактором, який зумовлює рівень
інвалідності дорослого населення. На першому
місці продовжують знаходитися злоякісні
новоутворення, на другому - хвороби кровообігу,
н третьому - нервової системи. Зокрема у 2007
році вийшли на інвалідність 36 ліквідаторів аварії
на ЧАЕС, із них 31 у працездатному віці.
Що стосується інвалідності з приводу хвороб
системи кровообігу, то вона зросла в

Гощанському, Дубенському, Здолбунівському,
Костопільському, Радивилівському районах.
Зокрема від ішемічної хвороби найбільше
страждають в Острозькому, Здолбунівському та
Дубенському районах; від цереброваскулярних
недуг - в Костопільському, Радивилівському та
Рівненському; від хвороб артерій та вен
найвищою є інвалідність в Здолбунівському та
Зарічненському районах.
Зросла інвалідність із приводу цукрового
діабету і становить 1,2 на 10 тис. дорослого
населення. А найвищий показник у Гощанському
районі - 2,1, на другому місці Рівненський - 1,8,
на третьому м. Кузнецовськ - 1,7.
Продовжує зростати інвалідність в області
через хвороби ока, особливо в Рівному,
Кузнецовську, Сарненському, Острозькому та
Млинівському районах.
Прикрим є те, що зростає інвалідність саме
серед
працездатного
населення
області.
Зумовлено це, в першу чергу, соціальними

причинами, однією з яких є безробіття та
відсутність коштів на лікування. Отож найвища
інвалідність серед працездатного населення в
Зарічненському районі, на другому місці
Корецький – 74,3, на третьому Дубенський - 73,9.
Якщо ж взяти дані за віковими категоріями,
то можна простежити, що зросла кількість
інвалідів у віці до 39 років та в пенсійному віці,
що пояснюється наданням державою пільг
інвалідам дитинства та особам, які мають статус
дитини війни.
Отож наведені цифри свідчать, що на
Рівненщині інвалідність зростає доволі швидкими
темпами. Але якщо взяти статистику по всій
Україні за кількістю провинно визнаних
інвалідами усіх категорій, то Рівненська область
виглядає незгірших: із нижчими показниками
фігурують лише Волинська, Івано-Франківська,
Закарпатська, Сумська, Харківська, Херсонська
та Чернівецька області.

Сталій Іллєвич
Переїхавши до Німеччини на постійне місце
проживання, трохи освоївшись і роздивившись
навколо, я був вражений... Ні, не величезною
кількістю автомобілів навіть у провінційній Форі,
де ми прожили півроку, не поголовною
комп’ютеризацією, яка торкнулася й сільської
місцевості, навіть не відсутністю неодмінного
архітектурного атрибуту української провінції –
туалету у дворі (туалет у Німеччині – це щось
особливе), а... досить великою кількістю людей із
фізичними вадами – інвалідів. Тут, до речі,
використовують іншу термінологію, але про це
трохи пізніше.
Отже, Німеччина здалася мені спочатку
країною, де мовби навмисно зібралися звідусіль
інваліди, які почувають себе, як мені здалося,
досить комфортно на вулицях, у кафе, магазинах,
парках і взагалі скрізь серед «нормальних»
людей.
У Марбурзі, де я живу вже майже чотири
роки, з його 80-тисячним населенням та
старовинним університетом, де навчалися М.
Ломоносов і Б. Пастернак, особливо багато сліпих
молодих людей, котрі досить упевнено
пересуваються й орієнтуються з допомогою
ціпків, які зручно складаються, або собакповодирів. Пояснюється це тим, що в нашому
місті є всенімецький навчально-реабілітаційний
центр
«Дойченблінден-штурденштальт»
(«Німецький навчальний заклад для сліпих»),
організований
1916
року
директором
університетської
офтальмологічної
клініки,
професором А. Більшевскі, котрий керувався

гуманними міркуваннями про те, що люди з
вадами зору потребують соціальної адаптації й
різноманітних форм навчання. Нині «Блашта»,
так зазвичай називають згаданий центр
(абревіатура за першими літерами), складається з:
– гімназії ім. Карла Штреха (першого з
організаторів всенімецького товариства сліпих);
– реабілітаційного центру, включаючи центр
попереднього навчання;
– Німецької бібліотеки для сліпих;
– друкарського виробництва, що випускає
літературу для сліпих (з абеткою Брайля);
– адміністрації.
У гімназії, яка готує учнів для одержання так
званого абітура, тобто права на вступ до
університету, навчається близько 260 сліпих і
дітей, що погано бачать. І приїздять вони сюди не
лише з усіх федеральних земель Німеччини, а й із
німецькомовних країн. Із ними працюють близько
чотирьохсот чоловік. Річний бюджет «Блашти» –
до 16 млн. євро – формується з різних джерел,
головними з яких є міністерства освіти та
соціальної служби федеральної землі Гессен, у
якій розташований цей рай для сліпих. Утім, іще
раз про термінологію. Для того, щоб не
травмувати людей із фізичними вадами, у
Німеччині слово «інвалід» (від лат. invalidus –
немічний, слабкий) часто заміняють словом
bechandert
(бехандерт)
–
обмежений
у
можливостях.
Згідно зі світовою статистикою, кількість
інвалідів коливається в межах 7—10% від
населення країни. У Німеччині, за офіційними

даними, близько 7 млн. інвалідів на 82 млн.
населення (близько 8,5%). 1984 року в Основний
закон Німеччини внесли таку поправку: «Ніхто не
може й не має зазнавати утисків через свої вади
(розумові або фізичні)», а Кодекс соціального
законодавства доповнили розділом «Реабілітація
та участь інвалідів у житті суспільства», який
набрав чинності 1 липня 2001 року.
Уряд приділяє велику увагу запобіганню
інвалідності, виявленню ознак інвалідності на
ранній стадії, ранній реабілітації інвалідів, їхній
професійній підготовці та перепідготовці з
урахуванням їхніх фізичних можливостей,
здібностей, профпридатності. Для цього існують
спеціальні реабілітаційні центри, подібні до
Марбурзького, спеціальні навчальні заклади
тощо.
Але про це я дізнався порівняно недавно. А
спочатку відповідь на запитання, чому інваліди в
Німеччині почуваються вільно всюди, навіть у
круговерті сучасного міського життя, я одержав,
спостерігаючи таку сцену. На зупинці чекав на
автобус інвалід у візку. Автобус «причалив» до
самої бровки, нахилився й відчинив середні двері,
людина у візку в’їхала й зупинилася у спеціально
відведеному для «колісних механізмів» місці, там
встановлюються також дитячі візки, а для мам є
відкидні місця.
Побачив я цю картину, що згодом стала для
мене звичною, і зрозумів: як же я міг мати
уявлення про кількість інвалідів в Україні, якщо
вони з суто «технічних» причин не можуть носа з
дому вистромити. Щоправда, зустрічаються іноді
на вулиці, але, на жаль, переважно ті, хто
користується своєю інвалідністю як засобом
заробити на хліб.
У Німеччині, звичайно, жебракують лише
бомжі. І ще, що психологічно важливо, я не
помітив
жодної
жалісливої
підвищеної
запопадливості у ставленні німців до людей із
фізичними вадами. Склалося враження, що поява

інваліда не викликає ні марновірного страху, ні
особливого співчуття – звичайне побутове явище,
що потребує адекватної реакції. Тому-таки
людині у візку допоможуть в’їхати в автобус
(якщо йому дуже важко зробити це самому), так
само, як, скажімо, матері заштовхнути дитячий
візок.
Проаналізувавши все, я дійшов висновку, що
суть ставлення до інвалідів у Німеччині в
особливому, я б сказав, менталітеті духовного
цивілізованого суспільства, яке відрізняється від
нашого «совкового», переважно атеїстичного,
розумінням і усвідомленням простої істини, що
всі ми під Богом ходимо, і нещастя в будь-яку
мить може торкнутися кожного.
А на закінчення невеличка ілюстрація до
сказаного. Після операції на серці в березні цього
року (мені поставили два шунти в місцевій
університетській клініці) я проходив тритижневу
реабілітацію у невеличкому курортному місті
Бад-Наухаймі поблизу Франкфурта-на-Майні й
вечорами ходив слухати музику в місцевий
курзал. Публіка, яка збиралася там, складалася
виключно з літніх німців, добре, я б навіть сказав
зі смаком, одягнених. Дивишся на них, і на душі
стає гірко, бо згадуєш наших стареньких, котрі
нишпорять у вихідні та святкові дні по Майдану
Незалежності або інших місцях масового
скупчення народу, збираючи пляшки.
Але повернімося до Бад-Наухайма. Серед
постійних слухачів була літня, але все ще гарна,
доглянута жінка, яка завжди усміхалася. Вона
сиділа в... самохідному візку. Коли оркестр
починав грати вальс, вона виїжджала на середину
й починала вальсувати на своєму візку. У мене
при цьому на очі наверталися сльози, інша
публіка сприймала це як звичне явище. А вона
кружляла у своєму візку й ніби говорила нам: «Ну
що ж тут особливого? Адже життя триває, й воно,
незважаючи ні на що, прекрасне».

Передрук статті із газети «Дзеркало тижня»
http://www.dt.ua/3000/3450/47765

Шановна редакціє! Я бабуся інваліда-дитинства 17-річного Анатолія, який має
захворювання ДЦП нижніх кінцівок. Розумово розвинутий, а зовсім не ходить. Навчається
він в 9-му класі (індивідуальне навчання дома). Має бажання дальше здобувати технічну чи
іншу освіту, або навіть працювати, бажано на місці в м. Рівне, але розчарований, каже:
«Кому ми такі потрібні?».
Хочеться, щоб редакція допомагала нам добитися хоч по 1 транспорту на кожний
маршрут, який був би обладнаний для перевезення інвалідів на візках, бо в даному разі
вони майже зовсім позбавлені спілкування з навколишнім світом і середовищем.
Щире вам спасибі. Удачі вам, добра і успіхів!
Ірина Свисталюк,
с. В. Омеляна Рівненського району

Поспішаю на вул. В. Чорновола в будинок
№ 40, що навпроти парку. Тут на першому
поверсі в приміщенні Рівненського міського
товариства інвалідів з порушенням опорнорухового апарату діє служба «Інватаксі». Перед
зустріччю з керівником товариства Буткевичем
Петром Федоровичем мене охоплює якесь
незвичне хвилювання. Та зразу заспокоююсь,
коли бачу перед собою усміхненого, з теплим
поглядом, середніх літ чоловіка. Він справно
пересувається по кімнаті на візку, безупинно
розповідаючи про роботу товариства. Щоб
розставити акценти на головному задаю
питання.

- Петре Івановичу! З моменту створення
служби «Інватаксі» та сервісного центру
перевезення людей з особливими потребами
минуло два роки. Як працюється Вам?
- Організація роботи служби потребує
постійного пошуку коштів. Саме через їх
відсутність припинено ремонт інвалідних
візків,
що
вкрай
необхідно
для
неповноспроможних людей. В 2007 році
товариство отримало невеликий грант від
Рівненського заводу високовольтної апаратури,
що дало можливість здійснювати перевезення
людей та підтримувати у належному стані
машину.
Проект «Засвіти надію у дитячому серці»
2008 р. має за мету адаптацію до повноцінного
життя дітей-інвалідів з порушенням опорнорухового апарату. За кошти гранту ми маємо
можливість утримувати водія протягом 4-х
місяців та здійснювати ремонт інватаксі.
Суттєвою допомогою є виділення з міського
бюджету 20 тис. грн. на бензин.

Окрім того ми залучаємо кошти від спонсорів.
Необхідно володіти хорошими здібностями
менеджера, щоб переконати керівників фірм,
малого і середнього бізнесу, підтримувати роботу
служби. І хай незначними є благодійні внески та
ми цінуємо кожну копійку.
- Хто є пасажирами вашого «Інватаксі»?
- Послугами служби користуються як люди
похилого віку, так і діти. Але всі вони мають одну
проблему – не можуть самостійно пересуватися,
їздити у звичайному транспорті. В місті проживає
122 людини, які пересуваються на візках, в 133 –
ампутовані кінцівки, 324 – діти, 260 чол. – лежачі.
Проблемою є те, що ліфти, під’їзди будинків не
облаштовані для таких людей. При
пересуванні вони потребують сторонньої
допомоги. І дуже часто для одиноких
єдиною людиною, яка може допомогти є
водій «Інватаксі». Саме йому доводиться не
лише фізично допомагати цим пасажирам
але й проводити роз’яснювальну роботу,
заспокоювати, радити. Адже деякі з
пасажирів вимагають таксі в своє
користування на цілий день, інші вважають,
що служба має виконувати функції не лише
перевезення, але й супроводу від квартири,
де мешкає пасажир, і в медичних чи
реабілітаційних закладах. Звісно, що таких
послуг служба «Інватаксі» надати не може.
Постійними пасажирами мікроавтобуса
є діти садочка «Особлива дитина». В літку
здійснюються маршрути до Рівненського
зоопарку, де діти не лише мають можливість
ознайомитися з його мешканцями, але і проходять
курс лікування іпотерапії.
- Чи може мікроавтобус перевозити
пасажирів, які мешкають в сільській місцевості?
Інвалід-візочник
безкоштовно
може
замовити мікроавтобус у межах Рівного (до 25
км). Середня кількість замовлень на одну особу в
тиждень не більше двох разів.
- Через кілька закінчуються кошти гранту. Чи
буде працювати служба «Інватаксі»?
- Важко щось зпрогнозувати. Адже
здійснювати безкоштовні перевезення не маючи
грошей не можливо. Будемо сподіватися на
підтримку органів влади, а ще спонсорів.
Залишала
я
товариство
інвалідів
з
порушеннями опорно-рухового апарату сповнена
гордості за людей, які працюють з Петром
Івановичем. В той же час розуміла, що
реабілітація людей з особливими потребами має
стати першочерговим обов’язком здорового
суспільства, держави.

Р. Щербан

Бульчак Вадим Миколайович, лікар-уролог
Рівненської обласної клінічної лікарні
Полікістоз нирок - це аномалія, яка характеризується наявністю у паренхімі обох нирок
численних кіст різного розміру і кількості зі серозним або желеподібним вмістом. Ця
аномалія має родинний і спадковий характер.
Існує два види полікістозу:
а) Аутосомно-рецисивний - дефектний ген,
розміщений в 6-й хромосомі, виявляють від 1:5
000 до 1:40 000 в новонароджених. Смертність, як
правило, дуже рання, хворі не доживають до 10річного віку.
б) Аутосомно-домінантний - дефектний ген
розміщується в 4-й або 16-й хромосомі.
Поширеність від 1:500 до 1:1000. Хвороба
проявляється у віці від 20 до 50 років, чим
пізніше, тим довша тривалість життя.
У третини хворих полікістоз нирок
поєднується з кістами печінки, які не порушують
її функцію.
Захворювання на полікістоз складає 11% із
всіх аномалій нирок. Хвороба нирок розвивається
внаслідок неправильного сполучення під час
внутрішньоутробного
розвитку
канальців
ниркової паренхіми із збирними трубочками, що
вростають у неї з миски - це відбувається під час
вагітності.
Частина незрощених канальців залишається
не використаною, а в інших накопичується секрет
їхнього епітелію і сеча з відповідних клубочків,
внаслідок чого вони кістоподібно розтягуються.
Кісти ведуть до атрофії - загибелі ниркової
паренхіми та знижують функцію нирки.
Полікістоз – хвороба, яка уражає дві нирки, однак
патологічний
процес
може
розвиватися
неоднаково в правій та лівій нирках. Полікістозні
нирки є збільшені, поверхня їх горбиста.
Приблизно у 20% випадків полікістоз нирок
перебігає безсимптомно, протягом усього життя і
виявляється пізно, коли з’являється ниркова
недостатність (НН). В інших випадках проявами
захворювання є біль в попереку, кров в сечі,
підвищений артеріальний тиск.
В одних випадках швидше, в інших повільно,
але хвороба прогресує і призводить до ниркової
недостатності. Це очевидно залежить від
кількості канальців, що неправильно зрослися.
Полікістоз веде до хронічного пієлонефриту,
частого запалення нирок, буває також нагноєння
кіст.
Діагностика в основному лабораторна та при
ультразвуковому дослідженні.
Лікування полікістозу на сьогоднішний день є
відкритим, і на жаль, людство в світі ще не
придумало ліків.
Лікування є консервативним, яке полягає в

раціональному харчуванні багатому різними
вітамінами і поживними речовинами. При
хронічному
пієлонефриті
необхідні
антибактеріальні препарати, тискознижуючі.
Для декомпресії нирок і покращення їх
функції в окремих випадках здійснюють
черезшкірну пункцію великих кіст під УЗД
контролем, а також нефректомію - операцію, що
полягає у видаленні нирки, знищеної кістами,
якщо є септичні явища, які не піддаються
медикаментозному лікуванню.
Будь-який полікістоз веде до НН, яка
лікується гемодіалізом.
Ниркова недостатність
Нирки є органами, які забезпечують гомеостаз
- нормальне функціонування організму людини.
Структурно функціональною одиницею нирки
є нефрон, який складається з ниркового тільця з
клубочком і капілярів, якій є фільтром. Нирки
складаються приблизно з 600000 нефронів, які
забезпечують очищення крові і вироблення сечі
до 2 літрів на добу.
Ниркова недостатність є гостра і хронічна.
Гостра виникає раптово без попередніх порушень
ниркової функції. Механізм виникнення до кінця
не з’ясований.
Причини – серцева недостатність, отруєння,
обтурація сечоводу каменем, травма, переливання
несумісної крові і т.д. В гострій нирковій
недостатності (ГНН) виділяються 3 стадії:
приховану, коли з'являються перші ознаки
хвороби, 2-га - олігоанурична - зменшується
кількість сечі, 3-тя стадія - відновлення діурезу, 4та - поліурична - виділення великої кількості сечі
з низькою концентрацією і стадію видужання, 5та – заключна. Лікування здійснюється тільки в
медичних закладах, нерідко воно завершується
смертельно.
Ще одна НН – це хронічна ниркова
недостатність (ХНН), яка розвивається внаслідок
прогресуючої втрати всіх функцій нирок,
незворотнім ушкодженням нефронів.
На 1 млн. хворіє від 300 до 450 чол. До ХНН
ведуть хвороби нирок (пієлонефрити, туберкульоз
нирок,
полікістоз,
сечокам’яна
хвороба,
амілоїдоз, ураження ниркової артерії, цукровий
діабет). Нерідко ХНН є ускладненням пухлин
жіночих статевих органів: фіброміом, раку матки,
кіст і раку ячників.

Клінічні прояви: розрізняють 4 стадії
хвороби.
1-ша - субклінічна, виявляється тільки
завдяки
лабораторно-інструментальних
обстеженнях.
2-га - компенсована, коли шлаки виводяться
позанирковим шляхом: шкірою, плеврою,
шлунково-кишковим трактом. З’являється сухість
шкіри, спрага, швидка втома, втрата аппетиту,
головний біль. Також з'являється артеріальна
гіпертензія, яка ще більше ускладнює стан
хворого і сприяє переходу в 3-тю стадію.
3-тя стадія - декомпенсації. В цій стадії гине
велика кількість функціонуючих нефронів,
з’являється велика кількість шлаків – азотистих.
4-та стадія – термінальна, яка не лікується
медикаментозно, а тільки гемодіалізом аппаратом «Штучної нирки» або пересадкою
нирок.

Діагностика НН ґрунтується на визначені
рівня креатиніну в крові та інших продуктів
розпаду.
Класифікацію
НН
визначається
за
патологічним підвищенням креатиніну:
І ст. - 130-176;
II ст. - 177-350;
III ст.- 351-520;
IV ст. - 521 і більше.
Лікування оперативне і консервативне
Оперативне - пересадка донорської нирки.
Консервативне
медикаментозне
та
гемодіаліз на апараті «Штучна нирка».
Профілактика - для деяких захворювань, які є
спадковими, наприклад полікістоз, не існує. Інші
- це уникати переохолоджень, вчасно лікувати
гострі ниркові
хвороби та здійснювати
профілактичні медогляди протягом року.

Пієлонефрит - це інфекційно-запальний процес верхніх відділів сечової системи нирки і
ниркової миски з ураженням в основному інтерстиційної тканини. Він є однобічний і
двобічний, гострий і хронічний.
Захворюванян
виникає
при
переохолодженнях, існуванні в організмі вогнища
хронічної інфекції (карієс, тонзиліт), при
порушенні відтоку сечі, розладу кровообігу в
нирці тощо.
Клінічні прояви: висока температура тіла 3839 грд., озноби, пітливість, біль в попереку,
сухість шкіри, спрага, втрата апетиту, нудота,
зміна в сечі (лейкоцитурія, бактеріурія).
Діагностика – лабораторно, УЗД дослідження,
рентгенологічні знімки.
Лікування тільки в стаціонарі, специфічна
антибіотикотерапія, залежно до чутливості
збудника,
що
викликав
захворювання,
вітамінотерапія, режим, дієта багата на білки та
вуглеводи,
велика
кількість
рідини,
дезінтоксикаційна
терапія,
овочі,
фрукти,
обмежується сіль.

При неправильному лікуванні хвороба
переходить в хронічну стадію, яка з часом
призводить до загибелі нефронів, артеріальної
нефрогенної гіпертензії, зморщення нирки з
переходом у нефросклероз та розвиток НН, що
веде до інвалідності.
Санаторно-курортне лікування показане
хворим без НН та коригованої гіпертензії.
Клімат - напівпустельний Туркменістан
(Байрам-Ай), Єгипет, Україна - в Криму - Ялта.
Лікувальний сезон від квітня до жовтня,
забороняється засмагати, темпеpaтура води
неменше 210С.
Протипокази
рік
після
гострого
захворювання, AT -190 мм.рт.ст. і вище, хвороби
нирок + ревматичні хвороби. Перед поїздкою
обов'язково
треба
обстежитися
і
проконсультуватися у лікаря спеціаліста.

Простатит - запалення передміхурової залози. Є специфічний простатит, який виникає
при зараженні збудником під час випадкового статевого контакту і неспецифічний при
переохолодженні.
Виділяють гострий і хронічний простатит.
Причини захворювання: кокова мікрофлора,
найчастіше порушення гемодинаміки (кровообігу
в простаті), венозний застій при відсутності або
тривалому утриманні від статевого життя.
Симптоматика: біль в ділянці промежини,
заднього
проходу,
часте
і
болісне
сечовипускання,
нерідко
затримка
сечовипускання, підвищення температури тіла,
озноби, болючі ерекції, виділення з уретри.
Діагностика:
пальпаторними
змінами
простати при ректальному огляді; змінами в сечі
та крові, дані УЗД огляду.
Лікування - стаціонарне, комплексне. Великі
При

дози
антибіотиків,
ректальні
свічки
протизапальні, дезінтоксикаційні препарати. При
ускладненнях і запущених формах (гнійні
простатити, абсцес простати) – оперативне –
розкриття та дренування гнійника.
Хронічні простатити - є наслідками
невилікованого гострого простатиту. Клінічний
прояв: ознаки стертого характеру ніж при
гострому плюс неплідність, виділення сперми в
кінці сечопуску - простаторея.
Лікування - тривале, комплексне, потребує
особливого підходу, нерідко одночасне лікування
обох статевих партнерів.

Ярмолович А.Л., психолог-консультант
Рівненської обласної психолого-медико-педагогічної консультації

Не дивлячись на те, що хвороба Дауна є
сукупністю вроджених вад, основні етапи
розвитку хворих дітей співпадають з
розвитком
тих,
що
розвиваються
нормально. Для того, щоб люди із
синдромом Дауна могли нормально
розвиватися, ними з раннього дитинства
мають займатися кваліфіковані спеціалісти,
тому що розвиток на ранніх стадіях життя в
цілому визначає майбутнє цих людей.
Дуже важливо, щоб сім’ї, де є діти з
синдромом Дауна, розуміли, що залучення
до життя – це не тільки проблема шкільної
інтеграції, але також включення в сім’ю,
суспільство. Тобто мова йде про залучення
дитини у всі сфери життя людини. Не треба
намагатися полегшити існування таким
дітям, їм необхідно дати можливість
приймати
рішення
та
самостійно
відповідати за свої вчинки, що відіграє
велику роль в біологічному розвитку
головного мозку та наступному формуванні
суспільної
свідомості,
пізнавальних
здібностей.
Для досягнення максимально можливих
успіхів в розвитку пізнавальних здібностей,
у навчанні та соціальній адаптації дітей з
хворобою Дауна батькам необхідно
щоденно робити з ними різноманітні
вправи на розвиток слуху та зору. Однак
треба пам’ятати, що головним недоліком
цих дітей є порушення узагальнення
сприйняття. Їм потрібно значно більше
часу, щоб зрозуміти запропонований
матеріал (картину, текст і таке інше).
Уповільнення сприймання погіршується ще
й тим, що через розумовий недорозвиток їм
важко виокремити головне, вони не
внутрішніх
зв’язків
між
розуміють
частинами
картинки,
персонажами
оповідання. Вони часто плутають графічно
схожі букви, цифри, предмети, звуки, слова.
Діти-Дауни не вміють вдивлятися, не
вміють самостійно розглядати. Наприклад,

під час вивчення картинки із зображенням
нісенітниць,
їм
необхідне
постійне
спонукання. Інакше, побачивши якусь одну
відмінність, вони не переходять до пошуку
інших. Діти без стимулюючих запитань
педагога не можуть виконати доступне їх
розумінню завдання. Часто діти восьмидевяти років не розрізняють праву і ліву
сторони, не можуть знайти в приміщенні
школи свій клас, столову, туалет. Вони
помиляються при визначенні часу за
годинником, днів тижня, пір року, значно
пізніше своїх однолітків з нормальним
інтелектом починають розрізняти кольори.
Тому дитині з хворобою Дауна для
розвитку необхідно дуже багато стимулів
для того, щоб щось робити, у чомусь
вправлятися,
вчитися.
Їм
постійно
необхідна допомога і підтримка родичів та
близьких.
Дослідження показують, що підлітки з
хворобою Дауна мають ті ж потреби у
дружбі, взаємовиручці, у тому, щоб гарно
вдягатися та дотримуватися загальних
моральних норм, що і їх здорові однолітки.
Хоча потреби однакові, можливості
інвалідів обмежені, і необхідно таким
людям допомогти їх реалізувати. Не можна
позбавляти хворих синдромом Дауна якості
життя здорових людей. Варто пам’ятати,
що вони розвиваються так само, як і усі
інші, але набагато повільніше. Поступово у
таких людей підвищується рівень корисних
навичок та поведінки. Таким чином це
дозволяє їм з часом вступати в шлюб.
Однак із цього не варто робити висновок,
що усі такі хворі обов’язково повинні
одружуватися. Треба мати на увазі, що
досягнувши певного віку та будучи, певною
мірою, соціально адаптованими, люди із
синдромом Дауна бувають підготовлені до
шлюбних стосунків.
Здорова сексуальна самоідентифікація –
процес досить довгий і може тривати усе

життя і кожний його період ставить перед
людиною певні завдання. У ранньому
дитинстві це здобуття довіри та власної
автономії. Дещо пізніше постає проблема
розвитку свого «Я», по-справжньому
теплих стосунків та фізичної близькості.
Ще пізніше з’являється потреба краще
зорієнтуватися у поняттях «скромність» та
«приватна або особиста сторона життя». У
підлітків на перший план виступають такі
проблеми, як власна безпека та взаємини з
оточуючими.
На жаль, історично так склалося, що
питання сексуальності стосовно людей з
особливостями інтелектуального розвитку
або не розглядалися, або вважалося, що їх
просто не існує. Для нормального розвитку
усіх людей, що дорослішають, незалежно
від наявності чи відсутності фізичних або
інтелектуальних відхилень, міжособистісні
стосунки та сексуальність – речі досить
суттєві.
Хоча
деякі
люди
з
інтелектуальними порушеннями реально не
в змозі підтримувати звичайні соціальні
контакти
або
одружуватися,
проте
осмислене міжособистісне спілкування для
них все ж можливе.
За оцінками спеціалістів, приблизно
70% жінок з синдромом Дауна здатні
завагітніти. Діти можуть народжуватися, як
з нормальним хромосомним набором, так і з
трисомією. Однак у таких дітей, частіше
ніж у дітей народжених від звичайних
матерів, спостерігались серйозні аномалії у
розвитку різних органів. Вагітність може
бути серйозною загрозою для здоров’я
жінки з синдромом Дауна. Ризик, як для
матері, так і для плоду, обумовлений
меншими розмірами органів тазу матері,
можливістю
наявності
потенціальною
захворювань, які часто зустрічаються в
людей цієї категорії, таких як вади серця,
порушення функції щитовидної залози,
судоми та інші хвороби, походження яких
може
пояснюватися
факторами,
які
впливають на них під час вагітності.
Народжені у матерів з синдромом Дауна
діти з нормальним хромосомним набором
та
нормальним
інтелектом
можуть
стикатися з проблемами в середині сім’ї.
Часто такі пари бояться не того, що їх

дитина буде відрізнятися від усіх, а того,
що вона відрізнятиметься від них самих.
Результати спостережень свідчать, що
початок та етапи процесу статевого
дозрівання людей з синдромом Дауна такі
ж, як і у здорових людей, але більшість
чоловіків з таким захворюванням не здатні
до запліднення. В літературі відмічений
лише один факт біологічного батьківства
чоловіка з синдромом Дауна. Причини
чоловічого безпліддя у цьому випадку
невідомі.
Про одружених людей з синдромом
Дауна відомо не багато. З приводу прав
людей з відхиленнями на право брати шлюб
існує багато точок зору. Деякі люди з
проявляють
певну
хворобою
Дауна
схильність до створення власної сім’ї, але
ні в медичній, ані в психологічній
літературі не має серйозних матеріалів, в
яких би розглядалися питання шлюбів між
людьми із синдромом Дауна.
Які ж переваги життя удвох? Перш за
все, кожний з них буде мати доброго друга,
з яким може у повній мірі розділити свої
переживання і труднощі. Це сприятиме
кращій та швидшій адаптації. Тим більше,
що життя разом є стимулом для розвитку
словникового запасу і мови в цілому, а
також схожих інтересів. Велике значення
має і взаємна симпатія один до одного.
Вона врівноважує їх особистості, надає
самостійності і сил для того, щоб
справлятися
з
труднощами
в
повсякденному житті.
Люди з синдромом Дауна тепер
користуються
більш
широкими
можливостями для соціальних контактів.
Ця нова реальність знаходить своє
відображення постійно у зростаючому
потоці публікацій. Від усього цього, на
жаль, відстає навчальна та виховна
діяльність. Відчувається нестача програм,
які б могли допомагати людям з синдромом
Дауна робити відповідальний вибір у
вирішенні життєвих проблем. Тепер вибір
за спеціалістами, які працюють з такою
категорією людей. Їх завдання – створення
служб, які б сприяли розвитку людей з
синдромом Дауна, для того щоб вони
зуміли відчути радість повноцінного життя
в суспільстві, стати його частиною.

Відношення до сексуальності пов'язано з такими компонентами, як самооцінка,
взаємодія з людьми (соціальні моменти – побачення, шлюб) і фізичні аспекти сексу.
Відповідна освіта допомагає запобігти небажаним вагітностям, виховати здорову
сексуальність і полегшити інші проблеми, пов'язані з цією сферою.

Питання: Чи є у людей з синдромом
Дауна сексуальні бажання?
Відповідь: У минулому вважалося, що
ні, тому що помилково думали, що
розумова відсталість – це вічне дитинство.
Насправді у таких людей є відповідні
потреби і бажання. Важливо приділяти
увагу цьому аспекту при вихованні таких
підлітків.
Питання: Діти з синдромом Дауна
розвиваються так само, як звичайні діти?
Відповідь: Діти з синдромом Дауна
проходять через ту ж послідовність
фізичних і гормональних змін, пов'язаних з
дорослішанням, що й звичайні діти їх віку.
Питання: Чи переживають діти з
синдромом Дауна в перехідному віці
емоційні кризи, типові для цього періоду?
Відповідь: Так, і ці кризи можуть
посилюватися соціальними чинниками. Всі
люди, які живуть в суспільстві, відвідують
школу, дивляться телевізор, а тому
неминуче дізнаються про сексуальність.
Підлітки і молоді люди з синдромом Дауна
часто виявляють цікавість до побачень,
браку, материнства (батьківства). Вони
схильні до типових для цього віку прагнень
змінити свій зовнішній вигляд і перепадів
настрою.
Питання: Як можна спонукати людей з
синдромом Дауна до здорових сексуальних
відносин?
Відповідь: Потрібно розробляти освітні,
професійні
програми
і
програми
відпочинку. Розуміння того, що таке секс,
можна досягти тільки через роботу з
самооцінкою,
пояснення
соціальних
відносин і особистих відносин між людьми,
особливостей особистого спілкування з
людьми. Всі ці чинники впливають на
сприйняття сексуальності і близькості.

Питання: Чи потрібно жінкам з
синдромом Дауна якось по-особливому
підходити
до
питань
можливого
материнства?
Відповідь: Приблизно 50% жінок з
синдромом Дауна можуть мати дитину і
можуть в зв’язку з цим застосовувати один
із звичайних методів контрацепції без
додаткових чинників ризику. Вибір методу
пов'язаний з особистими перевагами,
здатністю ефективно використовувати цей
метод і можливими побічними ефектами.
Хірургічна стерилізація також може
проводитися без додаткових чинників
ризику, проте дана процедура для жінок з
розумовою відсталістю контролюється
державними
законами.
Людина
з
синдромом Дауна повинна якомога повніше
бути залучена до ухвалення такого рішення,
якщо виникне така необхідність.
Питання: Чи потрібно людям з
синдромом Дауна якось по-особливому
захищатися
від
захворювань,
що
передаються статевим шляхом?
Відповідь: Чоловіки і жінки з
синдромом Дауна схильні до ризику
захворювань, що передаються статевим
шляхом, в тій же мірі, що й звичайні люди.
Використання презервативів під час
статевого акту краще всього оберігає від
герпесу
і
деяких
інших
СНІДу,
захворювань, що передаються статевим
шляхом. Сексуальна освіта повинна
включати інформацію про захворювання,
що передаються статевим шляхом, і про те,
як їм запобігти.
Питання: Як людину з синдромом
Дауна можна захистити від сексуального
насильства?
Відповідь: Рекомендується вже в
дитинстві
починати
відповідні
віку

пояснення із цього приводу і продовжувати
їх протягом всього життя. Таких людей
треба навчити, де межі нормального
фізичного
контакту
при
звичайних
відносинах з людьми, а також дати
інформацію про те, як поводитися у разі
виникнення таких ситуацій, куди можна
звернутися по допомогу.
Питання: У дівчаток з синдромом
Дауна звичайний менструальний цикл?
Відповідь: Так. Звичайно менструації у
них починаються приблизно в 12 з
половиною років, але іноді в 10-14 років.
Бувають дрібні порушення регулярності
циклу, так само, як у їх звичайних
ровесниць. Порушення циклу можуть бути

пов'язані з підвищенням рівня гормонів
щитовидної залози. Потрібно у такому разі
звернутися до лікаря.
Питання: Якщо жінка з синдромом
Дауна завагітніє, чи буде у дитини синдром
Дауна?
Відповідь: Принаймні 50% жінок з
синдромом Дауна можуть мати дітей. 3550% дітей, народжених від матерів з
синдромом
Дауна,
народжуються
з
синдромом
Дауна
або
іншими
відхиленнями.
Питання: Коли у жінок з синдромом
Дауна починається менопауза?
Відповідь: В різному віці. Але
переважно після сорока років.

Потрібно вчити дітей з синдромом Дауна навикам щоденної гігієни, а також
питанням сексуальності. Цей обов’язок швидше за все доведеться взяти на себе
батькам.

• Необхідно вчасно і краще наперед (!) навчити дітей, підлітків:
- хто може до тебе торкатися і в яких місцях (органи);
- хто може попросити тебе роздягтися (лікар);
- який характер дотиків є прийнятним, а який – ні;
- навчити замикати двері в туалет, ванну, роздягальню;
- навчити розповідати про те, хто торкався дитини, підлітка неналежним
чином, навіть якщо вони просили зберегти таємницю.
• Також діти та підлітки повинні знати, коли і де вони можуть себе чіпати
(мастурбація), їм потрібно пояснити, що вони повинні бути при цьому віч-на-віч з
собою.
• Крім того:
- Говоріть конкретно, називайте речі своїми іменами. Йдеться про пеніс і
вагіну, не про бджілок, тичинки, маточки.
- Будьте послідовні і багато раз повторюйте все, що стосується сексуальної
безпеки.
- Заохочуйте правильну поведінку дитини, підлітка.
- Відволікайте від неправильної поведінки. Наприклад, якщо дитина чи
підліток починає мастурбувати прилюдно, дайте йому щось в руки – нести
або тримати, відволічіть його увагу.
- Хай дитину учить питанням гігієни і сексуальної поведінки хтось тієї ж
статті.
- Не забувайте про соціальний аспект сексуальності.
Сексуальне виховання дітей і підлітків з синдромом Дауна
<http://sunchildren.narod.ru/sex1.html> (2008, черв., 5)
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Міністрів
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Розпорядження від 28.05.2008 № 776
«Про
фінансування
заходів
з
оздоровлення та відпочинку дітей влітку
2008 року»
2. Кабінет Міністрів України; Постанова від
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«Про затвердження Порядку та умов
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7. Міністерство вугільної промисловості
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обмеженими
фізичними
можливостями»
8. Кабінет Міністрів України; Постанова від
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9. Міністерство регіонального розвитку та
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10. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження від 02.04.2008, № 568-р
«Про заходи з надання транспортних
послуг інвалідам та дітям-інвалідам,
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Міністрів
України;
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можливостями до об'єктів житловокомунального призначення»
13. Кабінет Міністрів України; Постанова від
26.03.2008, № 265
«Деякі питання пенсійного забезпечення
громадян»
14. Міністерство охорони здоров'я України;
Наказ від 18.03.2008, № 144
«Про затвердження заходів МОЗ України
щодо
профілактики
розумової
відсталості»
15. Кабінет Міністрів України; Постанова від
12.03.2008, № 183
«Про розміри разової грошової допомоги,
що виплачується в 2008 році відповідно
до Законів України «Про статус ветеранів
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"Про жертви нацистських переслідувань»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 березня 2008 р. № 236
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів державного бюджету для
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання
фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, що додається.
Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. № 236

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів державного бюджету
для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів
1. Цей Порядок визначає механізм
використання
у
2008
році
коштів,
передбачених Мінпраці у державному
бюджеті за програмою «Фінансова підтримка
громадських організацій інвалідів» (далі –
бюджетні кошти).
2. Одержувачами бюджетних коштів є
громадські організації інвалідів, які визначені
статтею 12 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»
та мають статус всеукраїнських, їх місцеві
(обласні)
осередки
та
організації
непромислової сфери УТОГу та УТОСу (далі
- громадські організації).
3. Для отримання бюджетних коштів
громадська організація подає
Мінпраці
заяву
за
формою, затвердженою
Міністерством.
До заяви додаються:
копія статуту (положення) громадської
організації, засвідчена нотаріально;
анкета громадської організації за формою,
затвердженою Мінпраці;
копія
свідоцтва
про
легалізацію
громадської
організації,
засвідчена
нотаріально;
копія довідки про взяття громадської
організації на облік у державній податковій
інспекції, засвідчена підписом керівника,
скріпленим печаткою громадської організації;
копія протоколу засідання вищого органу
громадської
організації
про
обрання
посадових
осіб,
засвідчена
підписом
керівника, скріпленим печаткою громадської
організації;

копія звіту про діяльність громадської
організації
за
формою
державного
статистичного спостереження №1-ПГО «Звіт
про
політичні
партії
та
громадські
організації», засвідчена підписом керівника,
скріпленим печаткою громадської організації;
календарний план та анкета програми
(заходу),
форма
яких
затверджується
Мінпраці.
Громадські організації, які отримували
бюджетні кошти у минулому році, подають
також звіт про їх використання з
відповідними підтвердними документами.
4. Подані громадською організацією
документи Мінпраці розглядає протягом
одного місяця.
5. Бюджетні кошти використовуються
громадською організацією для:
1) проведення всеукраїнських конгресів,
симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів,
з'їздів,
тренінгів,
курсів,
навчальних
семінарів, фестивалів, виставок, концертів,
фізкультурних заходів, конкурсів, за умови,
що інваліди становлять не менш як 60
відсотків загальної кількості їх учасників,
засідань за круглим столом, заходів з нагоди
Міжнародного дня інвалідів (крім оплати
фуршетів та банкетів), а також забезпечення
участі представників громадських організацій
в аналогічних міжнародних заходах;
2) навчання голови та членів тендерних
комітетів (не більш як 6 осіб) громадських
організацій
інвалідів,
що
здійснюють
закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно
до Закону України «Про закупівлю товарів,

робіт і послуг за державні кошти»;
3)
провадження
видів
діяльності,
визначених для громадських організацій
інвалідів указами Президента України;
4) випуску згідно з укладеними
договорами
вітчизняними
суб'єктами
господарської
діяльності
книжок,
підручників,
довідників,
брошур,
інформаційних
листівок,
зокрема
надрукованих шрифтом Брайля, виданих
спеціалізованими мовами та озвучених, а
також газет і журналів з питань соціального
захисту інвалідів, доходи від реалізації яких
використовуються
лише
для
цілей,
визначених цим пунктом;
5) підтримки організацій непромислової
сфери УТОГу та УТОСу, в тому числі
матеріального заохочення працівників в
обсязі, що не перевищує разом з
нарахуваннями 80 відсотків загального
обсягу бюджетних коштів, передбачених для
зазначених товариств;
6) підтримки громадських організацій
інвалідів,
що
входять
до
складу
всеукраїнської
громадської
організації
інвалідів, які надають інвалідам з розумовою
відсталістю послуги з денного догляду за
окремим списком, погодженим з Мінпраці;
7) оплати, але не більш як 20 відсотків
загального обсягу передбачених громадській
організації бюджетних коштів:
оренди приміщень;
комунальних послуг у межах середніх
норм споживання;
послуг поштового та електрозв'язку;
поточного
ремонту
орендованих
інвентарю та приміщень;
встановлення,
користування
та
обслуговування веб-сторінки громадської
організації,
довідково-інформаційних
програм і програм бухгалтерського обліку,
забезпечення доступу до електронної пошти;
придбаних канцелярських виробів;
передплати та придбання періодичних,
довідкових, інформаційних, аналітичних та
методичних видань з питань соціального
захисту і реабілітації інвалідів, діяльності
громадських організацій та бухгалтерського
обліку;
8) матеріального заохочення працівників
організації (в обсязі, що не перевищує разом з
нарахуваннями 35 відсотків загального
обсягу передбачених громадській організації
бюджетних коштів).

Використання бюджетних коштів на інші
цілі забороняється.
6. Сума бюджетних коштів, що
виділяється
громадській
організації,
визначається з урахуванням:
відповідності
запланованих
заходів
(програм)
громадської
організації
пріоритетам державної політики у сфері
соціального захисту інвалідів;
актуальності та соціальної спрямованості
програм
(заходів),
що
здійснюються
громадською організацією;
співвідношення витрат та очікуваного
результату виконання заходів (програм), що
здійснюються громадською організацією;
результатів
аналізу
ефективності
використання бюджетних коштів;
детальних розрахунків та обґрунтувань,
поданих громадською організацією, за
кожним напрямом використання бюджетних
коштів;
інноваційності
заходів
(програм)
громадської організації;
рівня підвищення розміру мінімальної
заробітної
плати
для
організацій
непромислової сфери УТОГу та УТОСу;
наявності
кадрового,
матеріальнотехнічного та методичного забезпечення
діяльності громадської організації;
кількості місцевих осередків (обласних,
районних, міських) та колективних членів;
кількості соціально-культурних об'єктів
(бібліотек, клубів, навчально-інформаційних
центрів, редакцій періодичних видань,
будинків
звукозапису
і
друку,
реабілітаційних центрів).
Розподіл бюджетних коштів здійснюється
Мінпраці на підставі рішення робочої групи,
утвореної
Міністерством
за
участю
представників усіх громадських організацій,
що претендують на отримання фінансової
підтримки у відповідному бюджетному році,
склад і повноваження якої затверджує
Мінпраці.
7. Операції, пов'язані з використанням
бюджетних коштів, проводяться відповідно
до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками, затвердженого
Державним казначейством.
8. Складення і подання бухгалтерської та
фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх
цільовим витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2008 р. № 289
Про затвердження
Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
придбання (будівництва) житла інвалідам по зору та слуху
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для придбання (будівництва) житла інвалідам по зору та слуху, що додається.
Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 р. № 289

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання
(будівництва) житла інвалідам по зору та слуху
1. Цей Порядок визначає механізм
використання
у
2008
році
коштів,
передбачених у державному бюджеті за
програмою «Придбання (будівництво) житла
для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих»
(далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних
коштів
є
Мінпраці.
Одержувачами
бюджетних коштів є підприємства УТОСу та
УТОГу.
Мінпраці здійснює розподіл бюджетних
коштів між їх одержувачами у межах
бюджетних призначень відповідно до списку
осіб, які згідно із законодавством потребують
поліпшення житлових умов і перебувають на
квартирному
обліку,
затвердженого
Центральними правліннями УТОСу та
УТОГу за погодженням з відповідними
місцевими
держадміністраціями
і
виконавчими органами рад, які провадять
діяльність, пов'язану з веденням квартирного
обліку.
3. Підприємства УТОСу та УТОГу
здійснюють у межах виділених бюджетних

асигнувань закупівлю житла на ринку
відповідно до Закону України «Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти» виходячи з мінімальної вартості 1 кв.
метра житла, визначеної в установленому
порядку для даного населеного пункту.
4. Операції, пов'язані з бюджетними
коштами, проводяться відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за
видатками,
затвердженого
Державним
казначейством.
5. Використання бюджетних коштів
відображається підприємствами УТОСу та
УТОГу в квартальних і річних звітах.
6. Мінпраці щокварталу до 15 числа
місяця, що настає за звітним періодом, подає
Мінфіну зведений звіт про використання
бюджетних коштів, а річний – не пізніше 20
січня року, що настає за звітним.
7. Складення та подання фінансової
звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 березня 2008 р. № 265
Деякі питання пенсійного забезпечення громадян
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що 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 осіб, яким призначено пенсію у
зв’язку з втратою годувальника, на одного
непрацездатного члена сім’ї 100 відсотків, на
двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150
відсотків
прожиткового
мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, таким особам надається
щомісячна державна адресна допомога до
пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених
розмірів.
2. Установити, що 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 та інших доплат,
встановленим законодавством, крім пенсій за
особливі заслуги перед Україною) не досягає
прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом
для
осіб,
які
втратили
працездатність, таким особам надається
щомісячна державна адресна допомога у
сумі, що не вистачає до зазначеного
прожиткового мінімум.
Прем'єр-міністр України

3. Установити, що норма постанов
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004
р. № 943 «Про додаткові заходи щодо
підвищення рівня пенсійного забезпечення»
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст.
2008) і від 18 вересня 2004 р. № 1215 «Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення»
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст.
2491), а також пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 2007 р. № 684
«Про
поліпшення
матеріального
забезпечення окремих категорій населення»
(Офіційний вісник України, 2007., № 32, ст.
1312) не застосовуються при наданні
щомісячної державної адресної допомоги,
встановленої цієї постановою.
4. Виплата щомісячної державної адресної
допомоги, передбаченої цією постановою,
здійснюється за рахунок коштів, з яких
виплачується пенсія або державна соціальна
допомога.
5. Щомісячна державна адресна допомога
встановлюється з 1 квітня 2008 р. і
переглядається у зв’язку із збільшенням
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність.

Ю. Тимошенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2008 p. № 387
Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 p., №30,
ст. 2130; 2007 p., № 32, ст. 1291), зміни, що додаються.
2. Поширити дію пункту 16 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями на членів сімей
інвалідів, які були забезпечені автомобілями і померли до набрання чинності постановою Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 661 «Про внесення змін до Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями» (Офіційний вісник України, 2007 p., № 32, ст. 1291).
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. № 387

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями
1. У пункті 1:
замінити словами та цифрою «легковими
в абзаці першому слово «автомобілями»
автомобілями, зазначеними в абзаці шостому

статті 1 Закону України «Про автомобільний
транспорт» (далі – автомобіль)»;
доповнити в абзаці четвертому:
друге речення після слів «влаштування
інваліда» словами «, який забезпечений
автомобілем,»;
абзац реченням такого змісту: «У такому
разі інваліди знімаються з обліку».
2. Доповнити пункт 2 після абзацу
шостого новим абзацом такого змісту:
«Закупівля робіт і послуг з виготовлення і
поставки автомобілів за рахунок державних
коштів здійснюється Фондом соціального
захисту інвалідів та Фондом соціального
страхування відповідно до законодавства.».
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий
вважати відповідно абзацами восьмим і
дев'ятим.
3. Доповнити абзац перший пункту 3
після слова «автомобілем» словами «і
наявність або відсутність протипоказань до
керування ним».
4. В останньому абзаці пункту 4 слова
«спільними» і «та головних управлінь
соціального захисту» виключити.
5. У пункті 5:
в абзаці другому слово «автомобіля»
замінити
словами
та
цифрою
«автомобільного
транспортного
засобу,
зазначеного в абзаці четвертому статті 1
Закону
України
«Про
автомобільний
транспорт» (крім причепів, напівпричепів)»;
доповнити абзац п'ятий після слів «(далі –
районні управління соціального захисту)»
словами
«або
управління
виконавчої
дирекції»;
доповнити абзац восьмий після слова
«автомобілем,» словами «виникли інші
причини, з яких член сім'ї інваліда не може
керувати автомобілем,».
6. В абзаці першому пункту 8 слова «за
погодженням з правлінням» замінити
словами «за рішенням правління».
7. У пункті 10 слова «спільним» і «та
головного управління соціального захисту»
виключити.
8. В абзаці першому пункту 11 слова
«необхідної
матеріально-технічної
та
навчально-методичної
бази,
кадрів
педагогічних
працівників,
а
також»
виключити.
9. Доповнити абзац другий пункту 12
після слів «головного управління соціального
захисту» словами «або управління виконавчої

дирекції».
10. У пункті 14:
доповнити абзац перший після слова
«провадиться» словами «на підставі заяви
інваліда,
законного
представника
недієздатного інваліда, дитини-інваліда»;
в абзаці третьому слова «автомобілем або
мотоколяскою»
замінити
словами
«автомобілем відповідної модифікації або
мотоколяскою»;
доповнити пункт після абзацу третього
новим абзацом такого змісту:
«Якщо інвалід протягом шести місяців з
дня
повідомлення
про
необхідність
здійснення
повторного
огляду
для
підтвердження наявності медичних показань
не проходить такий огляд в облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин,
він знімається з обліку.».
У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий
вважати відповідно абзацами п'ятим –
восьмим;
в абзаці сьомому слова «спрямовуються
на спеціальні рахунки відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, відкриті в
органах
Державного
казначейства
в
Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі» замінити словами
«зараховуються до спеціального фонду
державного бюджету на рахунки, відкриті в
органах Державного казначейства».
11. У пункті 16:
доповнити друге речення абзацу шостого
після
слова
«каліцтва»
–
словом
«відповідним»;
в абзаці восьмому слова «до спеціального
фонду державного бюджету на спеціальні
реєстраційні рахунки відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, відкриті в
казначейства
в
органах
Державного
Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі» замінити словами «до
спеціального фонду державного бюджету на
рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства».
12. У пункті 18:
доповнити абзац третій після слова
«урахуванням» словом «фактичного»;
в абзаці п'ятому слова «спеціальний
реєстраційний рахунок Фонду соціального
захисту
інвалідів»
замінити
словами
«рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Кошти за повернуті (вилучені) головним,
районним управлінням соціального захисту
автомобілі, а також сплачені членами сімей
померлих інвалідів за залишені їм автомобілі
зараховуються до спеціального фонду
державного бюджету на рахунки, відкриті в
органах Державного казначейства, а за
автомобілі, повернуті (вилучені) управлінням
виконавчої
дирекції,
–
на
рахунки
відповідних управлінь виконавчої дирекції.»;
абзац вісімнадцятий виключити.
13. В абзаці третьому пункту 20 слова «,
де інвалід перебуває на обліку, або
управління
виконавчої
дирекції,
яке
забезпечило автомобілем інваліда внаслідок
трудового каліцтва» замінити словами «або
управління виконавчої дирекції, де інвалід
перебуває на обліку».
14. У другому реченні абзацу шостого
пункту 23 слова «копія витягу» замінити
словами «зазначний витяг з акта огляду», а
слово «також» виключити.
15. Доповнити пункт 24 абзацом такого
змісту:
«Повторному
огляду
в
облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також дітиінваліди, які мають медичні висновки на дату,
коли їм ще не виповнилося п'ять років.».
16. Пункт 33 виключити.
17. Доповнити у пункті 34: абзац перший
після слова «реєстрації» словами «, а інвалід
унаслідок трудового каліцтва – до відділення
виконавчої дирекції,»;
абзац шостий після слова «автомобілем,»
словами «та довідка»;
перше
і
друге
речення
абзацу
дванадцятого
після
слова
«захисту»
відповідно
словами
«або
відділенням
виконавчої дирекції» і «або відділення
виконавчої дирекції»;
абзац тринадцятий після слів «головного
управління соціального захисту» словами «, а
відділення виконавчої дирекції – до
управління виконавчої дирекції».
18. Абзаци перший і сьомий пункту 35
викласти в такій редакції:
«35. Головне управління соціального
захисту або управління виконавчої дирекції
реєструє заяви разом з іншими необхідними
документами у журналі, форма якого
затверджується Мінпраці, приймає відповідне
рішення і надсилає його у письмовій формі
відповідно
до
районних
управлінь
соціального захисту або відділень виконавчої

дирекції, які видали направлення, та
інвалідам,
законним
представникам
недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.»;
«Облік інвалідів унаслідок трудового
каліцтва ведеться управліннями виконавчої
дирекції.».
19. Пункт 36 викласти в такій редакції:
«36. Взяття на облік інваліда (крім
інваліда внаслідок трудового каліцтва)
здійснюється
головним
управлінням
соціального захисту, а інваліда внаслідок
трудового каліцтва – управлінням виконавчої
дирекції у розрізі наявних черг інвалідів
(відповідно до пунктів 25-28 цього Порядку)
з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК),
яка видала інваліду висновок про наявність
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілем у разі коли такий висновок
видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.
Інваліди, які мають право на забезпечення
автомобілями незалежно від наявності
медичних показань, беруться на облік з дати
подання заяви разом з документами,
зазначеними у пункті 34 цього Порядку.
Сім'ї, які складаються з двох і більше
інвалідів, беруться на облік як сім'я на
підставі спільної заяви про бажання отримати
один автомобіль з дати взяття на облік
першого з них.
У разі бажання одного з інвалідів, які
перебувають на обліку як сім'я, отримати
автомобіль окремо він береться на облік на
підставі заяви з дати, з якої він міг бути
взятий на облік, якби не перебував на обліку
як сім'я, та відповідно до своєї категорії.
У такому ж порядку здійснюється взяття
на облік інваліда у разі смерті інваліда, з яким
він перебував на обліку як сім'я.
У разі заміни автомобіля, отриманого
через головне управління соціального захисту
або управління виконавчої дирекції, інвалід
береться на облік з дати подачі заяви, але не
раніше закінчення десятирічного строку
експлуатації автомобіля.
Інвалід, який має відповідні медичні
показання для забезпечення автомобілем з
ручним керуванням і протипоказання до
керування автомобілем та не перебуває на
обліку відповідно до абзаців сьомого і
восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі
зміни у складі сім'ї береться на облік з дати
звернення
до
головного
управління
соціального
захисту
або
управління
виконавчої
дирекції
із
заявою
та

документами, що підтверджують зазначені
зміни.
У разі зняття інвалідності інвалід
знімається з обліку, а автомобіль, яким він
був забезпечений, повертається головному,
районному управлінню соціального захисту
або
управлінню
виконавчої
дирекції
відповідно до пункту 16 цього Порядку.
Інвалід повторно береться на облік з дати
встановлення інвалідності відповідно до
довідки МСЕК.
У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким
інвалідність встановлено на певний період, не
поновлюють
без
поважних
причин
інвалідність протягом шести місяців, вони
знімаються з обліку.
Якщо в інваліда, який має протипоказання
до керування автомобілем, відсутній член
сім'ї, який проживає і зареєстрований за
місцем його проживання та реєстрації і якому
інвалід міг би передати право керування
автомобілем, інвалід знімається з обліку
протягом шести місяців з дати встановлення
цього факту.
У разі переїзду інваліда він береться на
облік за новим місцем проживання і
реєстрації з дати взяття на облік за
попереднім місцем проживання. При цьому в
списках інвалідів, яких узято на облік,
робиться позначка «прибув» (дата, місяць,
рік) із зазначенням регіону або «вибув»
(зазначається
причина,
найменування
регіону).
Головні управління соціального захисту,
управління виконавчої дирекції щороку не
пізніше
ніж
25
січня
проводять
інвентаризацію особових справ інвалідів.
Інвалід,
законний
представник

недієздатного інваліда, дитини-інваліда має
право на безперешкодне ознайомлення з
інформацією про взяття їх на облік, що
міститься в особовій справі інваліда.».
20. Доповнити абзац четвертий пункту 37
після слова «захисту» словами «або
управління виконавчої дирекції».
21. Абзац перший пункту 40 викласти в
такій редакції:
«40. Особові справи інвалідів (крім
інвалідів унаслідок трудового каліцтва), яких
забезпечено автомобілями, зберігаються в
головних управліннях соціального захисту, а
інвалідів унаслідок трудового каліцтва – в
управліннях виконавчої дирекції довічно,
крім випадків переїзду інваліда та взяття його
на облік відповідно до абзацу одинадцятого
пункту 36 цього Порядку.».
22. Доповнити у пункті 41: друге речення
абзацу першого після слова «обліку» словами
«в головних управліннях соціального захисту
та управліннях виконавчої дирекції»;
абзац третій після слів «головне
управління соціального захисту» словами
«або управління виконавчої дирекції», а після
слів «головному управлінню соціального
захисту» – словами «або управлінню
виконавчої дирекції»;
перше речення абзацу сьомого після слова
«допомога,»
словами
«крім
випадків,
зазначених в абзацах першому – п'ятому
пункту 16 цього Порядку,».
23. Доповнити пункт 43 абзацом такого
змісту:
«Після десятирічного строку експлуатації
інвалідом
автомобіль
знімається
з
балансового рахунку.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 квітня 2008 р. № 401
Деякі питання придбання у 2008 році технічних та інших засобів реабілітації
Відповідно до статті 83 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що придбання технічних та
інших засобів реабілітації, виготовлених за
індивідуальним замовленням інвалідів та
осіб, які мають право на безоплатне
забезпечення такими засобами згідно із

законодавством, а також оплата послуг з
ремонту технічних та інших засобів
реабілітації
здійснюються
Фондом
соціального захисту інвалідів на підставі
договорів, укладених з підприємствами
незалежно від форми власності, що є
безпосередніми виробниками таких засобів
(надавачами
послуг
з
ремонту)
та
відповідають кваліфікаційним вимогам (далі
– підприємства), без застосування тендерної

процедури, у такому порядку:
1) видатки на придбання технічних та
інших засобів реабілітації здійснюються за
рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на 2008 рік Фонду
соціального захисту інвалідів за програмою
2507090 «Забезпечення окремих категорій
населення України технічними та іншими
засобами реабілітації», крім видатків на
придбання протезно-ортопедичних виробів,
необхідних для проведення складного
протезування, які здійснюються за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 2008 рік Фонду соціального
захисту інвалідів за програмою 2507080
«Соціальна,
трудова
та
професійна
реабілітація
інвалідів»,
відповідно
до
Порядку,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2006 р. № 1652 (Офіційний вісник України,
2006 p., № 48, ст. 3195).
Сума, на яку укладається договір з
підприємством, визначається з урахуванням:
потреби, встановленої органами праці та
соціального захисту населення на підставі
відомостей централізованого банку даних з
проблем інвалідності;
цін на технічні та інші засоби реабілітації,
що не перевищують граничні ціни,
затверджені
Міністерством
праці
та
соціальної політики, для інвалідів та інших
осіб, які забезпечуються такими засобами;
вартості послуг з ремонту технічних та
Прем'єр-міністр України

інших засобів реабілітації, яка визначається
виходячи з фактичних витрат і рівня
рентабельності, встановленого Міністерством
праці та соціальної політики.
У разі коли особа виявила бажання
замовити такий засіб за ціною, що перевищує
граничну, вона сплачує різницю за власний
рахунок
(крім
випадків
складного
протезування);
2) виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації і надання послуг з їх
ремонту здійснюються підприємствами в
міру надходження індивідуальних замовлень;
3) Фонд соціального захисту інвалідів має
право
проводити
попередню
оплату
підприємствам,
якщо
це
передбачено
договором, але на строк не більше ніж
визначено законодавством.
Остаточна оплата технічних та інших
засобів, виготовлених за індивідуальним
замовленням, послуг з ремонту таких засобів
здійснюється після поставки цих засобів і
надання послуг з їх ремонту відповідно до
укладених Фондом соціального захисту
інвалідів договорів на підставі актів здаванняприймання робіт (наданих послуг) та реєстрів
централізованого банку даних з проблем
інвалідності.
2. Міністерству праці та соціальної
політики затвердити кваліфікаційні вимоги
до підприємств, які виробляють технічні та
інші засоби реабілітації та надають послуги з
ремонту цих засобів.
Ю. Тимошенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 квітня 2008 р. № 407
Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що пільги, компенсації та
гарантії, зазначені у пунктах 22, 38, 40, 41, 45,
49, 52, 61, 67, 68, 72, 77, 78, 82, 84 і 94 розділу
II Закону України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
України»,
надаються у порядку, що діяв до набрання
чинності цією постановою:
ветеранам праці;
особам, які мають особливі трудові
заслуги
перед
Батьківщиною,
вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих)

осіб, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною;
пенсіонерам з числа прокурорів та слідчих
прокуратури;
інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які
супроводжують інвалідів першої групи або
дітей-інвалідів (не більше ніж один
супроводжуючий);
суддям у відставці;
дітям війни;
звільненим з військової служби особам,
які стали інвалідами під час проходження
військової служби, та членам їх сімей, які

перебувають на їх утриманні, батькам і
членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під
час проходження військової служби;
звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років військовослужбовцям
Служби безпеки, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції,
рядового
і
начальницького
складу
кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони;
дітям
(до
досягнення
повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького
складу
кримінальновиконавчої системи, державної пожежної
охорони, які загинули або померли у зв'язку з
виконанням
службових
обов'язків,
та
непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні;
батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації,
які загинули (померли), пропали безвісти або
Прем'єр-міністр України

стали інвалідами під час проходження
служби;
ветеранам військової служби, органів
внутрішніх справ, державної пожежної
охорони, служби цивільного захисту і
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації;
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів
військової
служби,
органів
внутрішніх справ, державної пожежної
охорони, служби цивільного захисту і
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації;
реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами;
пенсіонерам
з
числа
медичних,
фармацевтичних, педагогічних працівників,
працівників бібліотек, спеціалістів із захисту
рослин, які працювали у сільській місцевості
та селищах міського типу і проживають у цій
місцевості та населених пунктах.
2. Ця постанова набирає чинності з 1
травня 2008 року.
Ю. Тимошенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 квітня 2008 р. № 575-р
Про затвердження плану заходів з подальшого розвитку вітчизняного виробництва
технічних та інших засобів реабілітації на 2008-2009 роки
1. Затвердити план заходів з подальшого розвитку вітчизняного виробництва технічних та
інших засобів реабілітації на 2008-2009 роки, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям надавати організаційну
допомогу протезно-ортопедичним підприємствам у виконанні завдань з будівництва та
реконструкції.
3. Мінпраці забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2003 р. № 575-р

ПЛАН
заходів з подальшого розвитку вітчизняного виробництва технічних та інших засобів
реабілітації на 2008-2009 роки
I.
Розроблення,
випробування
та
підготовка до впровадження у виробництво
нових видів технічних та інших засобів
реабілітації,
що
виконуються

УкрНДІпротезування
1.
Розроблення,
випробування
та
підготовка до впровадження у виробництво:
нових видів протезних, ортезних систем

та типорозмірів комплектувальних частин до
ортезів ізоцентричного типу для дітей, що
забезпечують еквівалентну ходьбу;
комплектувальних частин для робочих та
комбінованих протезів верхніх кінцівок;
спеціального обладнання та інструментів
для побутової адаптації і освоєння технічних
засобів реабілітації (2009 рік);
ортезних
систем
із
застосуванням
комплектувальних частин для них різного
функціонального призначення для дітей та
дорослих;
з
технічних
засобів
реабілітації
композиційних матеріалів;
спеціальних копил для виготовлення
різних груп ортопедичного взуття;
модифікованих біомеханічних апаратнопрограмних комплексів оцінки постави,
статики та ходьби людини;
комплектувальних частин до протезних та
ортезних систем.
2. Розроблення національних стандартів,
гармонізованих з європейськими, на технічні
засоби реабілітації інвалідів, які визначають
рівень якості продукції та надання послуг із
забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації.
II.
Будівництво,
реконструкція,
модернізація,
технічне
оснащення
державних, у тому числі казенних,
підприємств, УкрНДІпротезування
3. Створення мережі сервісних центрів з
обслуговування
інвалідів
та
окремих
категорій населення та ремонту технічних та
інших засобів реабілітації (2009 рік).
4. Технічне оснащення випробувальної
лабораторії УкрНДІпротезування.

5.
Розроблення
та
виготовлення
спеціального оснащення для сертифікаційних
випробувань технічних засобів реабілітації в
державному
підприємстві
«Центр
сертифікації технічних засобів реабілітації та
послуг» (2009 рік).
6. Будівництво та технічне оснащення
виробничо-дослідної
лабораторії
ортопедичного взуття на базі Київського
казенного експериментального протезноортопедичного підприємства (2009 рік).
7.
Будівництво,
реконструкція,
модернізація та придбання державними, у
тому числі казенними, підприємствами
основних засобів, зокрема для стаціонарів
первинного та складного протезування, що
належать до їх структури.
8. Забезпечення виїзних медико-технічних
бригад
спеціалізованим
автомобільним
транспортом.
9. Створення регіональних цехів, дільниць
з урахуванням вимог міжнародних стандартів
(2009 рік).
10.
Реконструкція
реабілітаційних
відділень клініки УкрНДІпротезування та
придбання основних засобів.
III.
Впровадження
інноваційних
технологій у виробництво технічних засобів
реабілітації інвалідів
11. Організація виробництва сучасних:
засобів
побутового
обслуговування
інвалідів;
засобів технічної реабілітації інвалідів;
засобів пересування та малої механізації
для інвалідів;
комплектувальних частин до протезноортопедичних виробів.

Безробітного під час перебування на обліку в службі зайнятості визнано
інвалідом. Призначену допомогу по безробіттю з урахуванням страхового стажу
одержано в повному обсязі.
Чи має право така особа на навчання за направленням центру зайнятості або
на участь в оплачуваних громадських роботах за кошти Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття?
Так, особа має право на навчання за
направленням центру зайнятості, оскільки є

застрахованою і на день надання статусу
безробітного мала 26 календарних тижнів

трудової діяльності зі сплатою страхових
внесків.
Проте на виплату
матеріального
забезпечення під час навчання права не має,
оскільки відповідно до п. 2 ст. 27 Закону
«Про
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування
на
випадок
безробіття»
тривалість
виплати
матеріальної
допомоги
в
період
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації зараховується до
загальної тривалості виплати допомоги по
безробіттю і не може її перевищувати.
Термін виплати допомоги по безробіттю
у такої особи закінчився.

Відповідно до п. 22 Положення про
порядок
організації
та
проведення
оплачуваних
громадських
робіт,
затвердженого урядовою постановою від
27.04.98 р. № 578, безробітні, в яких
закінчився строк виплати допомоги по
безробіттю, мають право на участь в
оплачуваних громадських роботах за кошти
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок
безробіття.
При
цьому
оплачувані
громадські роботи пропонуються особамінвалідам з урахуванням рекомендацій
МСЕК.
Соціальний захист. – 2007. – № 11. – С.50.

Основна щорічна відпустка інвалідам надається у зручний для них час
тривалістю: для І і II груп – 30, a III – 26 календарних днів (ч. 7 cт. 6 Закону «Про
відпустки»).
При цьому працюючому інвалідові за
його бажанням щорічну основну та
додаткову відпустки повної тривалості в
перший рік роботи може бути надано до
закінчення
загальновстановленого
6місячного терміну безперервної праці.
І так само у зручний для нього час (ч. 7
ст. 10 Закону).
Крім того, за бажанням працівникаінваліда йому може бути надано відпустку
без збереження зарплати (ст. 25 Закону),
причому вона надається в обов'язковому
порядку
у
визначений
таким
співробітником час тривалістю: для III
групи – до 30 календарних днів щорічно, І і
II груп – до 60-ти днів.
Працівникам-інвалідам,
у
яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності
з аварією на ЧАЕС (І категорія),

передбачено надання додаткової відпустки
зі збереженням зарплатні тривалістю 14
робочих днів на рік.
А працівникові, який став інвалідом
унаслідок
нещасного
випадку
на
виробництві
або
професійного
захворювання, за медичними показаннями
надається
безкоштовно
путівка
для
санаторно-курортного лікування.
Якщо ж до отримання путівки такий
працівник використав щорічну відпустку,
роботодавець надає йому додаткову для
лікування (включно з часом проїзду) зі
збереженням – на вибір працівника –
протягом цього часу середньомісячної
зарплатні, яку співробітник мав до
ушкодження здоров'я, чи зарплатні, що
склалася перед відпусткою.
Соціальний захист. – 2007. – № 11. – С.51.

В умовах сучасного
ринку праці існує особлива
група безробітних – це люди, які мають
інвалідність. Проблема безробітних інвалідів у
наш час є особливо актуальною через її велике
соціальне значення для суспільства. Сьогодні
пенсії за інвалідністю не відповідають
сучасному рівню життя, а право на отримання
додаткового доходу у вигляді заробітної плати
інваліди втрачають у першу чергу.
Згідно
зі
статистичними
даними
Міністерства праці та соціальної політики
України, чисельність людей з інвалідністю
зростає і на кінець 2008 року перевищуватиме 3
мільйони, з них близько мільйона людей
працездатних. Як же максимально сприяти
людям з інвалідністю реалізувати своє право на
працю, свої потенційні можливості, відчути
себе необхідним і повноправним громадянином
України?
Позитивні зрушення, які відбуваються
сьогодні у нашій країні щодо інтеграції людей з
інвалідністю в соціум, свідчать про певні зміни
у нашому суспільстві. Не залишається осторонь
вирішення проблем інвалідів і обласна служба
зайнятості. Так, протягом останніх шести років
кількість громадян з обмеженими фізичними
можливостями, які звернулись за послугами в
центри області, збільшилась у 5,2 рази. Якщо у
2001 році послугами служби зайнятості
скористались 146 осіб, які мають інвалідність,
то у 2007 році – 753 особи. Зокрема, у 2001 році
за сприянням обласної служби зайнятості
працевлаштовано 85 інвалідів, а у 2007 – 231.
Основою професійної реабілітації осіб, які
мають інвалідність, є професійне навчання.
Традиційна система визнання професії такою,
що підходить або не підходить особі з
обмеженою працездатністю, може бути
подолана за допомогою сучасних технологій,
які надають інвалідам можливість виконувати
переважну більшість робіт, якщо вони
отримають правильне навчання та їхні робочі
місця будуть відповідно оснащені.
Працевлаштування безробітних громадян
шляхом залучення їх до попереднього
профнавчання у державній службі зайнятості є
одним із пріоритетних напрямків активної
політики зайнятості.

Відповідно до рівня освіти та попереднього
професійного досвіду, особи з обмеженими
фізичними можливостями, які перебувають на
обліку в центрах зайнятості і визнані
безробітними, можуть бути направлені на
професійну підготовку, перепідготовку або
підвищення кваліфікації.
Згідно з угодами, укладеними центрами
зайнятості, професійне навчання безробітних
усіх категорій може бути організовано у
навчальних закладах різних рівнів акредитації,
а також безпосередньо на виробництві - на
підприємствах, в установах, організаціях різних
форм власності чи відомчого підпорядкування.
Навчання проводиться як у курсовій формі –
шляхом зарахування особи у групу для
оволодіння певною професією чи навичками
роботи, так й індивідуально.
Інтеграція безробітних осіб з інвалідністю у
сферу праці шляхом залучення їх до
навчання
сьогодні
може
професійного
здійснюватись, як за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, так
і за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів.
За направленнями центрів зайнятості
безробітні-інваліди можуть навчатись і у
центрах професійної реабілітації інвалідів, де
процес
здобуття
професійних
навичок
з
медичною
реабілітацією,
поєднується
спрямованою на досягнення особою з
інвалідністю оптимального фізичного стану.
Метою професійної реабілітації безробітних
осіб з обмеженими фізичними можливостями
шляхом залучення до професійного навчання є
підвищення їхньої конкурентоспроможності на
ринку праці, а результатом має бути
працевлаштування. І якщо сьогодні державна
служба зайнятості має суттєвий досвід щодо
організації професійного навчання безробітних,
то у процесі навчання і подальшого
працевлаштування безробітних-інвалідів ще
існують проблеми, які, по-суті, є загальними
проблемами держави і суспільства.
Відповідно до законів України „Про
зайнятість
населення”,
„Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування на випадок безробіття”, „Про
основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні” на органи державної служби
зайнятості покладено функції сприяння у
працевлаштуванні інвалідів шляхом підбору
відповідної
роботи,
підвищення
їх
професійного рівня та кваліфікації (у тому
числі за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів).
За роз’ясненнями щодо проходження
професійної підготовки (перепідготовки) за

робітничими професіями та підвищення
кваліфікації необхідно звертатися до центру
зайнятості за місцем реєстрації проживання або
у відділ організації профнавчання обласного
центру зайнятості (м. Рівне, вул. Кавказька, 2,
2-ий поверх, каб. 1, телефони для довідок: 6902-09, 69-02-08).

Евеліна Іванюк, головний спеціаліст відділу організації
профнавчання Рівненського обласного центру зайнятості

Вибір професії залежить насамперед від
Вашого бажання займатися певним видом
трудової
діяльності,
ваших
інтересів,
здібностей, та обов’язково – стану здоров’я.
Якщо вибір трудової діяльності відповідає
Вашим фізичним можливостям, то вона
позитивно впливатиме на загальний стан, не
призведе до появи хронічних захворювань,
фізичної та психологічної втоми. І навпаки,
якщо професія, спеціальність не відповідають
стану здоров’я, це може Вам нашкодити,
призвести до різкого погіршення здоров’я,
зниження працездатності, а інколи – до її
повної втрати.
Перед тим, як обирати професію та
навчальний заклад, рекомендуємо заздалегідь
отримати медичну консультацію. Тільки лікар
може кваліфіковано надати
заключний
висновок щодо професійної придатності.
У житті не буває абсолютно безнадійних
ситуацій. Якщо Ви перебуваєте на обліку в
центрі зайнятості і Вам не вдається підібрати
роботу, яка відповідає Вашим інтересам,
уподобанням, психологічним та фізичним
особливостям, яка задовольняє Ваші потреби,
зверніть увагу на можливість забезпечити себе
роботою самостійно, шляхом організації
власного бізнесу.
Організація підприємницької діяльності –
непроста справа, але це реальний шанс
свої
можливості.
Кожний
реалізувати
безробітний,
який
захоче
самостійно
влаштувати своє життя, отримає дієву
підтримку та допомогу від служби зайнятості.

Якщо
Вас
зацікавила
перспектива
організації власної справи, зверніться до
профконсультанта центру зайнятості, який:
- поінформує про професії, опанування яких
надасть Вам можливість організувати власну
справу з урахуванням Вашої освіти та
професійного досвіду;
- допоможе дізнатись про вимоги, які
пред’являє до людини та чи інша професія;
- визначить за допомогою тестів і
спеціальних методик Ваші здібності, нахили і
професійну придатність до конкретної професії
та підприємницької діяльності;
- надасть впевненості у власних силах.
Якщо для реалізації Ваших задумів щодо
організації власної справи Вам не вистачає
знань чи професійного досвіду, служба
зайнятості
організує
Вашу
професійну
підготовку, перепідготовку та навчання основ
бізнесу.
Крім того, в центрі зайнятості Ви зможете:
- отримати консультаційні послуги щодо
юридично-правового
регулювання
й
оподаткування підприємницької діяльності,
відкриття банківського рахунку та інших
питань розвитку бізнесу;
- дізнатись про умови отримання
матеріальної
підтримки
для
організації
діяльності
у
вигляді
підприємницької
виплаченої одноразово призначеної Вам
допомоги по безробіттю.
Обміркуйте наші пропозиції, можливо, це
найкоротший шлях до вирішення проблем
Вашої зайнятості.
Довідки за тел. 22-33-65 (відділ організації
профорієнтації обласного центру зайнятості)
Леся Парчук, начальник відділу організації
профорієнтації обласного центру зайнятості

Основне завдання служби зайнятості – знайти для
людини роботу, навіть якщо ця людина – неповносправна,
- переконують працівники служби. Значно покращити
ситуацію з працевлаштуванням людей з обмеженими
можливостями допомагає діюче законодавство. Зокрема,
інвалідам, котрі звертаються у центри зайнятості,
надається статус безробітного, а якщо вони протягом
останнього року працювали не менше 26 календарних
тижнів, мають право на отримання допомоги по
безробіттю. Це значно збільшило чисельність людей з
обмеженими можливостями, котрі звертаються до центрів
зайнятості. Наприклад, у Здолбунівський районний центр
зайнятості протягом минулого року за допомогою у
працевлаштуванні звернулося 86 осіб з інвалідністю, з них
58 мали статус безробітного, а 38 отримували матеріальне
забезпечення у вигляді допомоги по безробіттю.
Як запевняє начальник відділу надання
соціальних послуг з працевлаштування районного
центру зайнятості Тетяна Касацька, питання
працевлаштування інвалідів – на особливому
контролі. Зокрема, роботу завдяки центру
зайнятості у 2007 році знайшли 37 інвалідів:
- Роботодавці самі звертаються до нас, щоб
ми допомогли їм з такими кадрами, - наголошує
Тетяна Касацька.
Людей з обмеженими можливостями центр
зайнятості працевлаштував на звичайні та
дотаційні робочі місця, також надавав одноразову
виплату допомоги по безробіттю для організації
власної підприємницької справи.
Здолбунівчанка Інна Кузьмінчук нещодавно
захистила свій бізнес-план. Навчаючись у
Рівненському центрі професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості, вона, за її словами,
здобула важливі знання з основ підприємництва й
тепер готова започаткувати свою справу:
- Внаслідок аварії, в якій загинула моя мама, я
залишилась інвалідом і без роботи. Знайомі мені
запропонували звернутися у центр зайнятості,
оскільки самій дуже важко працевлаштуватись.
Тут мені порадили зайнятися підприємницькою
діяльністю. Я пішла на курси підприємцівпочатківців. На розгляд запропонувала свою ідею
й захистила бізнес-план на тему «Роздрібна
торгівля. Джинсовий одяг». Раніше я працювала

Андрій Матвіїв

продавцем у маминому магазині, тому деякий
досвід у мене був. Мій магазин продаватиме
недорогий, але обов’язково якісний джинсовий
одяг. Впевнена, що інваліди повинні самі шукати
можливості, щоб себе реалізувати. До того ж,
важливо, щоб поруч були люди, готові
допомогти. Ось, наприклад, є спеціалісти центру
зайнятості, які безробітному інваліду можуть,
принаймні, дати перелік організацій, які хочуть
мати у себе таких працівників. Ці люди, хоч і
обмежені у фізичних можливостях, але нічим не
гірші розумово, вони так само фахово можуть
працювати. Добре, що це розуміють у центрі
зайнятості.
Інший приклад – житель Здолбунова
Олександр Денисюк:
- Не міг тривалий час працевлаштуватися, бо
не задовільняла зарплатня, котру пропонують
роботодавці. Хоча вибір вакансій для таких як я є,
насправді можливості високих заробітків немає.
Тому я вирішив зайнятися підприємництвом.
Пройшов курси, захистив бізнес-план. Буду
займатися заготівлею і реалізацією свинини та
яловичини. Вибрав цей вид діяльності, оскільки
такий бізнес не потребує великих вкладень. Від
центру зайнятості я отримав допомогу – близько
3,5 тисячі гривень, яка мені дуже допоможе на
першому етапі започаткування власної справи.
Андрій Матвіїв

Людмила Бондар, заступник директора
Радивилівського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених громадян
Про роботу відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів та осіб похилого
віку Радивилівського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених громадян вже йшла мова на сторінках "Інва.net".
Але час спливає і все змінюється. За рік відбулися позитивні зміни в роботі
відділення.
За невеликий проміжок часу відкрито ще
дві філії відділення в селах Пустоіваннє та
Рідків (донедавна такі філії були до послуг
жителів сіл Козин, Теслугів, Пляшева). І це
ще не все!
У Радивилівському відділенні медикосоціальної реабілітації створено галокамеру
(„Соляну кімнату”). Для її створення з шахти
в Солотвино завезено 6 т. солі, обладнано
одну із кімнат відділення. Нині ця кімната з
соляними стінами, стелею, своїм особливим
мікрокліматом і справді нагадує природну
печеру чи шахту. Тут хочеться дихати
глибоко, на повні груди. Повітря свіже,
чисте і неначе «гострувате на смак». Ті,
хто бував у Солотвино, кажуть, що так
пахне сіль у шахті.
Головним лікувальним компонентом
галокамери є сухе повітря, насичене
від’ємно зарядженими іонами хлориду
натрію, очищене від вірусів, мікробів та
алергенів. Сіль поглинає атмосферну
вологу та підтримує асептичні умови
середовища. Повітря в галокамері є
стерильним. Глибоке проникнення в
людський організм дрібно розсіяного
сольового аерозолю відновлює захисні
функції епітелію, зменшує запалення,
покращує відділення мокроти з бронхів.
В галокамері проводиться лікування
вазомоторного та алергічного риніту,
хронічного фарингіту, гаймориту, тонзиліту,
а
також
реабілітації
хворих
у
післяопераційному періоді. Підсушуючий,
дезинфікуючий ефект покращує стан шкіри,
допомагає
при
підліткових
вугрових
висипках, алергічних проявах, екземах,
дерматитах, і навіть псоріазі в стадії ремісії.
Від’ємні іони хлориду натрію укріплюють
нервову систему, покращують якість сну,
стабілізують артеріальний тиск. Курс

галотерапії сприяє підвищенню захисних сил
організму.
І наші жителі в повному обсязі
використовують цю можливість, проходячи
курс лікування в галокамері.
Напередодні Дня Перемоги, 7 травня
цього
року,
у
відділенні
відбулася
презентація механічно-масажного комплексу,
в який входять ліжко Нуга Бест, масажне
крісло УТЕ - 26, вібромасажери для ніг,
електричний ручний вібромасажер.
Про механізм дії масажу та різні моделі

Людмила Парницька презентує ліжко Нуга Бест
масажерів, присутнім розповіли керівник та
консультант-менеджер Рівненського салонумагазину „Здоров’я + красота” Ільчук
Вікторія та Партицька Людмила. Вони ж
подарували відділенню вібраційний килимок
SL-D02, який одночасно здійснює масаж
акупунктурних точок м’язів шиї, спини,
попереку та ніг, що допоможе лікувати людей
з серйозними травмами хребта.

В
гостях
у
відділенні
побували
представники компанії „Бионет” Олександр
Румко
та
Микола
Шклярук.
Вони
запропонували прилад для детоксикації
(очищення) організму від зашлакованості.

Директор Рівненського салону-магазину
„ Здоров’я + красота” Вікторія Ільчук
надає індивідуальну консультацію з
використання масажера інвалідувізочнику Анатолію Великану
Тепер
відвідувачі
відділення
з
нетерпінням чекають, коли апарат буде
придбано, адже його здатність допомогти
людині очистити організм від накопичених
токсинів та шлаків, покращити самопочуття
просто вражаюча. А закупити прилад до дому
для особистого користування, враховуючи
його вартість, зможе далеко не кожний.
Одночасно керівник Рівненського салонумагазину „Здоров’я + красота” Вікторія
Ільчук надала індивідуальні консультації
інвалідам-візочникам
з
використання
різноманітних механічних масажерів, які
придбані
для
реабілітації
тих,
хто
пересувається на візках.
Втіленню ідеї створення „Соляної
кімнати”, придбанню новітньої масажної

апаратури у Радивилові сприяли голова
райдержадміністрації І.Й. Полетко та голова
районної ради М.М. Савчук, депутати
районної ради, які з розумінням ставляться до
проблем
населення.
На
будівництво
галокамери було виділено 55 тис. грн., на
придбання механічно-масажного комплексу –
понад 30 тис. грн.
На черзі – придбання додаткової масажної
апаратури в сільські філії відділення,
закінчення
розширення
його
адмінприміщення, де планується проводити
водолікування (розпочато в 2007 році за
кошти, виділені з обласного бюджету).
Всі наші надбання спрямовані на те, аби
інваліди та особи похилого віку, які
обслуговуються в територіальному центрі,
мали змогу не виїжджаючи за межі району
значно поліпшити стан свого здоров’я.
Інвалідам
послуги
надаються
безкоштовно, пенсіонерам – за 50% вартості.
Інші категорії громадян отримують послуги
згідно тарифів на платні послуги.
Якщо вас зацікавила інформація про
роботу нашого територіального центру і ви
хотіли б дізнатися про нас більше – пишіть
нам, дзвоніть.
Наші контакти:
тел.: (803633) 4-32-05 – директор терцентру
(803633) 4-35-81 – відділення медикосоціальної реабілітації
e-mail:zdobrom@mail.ru

В галокамері
www.zdobrom.org.ua

Відгуки пацієнтів про роботу
відділення медико-соціальної
реабілітації інвалідів та осіб похилого
віку Радивилівського територіального
центру соціального обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених
громадян

В галокамері

„Галокамера
мені
дуже
допомогла. Стало легше дихати.
Постійно приймаю масаж, тепер
ще й механічний. Те, що зроблено
для нас в Радивилові – прекрасно” –
А.І. Великан, інвалід I гр.

“Самопочуття покращилося.
В соляній кімнаті заспокійливо,
майже як в Солотвино… ”

„Перед процедурами стан був
поганий. Після 5-ти сеансів в
галокамері
стан
набагато
покращився. Стабілізувався тиск,
зменшились
приступи»,С.Б.
Чоловічок, м. Радивилів, інв. ІІІ гр.

„Для нас, астматиків,
галокамера
–
неоцінимий
Божий дар! Я вже 40 років
хворію на астму. Колись, років
25 тому ще за часів радянської
влади, назбирав трохи грошей
і поїхав в Солотвино, в соляну
шахту, але так і не попав
туди. Дуже то важка справа
була. А тепер маємо свою
галокамеру, то й їздимо сюди,
до Радивилівського відділення
реабілітації», - М.П. Юсюк, с.
Крупець, інв. ІІ гр.

„Важко було б нам без тої
галокамери.
Окрім
нас
сюди
приходять і діточки з бронхитами,
астмами, з іншими хворобами.
Дякуємо Богові ще й
районній
владі,
всім
працівникам
територіального центру за таку
турботу про нас”, - Дарія
Пороховник,
пенсіонерка,
м.
Радиви ів

Вібромасажери для ніг

~


Я інвалід I групи I категорії?
постраждалий внаслідок аварії на ЧАЕС. Мене
цікавить порядок нарахування пенсій такій
категорії, чи буде страхуватись інвалідний
транспорт?
Микола Андрійович Тарасюк,
с. Ромейки Володимирецького району
Відповідь. На запитання відповідає
перший заступник начальника головного
управління О. Шамак.
Статтею 28 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та
внесення змін до деяких законодавчих актів
України" передбачено, що у всіх випадках
розміри пенсій для інвалідів по І групі
інвалідності,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, становить 130
% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Інвалідам І групи, віднесеним до категорії
Т, призначається щомісячна додаткова пенсія
за шкоду, заподіяну здоров'ю у розмірі 30
процентів прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Законом України „Про Державний
бюджет України на 2008 рік та внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
затверджено з 1 квітня прожитковий мінімум
для осіб, які втратили працездатність, у
розмірі 481 гривня.


Добрий день, шановна редакціє! Я,
Скиданюк Ірина Степанівна, проживаю в м. Рівне,
75 років, інвалід 3-ї групи, є постійним читачем
Вашого видання.
Чи можу я отримувати компенсаційні виплати
(доплати), призначені у відповідності до Закону
України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні» за свого репресованого чоловіка,
Скиданюка Миколу Олексійовича. Помер в 1995 р.
Як реабілітований (17 квітня 1991 р.) отримував
компенсаційні виплати в 1992, 1993, 1994 рр.,
видані Корецьким райфінвідділом.
Скиданюк Ірина Степанівна,
м. Рівне
Відповідь. Шановна Ірино Степанівно!
Редакція видання просить у Вас вибачення за

Огляд листів веде Раїса Щербан
зволікання з відповіддю. Ваш лист за півроку
пройшов багато інстанцій, аж поки ми змогли
отримати відповідь.
На Ваше запитання відповідає в.о.
начальника Головного управління юстиції у
Рівненської області С.В. Гордійчук.
Відповідно до статті 5 Закону України
«Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні» та п.2 Положення про порядок
виплати грошової компенсації, повернення
майна або відшкодування його вартості
реабілітованим
громадянам
або
їхнім
спадкоємцям, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 24 червня 1991 р. №
48 право на грошову компенсацію мають
спадкоємці
громадян,
реабілітованих
відповідно до Закону, якщо вона була
нарахована, але не отримана реабілітованим.
Виплата зазначеної компенсації в усіх
випадках проводиться тільки спадкоємцям
першої черги.
Спадкування
нарахованих
але
не
виплачених сум компенсації здійснюється у
порядку, визначеному Цивільним кодексом
України.
Так, відповідно до статті 1261 Цивільного
кодексу
України
до
першої
черги
спадкоємців за Законом відносяться діти
спадкодавця, у тому числі зачаті за життя
спадкодавця та народжені після його смерті,
той з подружжя, який його пережив, та
батьки. Тобто, громадянка Скиданюк І.С. є
спадкоємцем першої черги як дружина
померлого.
Згідно зі статтею 1268 Цивільного
кодексу
спадкоємець,
який
постійно
проживав разом із спадкодавцем на час
відкриття спадщини, вважається таким, що
прийняв спадщину, якщо протягом строку,
встановленого статтею 1270 цього Кодексу,
він не заявив про відмову від неї.
Таким чином, громадянці Скиданюк І.С.
необхідно
отримати
у
відповідному
фінансовому органі за місцем проживання
довідку про розмір нарахованої, але не
виплаченої грошової компенсації для того,
щоб звернутися до державного нотаріуса для
включення цієї суми до свідоцтва про право
на спадщину, що буде підставою для
отримання відповідних сум компенсації.



…Хочу отримати відповідь на своє
питання: " Маю проблеми із гіпертонією (група),
серцево-судинним захворюванням. Як скинути зайву
вагу (150 - 20 кг)". Заздалегідь дуже вдячна.
Сніжко Світлана
Відповідь. Дієтичне харчування при
гіпертонії, яка розвивається на фоні
ожиріння, повинно сприяти не лише
нормалізації водно-сольового балансу та
ліпідно-вуглеводного обміну, але й зниженню
ваги тіла.
При гіпертонії у поєднанні із ожирінням
рекомендується
знизити
калорійність
харчування за рахунок, в першу чергу,
зменшення змісту жирів на 20-30% при
підвищенні частки вуглеводів до 50-60%, але
не за рахунок легкозасвоюваних вуглеводів.
Голодування та „жорсткі” низькокалорійні
дієти при гіпертонії протипоказані.
В першу чергу необхідно виключити з
раціону чи серйозно обмежити продукти, що
сприяють підвищенню тиску. Рекомендується
повністю виключити:
- продукти, які включають кофеїн в значній
кількості (міцний чай, кава, какао);
- гострі, солоні, копчені продукти та блюда,
консерви, пряності;
- жирні продукти (жирні сорти м’яса, риби,
риб’ячий жир, тверді жири, морозиво);
- здобу, торти, солодке;
- більшість субпродуктів (нирки, печінка,
мозок);
- алкогольні напої.
Серйозно обмежити при гіпертонії
необхідно
такі
продукти:
сіль,
легкозасвоювані вуглеводи (сливове масло,
сметану), рідину (включаючи супи).
В помірній кількості можна вживати
картоплю, квасолю, боби, горох. Хліб – до
200 г в день, головним чином чорний.
Основу харчування при гіпертонії повинні
складати: нежирні сорти м’яса, риби (у
відвареному вигляді), молоко, молочнокислі
продукти, нежирний сир; розсипчасті каші;
супи: овочеві вегетаріанські, круп’яні,
молочні, фруктові; фрукти, овочі в сирому,
вареному вигляді, у вигляді вінегретів,
салатів з рослинним маслом; продукти, багаті
ліпотропними речовинами, калієм, магнієм
(абрикоси, курага, яблука, ін.).
Джерело: http://www.poedim.ru/ld_hyper/



Доля майже за Шевченком.
Пам’ятаєте Шевченкові рядки: "... І виріс я в
чужому краї, і сивію на чужині"? Майже
повторюючи їх склалась доля Марії Степанівни
Павлової, бо й виросла вона в чужому домі, й
посивіла не у своєму. Але нещасною себе ця жінка
ніколи не вважала.
На порозі будинку-інтернату вона з'явилась
двадцятирічною дівчиною у лютому 1963 року.
Прийшла сюди, бо більше йти було нікуди - ніхто не
чекав. Так склалося. Та й до цього теж довелося не
солодко.
Млинівщина. Марії виповнився всього рік, коли
померла її мама. Дівчинку на виховання взяла
бабуся, що мешкала на Волині. Але і та через
декілька років померла.
Батько, на той час вже вдруге одружений,
переймався клопотами нової сім'ї. Тож, фактично
сироту, Марію - підлітка забрала до себе сім'я
Олени Якимівни Сухомуть, тоді - директора школи
у Городищі. Дівчинка допомагала доглядати їх
доньку - маленьку Аллочку, була за няньку. Життя
потихеньку владналося, та прийшло нове
випробування - важка хвороба.
Через
менінгоенцефаліт
п'ять
років
поневірялась по лікарнях Луцька та Рівного.
Впродовж трьох років була прикутою до ліжка. Але,
завдяки бажанню допомогти та високому
професіоналізму лікарів Мойсея Ізраілевича Шапіро
і Леоніда Семеновича Гітіка, знову стала на ноги.
Виписка з лікарні. Та куди повертатися? "Не
уявляю, де б я тоді поділась, якби не будинокінтернат", - згадує Марія Степанівна.
Вже більше сорока років вона є підопічною цього
закладу, але на долю не нарікає і нещасною себе
зовсім не вважає. Бо тут зустріла чимало хороших
людей, знайшла друзів. А ще Марія має щиру і добру
вдачу, вміє вислухати і поспівчувати, тому й
люблять і поважають її тут.
«Рятує те, що працюю. Моя царина кореспонденція. Я сортую пошту, що надходить у
будинок-інтернат, розношу її адресатам. Читаю
листи тим, хто не може зробити цього самотужки,
записую і відправляю відповіді на них» -розповідає
М. Павлова.
... Їй теж надходили листи. Листи від родичів
інших підопічних. Бо не раз траплялося так, що
познайомившись із Марією Степанівною під час
відвідин своїх рідних, гості здружувалися із нею.
А мріє жінка, що колись переглядаючи пошту,
натрапить, на особливо дорогий для неї лист - від
колись маленької дівчинки, яку доглядала, а тепер
дорослої жінки – Алли. Ще більше хотіла б
зустрітися із нею, погомоніти, розпитати про її
батьків, про те, як склалося в неї життя. Адже

саме Алла нині єдина найрідніша їй у цьому світі
душа.
Можливо, хтось допоможе Марії Степанівні
розшукати доньку Олени Якимівни Сухомуть,
мешканки с. Баїв Луцького району Волинської
області.
Відповідь. Ми звернулися за допомогою
до Волинської обласної універсальної
бібліотеки та Здолбунівської центральної
районної бібліотеки Рівненської області.
Завдячуючи
старанням
бібліотечних
працівників було знайдено п. Аллу, яка нині
працює на Волині директором школи. Пані
Алла по телефону домовилась з Марією
Степанівною про зустріч. Отож будемо
сподіватися, що мрія п. Марії збудеться.


Добрий день! Пише до Вас
жителька села Кунин Здолбунівського району
Овдіюк Наталія Степанівна - мати дитиниінваліда дитинства. Донці 13 років, у неї хвороба
Дауна. Дякую за надзвичайно потрібну і цікаву
інформацію надруковану на сторінках "Інва.net".
Мене дуже цікавить рубрики «Порада психолога», а
також «Право», «Лікар інформує». Про хворобу
Дауна Ви в одному з випусків вже писали, але я
хотіла б більше дізнатись про цю хворобу, може
мені дала б пораду ваш психолог. Як виховувати та
навчати таких дітей?
Бажаю Вам творчої наснаги.
З повагою до Вас Овдіюк Н.С.
Відповідь. Шановна п. Овдіюк Н.С. Про
захворювання дітей з синдромом Дауна
розповідає психолог-консультант Рівненської
обласної
психолого-медико-педагогічної
консультації А.Л. Ярмолович рубриці
«Поради психолога» цього числа видання.



…Поставили діагноз періатрит
плечевого суглобу. Що це за захворювання, які
причини і якими народними методами його
лікують?
Якимчук В.М., інвалід III групи,
м. Радивилів



Мені хотілося б щоб з’явилася
рубрика «Екологічна аптека» і ще дізнатися про
нетрадиційні методи лікування випадіння волосся.
Павлушенко Н.Ю., с. Соснове Рокитнівський
район

Відповідь. Шановні дописувачі Якимчук
В.М. та Павлюшенко Н.Ю.! Відповідь на свої
запитання Ви можете прочитати в цьому
числі видання, рубрика «Нетрадиційні методи
лікування».


…Дякуємо за "Інва.net". З кожним
наступним номером черпаю для себе все більше
корисної інформації з різних питань. Більше хотів
би дізнатися про своїх ровесників-інвалідів по зору.
Так в № 14 "Інва.net" прочитав і щиро порадів за
Сашка Максимова з с. Князівки Березнівського
району, за його талант музиканта і співака.
Шайдик Роман, с. Козин
Відповідь. Шановний п. Романе! Редакція
"Інва.net" обіцяє в наступному випуску
розповісти про когось з твоїх ровесників
інвалідів по зору. А ще від імені Романа я
звертаюсь до читачів видання надсилати нам
такі
розповіді,
які
ми
обов’язково
опублікуємо.



… Я прикутий до ліжка вже 4 роки і
постійно читаю із захопленням ваші видання, але я
хотів би, щоб бюлетень у мене залишався довше, бо
читаю я повільно. Чи можна якось підписатися на
видання і як зробити це.
Кузьмич Я.М., с. Глинне.
Відповідь. Шановний п. Кузьмич! На
жаль, підписатися на видання не можна, але
бібліотекар може залишати Вам кожний
номер на довший період часу.


…Я ніде не працює сиджу в дома з
дитиною-інвалідом. Чи зараховується мені догляд
за дитиною-інвалідом до трудового стажу?
Кляпко О.Т., с. Борове, Рокитнівський район
Відповідь. Шановна п. Кляпко О.Т. На
запитання «Чи враховується трудовий стаж
по догляду за дитиною-інвалідом» відповідає
у 18 числі "Інва.net" головний спеціалістюрист
обласного
відділення
Фонду
соціального захисту інвалідів Рівненської
області Микулин Іван Михайлович, рубрика
«Нам пишуть».


Юрію 24 роки, інвалід 2 групи.
Через свою хворобу не може бувати в місті. Свої
думки він передає у віршах і піснях, які хотів би
бачити надрукованими. А ще мріє, що на його вірші

була написана музика.
надісланого у двох листах.
*

*

Подаємо найкраще з
*

Я ревную тебя,
Хоть и прав на это не имею.
Ведь ты не со мной, ведь ты не моя,
Но всё равно ревную тебя, чужая жена.
Припев:
Девочка гуляй, гуляй, гуляй,
Девочка люби, люби, люби.
Девочка целуй, целуй, целуй,
Девочка скажи, скажи, скажи.
Вечер дарит звёзды нам,
И нет больше сил, молчать,
Я скажу, о чём молчат,
И пусть всё поймешь сама.
Эта любовь непростое заданье,
И нужно нам с тобой решить,
Любить или всё забыть,
И пусть любовь поможет нам.
*

*

*

Странная, странная, странная,
Заветная и желанная,
Любимая, долгожданная,
Моя ненаглядная.
*

*

*

Я люблю этот вечер,
Эти звёзды, это небо,
Ах, эта ночь роковая,
Звёзды и небо дороги и гитары.
Всё что нужно мне было,
А стала нужна лишь она чужая жена.
Шановний Юрію! Рекомендуємо показати
свою творчість вчителю літератури місцевої
школи. Тобі допоможуть вдосконалюватися у
написанні віршів.
Для тих, хто захоче спілкуватися із Юрієм
(за його згоди) подаємо адресу: с. Біла
Криниця Рівненського району Рівненської

області. Дацюк Юрій, тел. 27-09-79. Якщо
Вам самотньо, зателефонуйте Юрію.


…Після довгих років безбожного,
грішного життя прийшла до Господа. Незважаючи
на хворобу, щаслива в Господі, в сім’ї дітей Божих.
Хто бажає спілкуватись з інвалідом другої групи,
євангельською християнкою, будь ласка, пишіть
мені, з радістю відповім.
Овчарук Галина, 55 років, друга група з 1990
року, захворювання – гемолітична анемія, с.
Михайлівка Радивилівського району Рівненської
області, тел.: 8(03633)27751.
Овчарук Галина,
с. Михайлівка Радивилівського району

…На лівому березі річки Пляшівки
розташоване село Пустоіваннє Радивилівського
району. В особистому будиночку разом з дружиною
Євгенією Гнатівною та сином Миколою проживає
інвалід першої групи Хомич Петро Прокопович.
Майже 10 років пройшло з того часу як йому було
ампутовано ліву, а через два роки праву ноги. Але
він не зламався, не схилив голову перед невблаганною
долею, а щоденно робить все можливе і неможливе,
щоб встояти і перемогти. Його зігріває доброта,
любов рідних людей: Євгенії Гнатівни та сина
Миколи.
Пересуваючись на інвалідному візку, він часто
оглядає своє рідне село, спілкується з
односельчанами, сусідами, друзями. Любить також
Петро Прокопович і порибалити на ставочку річки
Пляшівки, помилуватись природою рідного краю.
До оселі, де проживає Петро Прокопович, часто
навідуються люди, щоб полагодити взуття. Він є
постійним читачем інформаційного бюлетеня
"Інва.net". Петро слідкує за новими законодавчими
документами, які прийняті в державі, для людей з
обмеженими
фізичними
можливостями,
цікавиться історіями таких людей, як сам.
Він дякує редакції бюлетеня "Інва.net" за такий
чудовий часопис і сподівається на зустріч з новими
випусками.
Мацюк В.М., бібліотека Пустоівааннівської
ПШБ, Радивилівський район

В Україні нині дуже багато людей, у яких хворі нирки. Болить спина, ноги, болять
суглоби, серце, підвищується тиск, є набряки на обличчі – все це означає, що у людини
хворі нирки. Вона ж цього і не знає, лікує спину, хворі суглоби… Тим часом недуга
прогресує.
На нирки увагу не звертають. А даремно.
Адже вони виконують дуже складну роботу.
Регулюють об’єм рідини в організмі і фільтрують
кров, яка надходить до них по ниркових артеріях.
Через нирки впродовж доби протікає понад двісті
літрів крові. Для їх нормальної роботи необхідно
майже в двадцять разів більше кисню, ніж для
функціонування інших органів.
Найчастіше людей непокоїть сечокам’яна й
нирковокам’яна хвороба. Процес утворення
камінців підсилюють інфекції, травми хребта,
трубчастих кісток і сечовивідного каналу. Також
нестача в їжі вітамінів. Зокрема, А, В, D.
Хімічний склад камінців неоднорідний. В кислій
сечі зустрічаються камінці, які складаються з
солей сечової кислоти – уратів. У лужній сечі є
фосфати. Ще є тверді солі – оксалати. Вони
можуть бути і у кислій, і у лужній сечі.
Звісно, найкраще хворобу попередити,
профілактично не допустити захворювання. Для
цього важливі режим, збалансоване харчування,
фізкультура. Людина має лікувати запальні
процеси, які виникають в організмі. Коли аналіз
показує, що в сечі є урати, то з раціону слід
виключити смажене м’ясо, сири, шпинат, салат,
редьку. Виключають також кислі соки, маринади
і прянощі.
Позбутись уратів допоможуть брусниця,
суниці лісові (земляника лесная), селера, гарбуз
звичайний
(тыква
обыкновенная),
кавун
звичайний (арбуз обыкновенный).
Попередити утворення камінців у нирках і
допоможе їх вивести пюре з буряка звичайного
червоного (свекла обыкновенная).

Пюре з буряка звичайного
Кілька
коренеплодів
буряка
звичайного
добре
помити,
почистити
і
розварити
на
слабенькому
вогні
до
густої
однорідної маси – пюре.
Вживати по півсклянки чотири
рази на день за двадцять хвилин до
Часто можна чути, мовляв, той чи той лікує
сечокам’яну хворобу петрушкою, робить відвар і
п’є.
Однак запам’ятайте, що петрушка не
виводить пісок і камінці з нирок, вона виводить
лише воду. Крім того, вона протипоказана тим,
хто хворіє на нефрит.

Добре виганяє пісок і дрібні камінці з нирок
овес посівний (овес посевной).

Ліки з вівса посівного
Півлітрову банку неочищеного
вівса висипати в каструлю, залити
літром окропу, поставити на
слабкий
вогонь
і
кип’ятити
впродовж години. Вживати по
півсклянки тричі на день.
Почистити нирки добре вміє гарбуз
звичайний. Використовується свіжий сік. Його
треба пити по чверті склянки чотири рази на день.
Помічними також є ліки з черешків (хвостика)
гарбуза.

Настій
черешків
гарбуза
звичайного
Столову
ложку
подрібнених
черешків гарбуза залити 0,5 л
окропу,
настояти
три-чотири
години.
Пити по четвертині склянки
Лікування може тривати два місяці, а потім
зробити перерву.
Допоможе виводити камінці з нирок і сік
редьки посівної чорної. Пити по столовій ложці
тричі на день за п’ятнадцять-двадцять хвилин до
їжі.
Курс лікування – два тижні, потім зробити
перерву на тиждень і за потреби знову повторити
курс.
Добрі результати дають і ліки з цибулі
городньої (лук репчатый).
Ліки з цибулі городньої
Кілограм цибулі пропустити через
м’ясорубку, додати чотириста грамів цукру
(хворим на цукровий діабет - сорбіту).
Кип’ятити
на
слабенькому
вогні,
помішуючи,
впродовж
двох
годин.
Процідити. Вийде п’ятсот міліметрів
рідини. Розділити її на чотири рівні
частини. Наступного дня о восьмій годині
ранку починати лікування – випити першу
частину. Через двадцять хвилин – легкий
сніданок. Далі пити ліки о дванадцятій
годині, шістнадцятій і одинадцятій.

Наступні чотири-п’ять днів уже слід
відстоювати сечу і дивитися наслідки лікування.
Виводять камінці з нирок і ліки з суміші
полину гіркого і рути садової.
Ліки з суміші рослин
Дві частини подрібнених на порошок
трави полину гіркого і одну частину
рути садової ретельно змішати.
Вживати по півтора-два грами (на
кінчику ножа) – взяти в рот,
розжувати і запити теплою водою.

Курс лікування – десять днів, потім зробити
перерву на два дні і продовжити лікування
впродовж місяця.
Коли пісок або камінці виходять з організму,
людина відчуває біль. Полегшення принесуть
теплі ванни. Можна стрибати навшпиньки,
постукуючи п’ятами.
Нирки піддаються лікуванню краще в період
своєї активності, яка триває з сімнадцятої години
до дев’ятнадцятої.
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Полікістоз нирок – це вроджене захворювання, за якого на обох нирках з’являються і
поступово збільшуються кісти. Вважається спадковим захворювання, досить часто буває у
членів однієї родини.
Зазвичай хвороба впродовж багатьох років
перебігає безсимптомно. Може виявитися
випадково за медичного обстеження, УЗД тощо.
Однак хворі мають звернути увагу на збільшене
сечовиділення (поліурію), спрагу, а потім
погіршення апетиту, зниження працездатності,
тупий біль у попереку, головний біль. Поліурія в
деяких випадках досягає трьох-чотирьох літрів за
добу. Сеча безкалорійна, низької щільності.
Аналіз сечі відзначає: в осаді постійно є
еритроцити. Подекуди підвищується температура,
посилюється біль у попереку. На такі ознаки
хворі мають звернути увагу.
Треба стежити за харчуванням, обмежити
споживання білків та кухонної солі, але раціон
має бути калорійним і багатим на вітаміни.
Народна медицина пропонує рецепти ліків із
рослин, які допоможуть боротись з хворобою.
Приміром, із ожини (ежевики). Потрібен для
цього корінь рослини.
Ліки з кореня ожини
Великий корінь ожини (подрібнений)
залити п’ятьма літрами води.
Варити, доки википить половина
рідини. Пити по 100 мл відвару
тричі на день.

Можна приготувати ліки з квітів бузини.
Ліки з квітів бузини
Столову ложку подрібнених квітів
бузини залити склянкою окропу,
настояти півгодини. Процідити.
Пити по чверті склянки тричотири рази на день за п’ятнадцять
хвилин до вживання їжі.
Доречне лікування соками.
Сік огірків, буряка, моркви. Приготувати сік
зі свіжих огірків, буряка червоного, моркви в
рівних пропорціях, змішати. Пити по
півсклянки три-чотири рази на день за
двадцять хвилин до їжі.
Ліки з кореня лопуха великого
Дві столові ложки подрібненого
кореня лопуха великого залити 0,5 л
кип’яченої
води.
Варити
на
слабенькому вогні десять хвилин.
Настояти
чотири
години.
Процідити.
Пити
по
чверті
склянки три-чотири рази на день за
півгодини до вживання їжі.
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Періартрит – термін, який позначає одночасне ураження різних м’яких тканин навколо
суглоба, що беруть участь в його функціонуванні.
Плечелопатковий періартрит виникає при спонділозі шийного відділення хребта, який
супроводжується болями в області шиї, передпліччя, розладом чуттєвості, іноді атрофією
м’язів. Виражені больові симптоми при рухах руки в плечовому суглобі та нахилі голови.

Нетрадиційні
методи
лікування
плечелопаткового періартриту:
1.
В
якості
розсмоктуючого,
відволікаючого та посилюючого кровообіг
застосовують компрес: до білка 1 яйця додати
1 столову ложку очищеного скипидару,
збовтати; отриману емульсію наносять на
відрізок тканини з льону тонким шаром і
прикладають на шийно-лопаткову зону.
Зверху кладуть компресний папір та
обв’язують шарфом. Якщо з’явиться відчуття
печіння, компрес знімають, протирають
чистим рушником, і повторюють процедуру
через 6 годин.
2. При простуді, односторонньому
напруженні
твердих
шийних
м’язів

ефективна мазь: 30 г порошку подрібнених
плодів кінського каштану старанно змішати з
20 г камфорного масла та 30 г внутрішнього
свиного сала. Шматок сірого (краще
житнього) хліба намазати тонким шаром мазі
та прикласти до хворого місця (до шиї чи між
лопатками). З хліба виділяється велика
кількість вологи, яка здійснює лікувальну
дію.
3. Глинолікування: просіяти через велике
сито 1/2 відра червоної чи жовтої глини,
замісити з водою до тягучою маси, нагріти до
60 оС та зробити глиняні аплікації на область
сплетення та у вигляді високих рукавичок на
хвору руку, 20 хв через день.

Стояновский Д. Н. Энциклопедия народной медицины : в 2 т. Т. 2. / Д. Н. Стояновский. –
К. : Здоров’я, 1997. – С. 483.

Груша допомагає зцілювати простатит
Груша допомагає чоловікам лікувати
простатит. Якщо чоловік вживає груші,
компоти, узвари з груш, грушеві страви:
киселі, соуси, підливки, вареники, пиріжки
тощо
–
це
надійна
профілактика
захворювання статевої залози. Груша усуває
запальний процес.
Для лікування простатиту можна також
робити ліки з квітів груші (якщо назбирали
навесні пам’ятайте, що збирати слід дуже
обережно, небагато, адже дерево має ще дати
плоди).
Ліки з квітів груші
Дві столові ложки подрібнених
квітів груші залити літром
окропу,
потім закутати і
настояти півгодини. Пити по
склянці чотири рази на день.
Так лікують гострий простатит.
Якщо є біль, часте сечовиділення, то
такий чай можна пити частіше: що дві години
по півсклянки. Коли немає груші, варто
назбирати листя й гілочок груші і варити чай.
Його можна пити всій родині, бо він лікує
нирки, сечостатеву систему, усуває запальні
процеси, виводить білі солі: фосфатні,
карбонатні, кальцеві – ті, що спричиняють
остеохондроз.
У лісі росте грушанка круглолиста, вона

діє на статеву залозу, майже так, як груша, а
іноді навіть краще.
Ліки з грушанки круглолистої
Столову
ложку
подрібненої
трави грушанки (свіжозібраної
чи висушеної) залити склянкою
окропу, укутати і настояти дві
години. Пити по чверті склянки
три-чотири рази на день.
Пити такі ліки впродовж місяця. Потім
зробити перерву на тиждень і знову
продовжувати лікування.
Гострий запальний процес передміхурової
залози призводить до хронічного запалення, а
хронічний не вилікуваний запальний процес
викликає більш серйозне захворювання, яке
називається аденомою статевою залози. Це
доброякісна пухлина, яка виникає в наслідок
розростання самої залози. Найчастіше вона
буває у чоловіків після сорока років і з віком
ризик захворювання на аденому різко
підвищується.
Розвивається
пухлина
стискає
повільно,
вона
поступово
сечовивідний канал, тим самим ускладнюючи
вивільнення сечового міхура. Водночас
пухлина тисне на шийку сечового міхура і
подразнює його, що призводить до частої
потреби сечовиділення.
Попередити
розвиток
онкологічного

захворювання багатьох органів, у тому числі і
статевої залози, можуть допомогти рослини,
що містять каротин, провітамін А, який

впливає на підсилення імунітету. Зокрема,
імунітет можна зміцнити за допомогою
конюшини червоної.
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Міцне волосся
Для
зміцнення
волосся
можна
приготувати такий настій: по 2 столові ложки
сухого листя кропиви та мати-й-мачухи
залити склянкою окропу і дати настоятися,
процідити і відтиснути. Таким міцним
настоєм корисно протирати корені волосся 12 рази на тиждень,
У проміжках між миттям голови корисно
щодня робити масаж - щіткою або руками.
Ефективніше буде, якщо змочити щітку у
відварі трав і квітів.
Відвар трав і квітів
Змішати по 400 г кропиви (краще
молодої) й по 50 г календули та
ромашки
лікарської.
Подрібнену
суміш
залити
0,5
л
окропу,
прокип'ятити 10 хв. на слабкому
вогні,
охолодити,
процідити
і
відтиснути. Якщо у вас сухе волосся,
додайте до відвару по 1 чайній ложці
рицинової та кукурудзяної олії.
Зміцнює волосся й корінь лопуха. Можна
подрібнений корінь лопуха настояти на
оливковій чи мигдальній олії. Такий засіб
можна застосовувати самостійно (втирати
у шкіру голови та волосся) або додавати до
різноманітних масок для волосся.

Можна також
кореня лопуха.

приготувати

відвар

із

Відвар із кореня лопуха
20 г сухого подрібненого коріння
залити 0,5 л окропу і варити 10-15
хв. на слабкому вогні. Настоювати
5 хв. Втирати в корені волосся або
споліскувати його цим відваром 2-3
рази на тиждень.
Цей настій корисний і за наявності лупи,
свербежу шкіри голови, жирної себореї.
Зміцнити тонке, рідке і слабке волосся
легко (незалежно сухе воно чи жирне) можна
з допомогою відвару трав: змішати по 1
столовій ложці ромашки, кропиви, лопуха і
хмелю, залити 2 склянками окропу, настояти
40 хв., процідити. Споліскувати волосся після
миття. А ще ці трави нададуть вашому
волоссю здорового блиску.
Сухе і слабке волосся можна лікувати
відваром кори калини з олією сибірського
кедра. Змішати олію кедра з корою калини у
рівних пропорціях і кип’ятити кілька хвилин,
помішуючи. Охолодити і дати настоятися.
Суміш накладати на волосся як бальзам,
змивати теплою водою.
Віче Костопільщини. – 2008. – 10 трав. – С.10.

Секрет золотоволосок – у цибулині
Для зміцнення та росту волосся
використовують цибулиння й дубову кору. Їх
змішують в однакових пропорціях. Склянку
суміші заливають літром окропу, варять на
повільному
вогні
протягом
години,
охолоджують. Відваром змочують волосся,
втирають його у шкіру голови. Голови
тримають у теплі 2 години, а потім миють
теплою водою без мила.

Для стимулювання росту волосся,
поліпшення його стану, крім вживання
вітамінів А, В1, В2, С, РР, рекомендується їсти
гречану кашу, сухарики з чорного хліба, свіжі
овочі й фрукти, молочні продукти.
Для зміцнення і посилення росту волосся
також вживають сік або настій кропиви:
столову ложку кропиви заварюють у склянці
окропу і втирають у шкіру після миття.
Вільне слово. – 2008. – 15 трав. – С.11.

або дещо про особливості харчування літніх людей
Кожен період людського життя має свої особливості. Зважаючи на це, і потрібно
вибудовувати власний спосіб життя, формувати правила й звички. Це стосується
всіх сфер людського побуту. І, звичайно ж, такої основоположної, як харчування.
Особливо це потрібно брати до уваги людям літнього віку.
Генетичні зміни організму та проблеми
зубів - особливості людей літнього віку
Розглядаючи принципи харчування людей
після 50 років, передусім потрібно враховувати
три моменти.
1. В організмі літніх людей відбуваються
генетично зумовлені вікові зміни, які
позначаються на функціонуванні внутрішніх
органів і систем. Зокрема, розвивається
атеросклероз
судин
різного
ступеня
вираженості, внаслідок чого погіршується
кровопостачання важливих органів, прогресує
атрофія слизових оболонок травного тракту,
зменшується виділення травних ферментів,
утруднюється засвоєння їжі.
2. До того ж у більшості людей літнього
віку відсутня значна частина зубів або вони вже
дуже зношені. А в декого зуби зовсім відсутні
внаслідок пародонтозу, цукрового діабету чи
інших хвороб. Через проблеми з зубами їжа
недостатньо
подрібнюється,
обробляється
слиною, а отже, погано засвоюється.
3. Крім того, люди старшого віку зазвичай
мають якісь набуті протягом життя хронічні
хвороби, які не можна ігнорувати.
Переїдання - це шлях до стенокардії,
захворювання суглобів, жовчнокам'яної
хвороби
Щоб
ослабити
негативний
вплив
перелічених чинників, раціон харчування осіб
похилого
віку
обов'язково
має
бути
різноманітним,
повноцінним,
відповідати
конкретним індивідуальним потребам з
урахуванням особливостей стану здоров'я.
У жодному разі не можна допускати
переїдання. Перевантаження органів травлення
спричинює передчасне старіння організму і
розвиток хронічних хвороб. На одній з пірамід
Стародавнього Єгипту є напис: "Людина живе
за рахунок 1/4 тієї кількості їжі, яку вона з'їдає,
а за рахунок решти 3/4 - живе її лікар".
Любителі добре поїсти, ризикують стати
власниками зайвих кілограмів і навіть захворіти
на ожиріння. Особливо, якщо звичка переїдати
поєднується з малорухливим способом життя.
Супутниками зайвих кілограмів є стенокардія,
гіпертонія, жовчнокам'яна і сечокам'яна

хвороби, захворювання суглобів, цукровий
діабет.
Морська риба - найцінніший тваринний
продукт для тих, кому за...
У ньому мають переважати рослинні
продукти - 2/3 і тільки 1/3 мають становити
продукти тваринного походження. Річ у тім, що
надмірна
кількість
білків
тваринного
походження (м'яса, риби, яєць, сиру тощо)
перевантажує печінку, яка неспроможна
переробити їх, перетворити на сечовину й
вивести, що спричинює розвиток різних
хронічних хвороб.
Найкорисніше м'ясо для людей похилого
віку - курятина (без шкірки) і молода телятина.
Вона містить мало холестерину, тому є
безпечною
щодо
ризику
виникнення
атеросклерозу. Крім того, у м'ясі цих сортів
містяться вітаміни Е, D і групи В (В1, В3, В5,
В6, В12), а також мікроелементи: залізо, цинк,
селен, калій, фосфор, магній, кальцій,
марганець, мідь, хром, кобальт, потрібні для
забезпечення процесів життєдіяльності.
Вживати м'ясо потрібно не частіше 2-3 разів
на тиждень. В решту днів його можна замінити
рибою. Вводьте її до раціону 3-4 рази на
тиждень. Надавайте перевагу морським сортам
риби. В рибі міститься йод, селен, цинк,
поліненасичені жирні кислоти, вітаміни В12, D,
Е тощо. Ці речовини гальмують процеси
старіння, захищають клітини від ушкодження,
сприяють відновленню тканин.
Один день на тиждень бажано зробити
розвантажувальним - тобто без м'яса і риби.
Молочні продукти та яйця також повинні
бути в раціоні, бо вони забезпечують організм
цінними білками, кальцієм, вітаміном В12. Що
стосується яєць, то тут також важливо знати
міру - не більше 3 штук на тиждень. А в разі
підвищеного
холестерину
рекомендують
вживати лише 1 яйце на тиждень.
Надавайте перевагу маслиновій олії, але не
відмовляйтеся й від вершкового масла
Жирів у раціоні літніх людей має бути не
більше 30%. Їх можна поділити на три групи,
продукти кожної з них потрібні в щоденному
меню в однаковій кількості: третина жирів

ненасичені (тверді жири, вершкове масло),
третина - поліненасичені (соняшникова олія),
третина - мононенасичені (маслинова).
Хоча маслинова олія значно дорожча за
соняшникову, вона стоїть на першому місці
серед інших харчових олій щодо корисності зменшує прояви атеросклерозу. Якщо ви все ж
таки не можете собі цього дозволити, купуйте
кукурудзяну, а також соняшникову.
Вершкове масло теж потрібно вживати,
попри те, що воно містить холестерин. Масло
зміцнює імунітет і є корисним для зору. А для
того щоб разом із користю не отримати шкоди
від цього продукту, слід дотримуватися норми
його вживання - 20 г на добу.
Рослинна їжа - очистить і поживить
організм
Рослинна їжа (овочі, фрукти, ягоди, зелень),
як уже йшлося вище, має складати основу
раціону. Вона містить велику кількість вітаміну
С, який належить до основних потрібних
організму речовин (протистоїть чужорідним
вірусам і бактеріям, захищає клітини від
ушкодження, а отже, запобігає зношуванню
організму). Рослинна їжа багата й на інші
вітаміни-антиоксиданти - головних борців з
вільними радикалами, що прискорюють
старіння організму. А ще вона містить харчову
клітковину та пектини, які очищують організм
від токсинів і шлаків, сприяють нормалізації
видільних функцій. Обов'язково вводьте в
меню зелений горошок, бобові (соя, квасоля
тощо), горіхи і цільнозернові продукти,
приміром пророслу пшеницю, яку для кращого
засвоєння рекомендують пропускати 2 рази
через млинок для м'яса, а також гречку, житній
хліб, овес (крупу "Геркулес") і картоплю. Вони
є цінним джерелом рослинних білків.
А ось від чого рішуче потрібно
відмовитися, то це від копченини, консервів,
смажених й жирних страв, майонезу,
маргарину, здобного тіста, варення із цукром, а
також гострих приправ. Щодо останніх, то в
невеликій кількості їх можна вживати людям із
хронічним гастритом зі зниженою кислотністю
шлункового соку: лавровий лист, перець,
томатний соус тощо.
Їжу потрібно довго жувати або ретельно
подрібнювати
Страви потрібно добре і довго жувати. Цим
можна досягти двох бажаних ефектів. Поперше, відчуття ситості з'явиться від меншої
кількості їжі. По-друге, це поліпшить процес
травлення та засвоєння поживних речовин. Ця

умова заскладна для людей, що мають
проблеми із зубами. Це потрібно врахувати під
час приготування їжі, надаючи перевагу таким
стравам, як перетерті супи, м'ясні фрикадельки,
м'які парові котлети тощо. Хліб з борошна
грубого помелу та з висівками перед
вживанням можна розмочувати. Каші слід
добре розварювати і готувати їх дещо
розрідженими - у вигляді "розмазні".
Салати із сирих овочів та фруктів слід
готувати за допомогою тертушки, яка краще як
ніж подрібнить огірки, редиску, топінамбур,
яблука тощо. Листя салату, зелену чи ріпчасту
цибулю, шпинат та інші листкові овочі можна
різати, але дуже дрібно.
Соки - це поживна їжа й ефективні ліки
Людям, що мають серйозні проблеми зі
здоров'ям та за відсутності зубів, потрібно
зробити акцент у харчуванні на овочеві та
фруктові соки.
Соки - найкраще харчування, яке легко
засвоюється. Вони містять майже всі потрібні
людському організму мікроелементи, вітаміни
та ферменти. Але це стосується лише
свіжовичавлених соків. У консервованих, які
продаються в магазинах, ферментів немає (вони
нестійкі).
Свіжовичавлені соки можна розглядати не
лише як їжу, а й як ефективний лікувальнооздоровчий засіб.
Раз на тиждень або хоча б двічі на місяць
людям літнього віку рекомендують проводити
розвантажувальні дні для оздоровлення
організму.
Соки, хоч і мають рідинну консистенцію,
все ж належать до їжі. Що стосується питва, то
найліпшим напоєм для людей літнього віку є
чиста вода - джерельна, кремнієва, тала.
Кожна з них має цілющу енергетику. На ній
потрібно готувати чаї та компоти. Що
стосується водопровідної води, то її, на жаль,
не можна назвати чистою. Тому перед
вживанням її обов'язково потрібно фільтрувати
або хоча б відстоювати протягом ночі.
Від солодких газованих напоїв слід
відмовитися, вони не належать до корисних
продуктів. В літньому віці для поліпшення
процесів травлення дуже потрібні фізичні рухи:
ранкова гімнастика, прогулянки (ходьба),
помірна фізична праця в ранкові й вечірні
години.
Рухи
нормалізують
кровообіг,
регулюють процес засвоєння поживних
речовин, поліпшують загальне самопочуття.
За матеріалами газети «Здоров’я і довголіття»
http://www.vz.kiev.ua/pop/23-07/1.shtml

Нікому не дано знати, як складеться його
доля - чи будеш здоровим до кінця днів своїх,
чи прийдеться на собі відчути гіркоту
інвалідного життя.
Безхмарним здавалося життя Міщука
Михайла, який народився в 1964 році в с.
Березини Радивилівського р-ну.
Ніщо не передбачало біди...
В той трагічний день, коли малому
Михайлові було лишень 11 років, внаслідок
дитячої необачності, він отримав травму, яка
стала для нього роковою - тромбоз лівої
сонної артерії з гімінезом правих кінцівок. В
результаті - II група інвалідності.
В школі Михайло дуже гарно малював,
його малюнки часто прикрашали стінгазету.
Після закінчення Довгалівської ЗОШ у
хлопчика була мрія стати
економістом. Згодом ця
мрія здійснилася, і Міша
став студентом Кам’янецьПодільського
плановоекономічного технікумуінтернату.
Деякий час Михайло
працював
в
рідному
колгоспі "Маяк" на посаді
завідуюча кадрами, згодом
на фурнітурному заводі в
м. Радивилові інженером.
Якось, одного разу, на подвір'я, де мешкав
Михайло, привезли березові дрова і, взявши
одне поліно, він вмить уявив виріб, який

можна
вирізьбити із
цього шматка
дерева. Так в
нашого героя
прокинулось
бажання
навчатись
старовинному
мистецтву
різьби
по
дереву. Не гаючи часу, Михайло здає іспити
та стає учнем Дубенського СПТУ-27. Після
закінчення 2 курсу навчання, на одних
батьківських
зборах,
Михайло
був
поставлений прикладом для всіх учнів, адже
він успішно працював лише однією лівою
рукою.
Бути професійним різьбярем нелегко. Та
бути одночасно інвалідом - удесятеро важче.
Особливо в теперішній час, коли потрібно
мати сили, щоб вирватись уперед і стати
кращим за здорових. І це Михайлу вдалося.
Зараз його роботи прикрашають не тільки
оселі району, але й експонуються за його
межами.
Михайло із задоволенням приїздить до
книгозбірні, де для нього працівники
бібліотеки підбирають через мережу Інтернет
нові ескізи виробів з дерева та цікаві
матеріали про людей, які займаються цим
видом ремесла.

Цю чорнооку дівчинку з довгим волоссям ми зустріли
на подвір'ї допоміжної школи-інтернат. Не помітити її не
можливо: весела посмішка, відкрите щире обличчя,
рухлива постава, а до всього цього ще й красуня. І одразу
постає запитання, що робить, здорова з вигляду дитина в
цій школі? Але на жаль у житті, як на довгій ниві, є добро і
зло. Так і в житті Оксанки Ковальчук.
Народилась дівчинка на Полтавщині, а
відвідала
дитинство пройшло в с. Сторожів Корецького
Францію,
її
району. Нелегким воно було, багато вже
навіть хотіла
пережила дитина, яка ходить лише у 8 клас.
залишити
Але Господь не поскупився на її талант. Має
одна
до всього хист. Дзвінкий голос її лунає на всіх
французька
святах в школі, а танцює так легко, ніби
сім'я.
Але
виконує танок метелика. Та найбільше вона
Оксана
любить малювати і робити аплікації.
більше
над
Як
краща
учениця
школи-інтернату
усе
любить
свою Батьківщину, свій край.
Дуже гарної думки про неї вчителі та
вихователі. Особливо цінує її здібності
вчителька образотворчого мистецтва Курчук
Зінаїда Андріївна. Вона з таким захопленням
говорила про дівчинку, ніби це її рідна
дитина. Мабуть, від своєї мами Оксана таких
слів не чула, як від цієї чужої, але такої для
неї
рідної
людини.
Світлий
розум,
допитливість, щирість – все це увібрала від
природи Оксанка. І коли ми запитали в
дівчинки про її мрії та прагнення, вона
відповіла так: «Я хочу, щоб світ був
наповнений добром. А мрію я про моє село,
рідну землю. Нехай моя земля, яку я люблю
обов'язково зустрічає ранок і схід сонця.
Нехай на неї впаде сніг і щедрий дощик. Але
Роботи Оксани Ковальчук

ніколи на неї не падають бойові снаряди. Трава,
щоб була зеленою, сонечко теплим, а небо
голубим. Я хочу, щоб люди були добрі і щирі».
Що можна додати до слів цієї дитини, яка

позбавлена доброго здоров’я та має талант,
доброту? Ми віримо в те, що наш Творець не
обділить цю дівчинку долею, що все про що
вона мріє збудеться і доля її буде щасливою.
Гусак М.О., зав. публічною бібліотекою
с. В. Межирічі Острозького району

До чотирнадцяти років Оленка була
здоровою. Тендітна, весела, з білим як льон
кучерявим волоссям, великими блакитними
очима, непосидюща і кмітлива дівчинка була
гордістю мами і бабусі. Тато Олени помер, коли
їй виповнилось 6 років.
В 1989 році - перший тривожний «дзвінок»
- дівчинка відчула біль у руках. Коли мама
повезла доньку в лікарню, лікарі поставили
невтішний діагноз – ревматоїдний поліартрит.

Найулюбленішим
заняттям
Олени
Шевчук є вишивання. Рушники, чудові
серветки ненав'язливих пастельних кольорів з
рідкісними візерунками. Але окрасою
Оленчиної кімнати і її гордістю є дві вишиті
картини Спасителя.
Вишивання таке акуратне і хрестик такий
дрібненький, що здається то не вишивка, а
намальована фарбами картина.
Коли домовилась з Оленкою про
створення виставки її робіт у сільській
бібліотеці, вона посміхаючись попередила:
«А в мене їх небагато - я роздаровую
вишивки». Отак: хтось збирає колекцію,
хтось заробляє гроші на вишиванні, а Олена
Шевчук, інвалід 1-ої групи, просто дарує свої
вишиванки друзям і знайомим.

В Оленки та її мами розпочалося нове
життя. Точніше, воно поділилося на дві
частини: «до» і «зараз». «До» – це коли не було
хвороби, коли основними клопотами було
навчання, допомога мамі, ігри з подругами. А
«зараз» – це болючі уколи, лікарні, лікарі і нові
друзі, які теж хворі... Коли дівчинці було 14
років вона вже знала, що все життя їй
доведеться пити таблетки, одержувати уколи.

Було важко, інколи боліло все тіло, кожна
кісточка, кожен суглобчик, а потрібно було
підніматися і йти до школи. З восьмого класу
Оленка вчилася в Клеванській школі для дітей
хворих на ревматизм. Після закінчення
вступила у Кам'янець-Подільський плановоекономічний
технікум.
Вчилася
із
задоволенням, знайшла нових друзів.
А в січні 1992 року нова непоправна втрата
– раптово померла мама. Залишилась Оленка з
бабусею, яка після перенесеного інсульту теж
стала інвалідом. Через півтора року не стало
бабусі. У 18 років важко хвора дівчинка
залишилась сиротою.
Господь послав добрих людей на життєвому
шляху дівчини і вона знайшла в собі сили
перебороти біду. Працювала обліковцем на
Острозькому плодоконсервному заводі в
Оженині, на якому все своє недовге життя
віддано працювала її мама. Вставати і виходити
на роботу приходилось дуже рано, бо дорога на
завод була важкою і довгою для її хворих
неслухняних ніг. Недовго працювала Оленка на
заводі. Скоро його закрили і можливо стрес,
можливо боязнь залишитись без шматка хліба,
негативно позначились на здоров’ї Оленки.
Дівчина залишилась без роботи, в той час вона
вже не могла ходити. Пройшло тринадцять
років, як не працює завод і тринадцять років, як
Оленка Шевчук не ходить...
Двоюрідна бабуся Даша та родина її онуки
Тані стала для Оленки рідною. Тут вона
відчуває тепло, затишок і постійну турботу.
Відвідують
і
допомагають
дівчині
односельчани
общини
християн
віри
Євангельської, членом якої Олена стала
декілька років тому.
- Господь допомагає мені, - каже Оленка.
- Коли зрозуміла, що хвороба прогресує і я
не зможу ходити, звичайно, було дуже важко,
була депресія, відчай. Але коли стала слухати
слово Боже, читати Біблію, зрозуміла, що

Господь не залишить мене. Бог дає мені сили.
Важко хворим рукам, але Оленка вишиває і
вишиває. Вона має альбом і книжки з різними
візерунками і вибирає для роботи найкращі і
найскладніші.
- Я весь час вишиваю, - каже дівчина, а коли
неділя чи свято, то читаю, не можу просто так
сидіти.

Родичі встановили телефон біля її ліжка.
Оленка спілкується з родиною, друзями. Вона в
курсі подій в країні і в селі. Спілкуватися з
Оленою Шевчук - просто задоволення. Завжди
привітна, ввічлива, інтелігентна і я ніколи не
чула, щоб вона скаржилась на свою долю.
...Оленка
закінчила
вишивати
нову
серветку, веселу, з голубим бережком,
рожевими трояндами та оранжевими ліліями.
Мило посміхаючись, вона із захопленням
розповідала мені як робити бахраму до
серветки. В очах дівчини світилися іскорки
щастя, душа була переповнена любов’ю до
життя.

Галина Сорочинська, завідуюча публічної бібліотеки
с. Оженин Острозького району

Віталій Мидловець народився у 1967 р. в
мальовничому селі Остки в сім’ї робітників.
Сім’я була багатодітна, батьки виховували аж
дев’ятеро дітей.
Віталій був четвертою дитиною в родині.
Закінчив неповну середню школу і після
закінчення навчався у Дубровицькій автошколі,
здобувши професію водія. Матеріальна скрута
в сім’ї змусили молодого юнака податися на
заробітки до далекого Казахстану.
Працював Віталій комбайнером. А в цей час
в село до батьків прийшли повістки для
призову юнака до лав Червоної Армії.
Доленосний для України був 1986-й рік.
Таким же він став і для Віталія Мидловця.
Прослуживши півтора року у Вірменії, він
був направлений у миротворчі війська до
Афганістану. І почалися для молодого бійця
ризиковані будні військового водія.
Йшли смертельні бої з душманами, Віталій
сміливо виконував накази командирів.
На очах у Віталія помирали під спекотним
сонцем поранені друзі, були хвилини, коли
бракувало відважності і сили духу, щоб
витримати. Але то лиш хвилини. Женучи від
себе невтішні думки, день з днем, бувало в
нестерпних умовах, за кермом вів військову
техніку у епіцентр бою під свист ворожих куль.
Під час одного із запеклих боїв Віталія було

тяжко поранено: машина підірвалася на міні…
Та Віталію судилося вижити.
Тривале лікування в Кабулі, Шиктарті,
Криму дали позитивні результати, але молодий
хлопець так і залишився інвалідом. Він зумів
вистояти в душманському пеклі, не зламатися
після нього.
Загоюючи фізичні і душевні рани, Віталій
одружився, нині з дружиною Тетяною
виховують двох синів Сашка і Андрія та дочку
Оксану.
Добре знають Віталія у селищі Рокитне та і
за його межами, як прекрасного «технаря».
Його
«золоті»
руки
справляються
з
найбезнадійнішою поломкою автомобільної
техніки, до нього звертаються як до хорошого
спеціаліста. Кожен день можна бачити
колишнього воїна із засученими рукавами, у
мазуті біля техніки.
Так колишній вояк живе сьогодні, так
заробляє кошти для навчання дітей.
Не зламатися, не розчаруватися, не
зачерствіть, а любити, множити, радіти – все це
зумів Віталій.
«Не хочу навіть у думках допустити, що
будуть воювати наші діти» – говорить
колишній воїн. Мир у світі найзаповітніша мрія
Віталія.
Бровська Антоніна, бібліотекар ЦРБ
смт. Рокитне

Щастя – не знати спокою,
В далі йдучи невідомі.
Щастя - це мир після бою
В отчому домі.
О. Підсуха
Щастя... Яке воно? Кажуть, що різне буває:
і за виміром, і за плином часу, і за станом
душі... Навіть тлумачний словник також
твердить, що слово «щастя» має кілька
визначень, а саме: «почуття або стан повного
вдоволення», а ще «талан, успіх». Прискіпливі
дослідники слова переконують нас, що воно
походить від давньоруського «соучастіє».
Та як би там воно не було, мені здається,
героїня цієї розповіді не раз відчувала щасливе
почуття задоволення, хоч і не такою простою

була її доля. Але неперевершений професійний
талант приносив радість успіху і щиру
вдячність від людей.
… У ті далекі сімдесяті минулого століття
Галина Іванівна Булгак після закінчення
медучилища прийшла працювати в наше село
завідувачкою
фельдшерсько-акушерським
пунктом. Відразу ж енергійно і впевнено
взялася за роботу. Її працьовиті руки та
старанність колег перетворили сільський
медпункт на затишний і охайний куточок
лікарського зцілення. Тут завжди людину тепло
зустрінуть, терпляче вислухають і на якісно
професійному рівні швидко нададуть потрібну
медичну допомогу. А вже як діагноз визначить
Галина Іванівна хворому, то ніякий лікар не
переінакшить – вона серцем відчувала людські

болі і, водночас, робила все можливе, щоб
зменшити страждання своїх пацієнтів.
Винагородою за її талант і вміння були
щирі молитовні слова подяки і безмежна шана
односельців. Мабуть, в селі мало таких хат,
куди б не протоптала стежину допомоги
сільська фельдшерка. І чи то в зимову заметіль,
коли морозяний вітер, здавалося, до кісток
пробирав холодом, чи то в осінню дощову
негоду, коли ноги загрузали в місиві багнюки,
Галина Іванівна невтомно спішила на виклик,
несла людям надію на порятунок. І ось так
кілька десятків років: своїми знаннями і
умінням
допомагала,
вселяла
віру,
відвертала біду. Вона жила і працювала для
людей. Щодня, щогодини твердо стояла на
варті їхнього здоров’я. Трепетна мить
задоволення прийняти в свої руки щойно
народжену дитинку або помітити іскринки
одужання у повеселілих очах хворого,
відчути і перейнятися радістю зціленого від
хвороби – все це є і її частинкою участі у
творенні щастя для ближнього, а значить, і
для самої себе.
Та так сталося, що за клопотами буднів
вона не прислухалася до своїх тривог, не
вбереглася від хвороби. Пекучий біль все
частіше пронизував зболені суглоби ніг. І, як
наслідок, прийшов той злощасний день,
коли без сторонньої допомоги не змогла
ступити і кроку. Хвороба нещадно швидко
прогресувала і довгий час довелося терпляче
лікуватися. Хоч і перехоплювала тривожні
погляди лікарів, і від болю, особливо вночі,
хотілося плакати, кричати, та Галина Іванівна
не здавалася. Непрохані безпорадні думки
гнала геть. Правда, довелося покликати собі у
поміч милиці. Таке життя...
Але самотньою Галина Іванівна ніколи не
буває. Не було б і дня, щоб хтось із друзів або
просто односельців не завітав до неї на
хвилинку погомоніти або просто привітатись. А
комусь і невідкладна її порада, а то й допомога,
потрібна. І приємно, радісно стає на душі в
жінки, бо знає, що слово її вагоме, а вмілі руки
потрібні людям.

А ще Іванівна має захоплення для душі – в
палісадничку біля хати щороку своїми руками і
з допомогою рідних створює різнобарвне диво з
улюблених квітів. Поряд – охайна грядка
суниць, а далі – милують око доглянуті кущі
смородини, малини. Гордість господині цього
райського куточка – персик, цвіт якого всіх
зачаровує. І, мабуть, на знак вдячності і шани
людській працьовитості, таланту і доброті, він
майже кожного літа обдаровує хазяйку
жовтогарячими
смачнющими
плодами.
Вкладаючи часточку свого серця в ці рослини,
вона отримує задоволення від праці і радість
для душі. То ж хочу побажати цій талановитій
людині, заслуженому працівнику охорони
здоров’я України, працьовитій і мудрій жінці

зцілення від хвороби, світлих, сонячних днів і
багато-багато років життя. Хай її супутниками
завжди будуть віра, надія, любов і успіх.
Доля Галини Іванівни Булгак співзвучна з
рядками вірша Олександра Підсухи. І я
дозволю собі від імені автора присвятити ці
святі слова саме їй:
Щастя – не слава, не гроші, Все це минає.
Щастя – це друзі хороші,
Шана людськая.
Там, де трудніше, де важче,
Швидше знайти його вдасться.
Руки твої роботящі –
Ось твоє щастя.
Ніна Кот,
бібліотекар Удрицької публічно-шкільної бібліотеки
Дубровицького району

живе наш земляк із Новоздолбунова Олег Сумський
Вроджена хвороба змінила Олегове життя
ще на світанку. Коли однолітки-першокласники щодня гамірним гуртом поспішали до
школи, йому доводилося чекати вчителів
вдома. А пізніше здобувати середню освіту у
спеціальній школі-інтернаті, що у Костополі, і
сумувати за домівкою, за маминим теплом і
друзями з двору. Через інвалідність не служив у
армії і не зміг продовжити навчання.
Але жорстока в одному, доля завжди була
прихильною до Олега в іншому, бо посилала
назустріч людей, які підтримували його,
направляли у потрібне русло і не дозволили
замкнутися у своїх болях і проблемах.
Опорою йому завжди були люблячі бабуся,
мама, молодша сестричка. З душевною
теплотою згадує Олег свого класного керівника
Євгенію Юхимівну Мойсеєць і однокласників,
з котрими спілкується і нині. Сусід по будинку,
розповівши про існування в Рівному центру
"Інваспорт", допоміг розвинути захоплення
спортом, котрий нині є для молодого чоловіка
джерелом
самоствердження
і
самовдосконалення.
З 2000 року Олег Сумський тренується у
цьому центрі. Спочатку грав у шахи, більярд, а
потім перевагу став надавати армрестлінгу. І
саме у цьому виді спорту досяг вже досить

вагомих результатів - у вересні 2006 року
виборов І місце на спартакіаді серед
спортсменів з порушенням опорно-рухового
апарату, що проходила в рамках XIII
Спортивних ігор
інвалідів
Рівненщини,
присвячених Дню фізичної культури та спорту.
В березні 2008 року Олег зайняв призове
місце в області з армрестлінгу. Зараз молодий
чоловік готується до нових змагань. О.
Сумський ось уже майже впродовж року –
частий гість Інтернет-центру у Здолбунівській
ЦРБ. Цікаво, що вперше про центр Олег почув
теж від хорошої, небайдужої до чужої біди
людини.
У книгозбірні він знайшов добрих і чуйних
привітно
людей.
Бібліотекарі
завжди
зустрінуть, допоможуть у негоду подолати
сходи, вислухають і розрадять. В Інтернетцентрі вчать Олега працювати з комп'ютером,
користуватися мережею Інтернет. Він же
оволодіває азами комп'ютерної грамотності з
великою охотою, тому що хоче через мережу
знайти нових друзів, однодумців, які теж
борються із подібними проблемами.
На запитання про його заповітну мрію, Олег
відповів: "Хочеться гарної щирої дружби, а ще
- уваги і поваги з боку інших до мене і таких, як
я." Дай Боже, щоб вона збулась якнайскоріше.
Коломис О.В., зав. відділом обслуговування
Здолбунівської ЦРБ

Світ рухається не могутнім поступом не багатьох,
а маленькими поштовхами кожного зокрема.
Гелен Келлер
_____________________________________________________________________________________
Прокопчук Наталія Іванівна, 12.10.1975 р.н. Проживає в селі Козлин Рівненського району. Має багато
захоплень. Цікавиться літературою, вільно володіє французькою мовою, самостійно вивчає англійську.
Пропонуємо увазі читачів один із перекладів (Zeod E. M. Helen Keller: A determination life // English
Junior. – 2008. - № 8. - Р. 20-21.) п. Наталі Прокопчук.
_____________________________________________________________________________________
Уявіть: не можна ні з ким спілкуватися. Ви не маєте змоги сказати, як почувалися,
чого хотіли. Яка небачена безнадійність! Гелен Келен пізнала ці розбиті сподівання. До
того як їй сповнилось два роки, жахлива хвороба зробила дівчинку глухою та сліпою.
Але завдяки хоробрості та рішучості Гелен навчилася спілкуватися. Її вміння боротися і
тріумфи досі надихають людей у всьому світі.
Юна Гелен
Капітан Артур Келлер та його дружина
Кейт захоплювалися своєю розумною та
гарненькою донечкою, народженою у 1889
році.
Трагедія сталася, коли Гелен дуже захворіла
у 19 місяців. Днями хвора дівчинка лежала, а
батьки боролися за її життя.
Вони були на сьомому небі від щастя, коли
температура у Гелен раптово спала і дівчинка
почала одужувати. Однак незабаром стало
зрозуміло, що ця хвороба зробила їхню доньку
зовсім глухою. Відтоді Гелен не могла чути
людей, що говорять, незабаром перестала і
розмовляти. Батьки також зауважили, що будьяке світло надто яскраве для Гелен і що її ліве
око опухло та почало деформуватися.
Поступово Гелен втрачала зір і ставала сліпою.
Пізніше Гелен згадувала: «Коли світло пішло з
моїх очей».
- Я гадала, я думала, що постійно ніч. І,
хотіла знати, чому не наставав день?
Батьки Гелен були в розпачі. У той час
сліпота ще жахала людей, а з тими, хто не міг
чути, поводилися так, наче вони були дурні.
Яке ж життя чекає попереду на їхню любу
доню, що несподівано стала і сліпою, і глухою?
“Вогнедишна” Міс Салліван
Важко уявити більш відлюдькувату дитину,
ніж Енні Салліван. Вона народилася 1866 року
у дуже бідній родині із Фіден Гілз, частині
Агавами, що в Массачусетсі. Коли дівчинці
було п`ять, вона підхопила трахому, хворобу,
яка зумовила появу важких пухлин на

внутрішній стороні повік. Ці пухлини майже
знищили її зір.
Мама Енні померла, коли дівчинці було
біля восьми. У 1876 році Енні та її брат Джиммі
переїхали
у
притулок
у
Тюксбері
(Массачусетс). Незважаючи на щурів і тарганів,
Енні не була нещасною. Вона могла гратися з
Джиммі, хоч за ігрову їм слугувала трупарня,
де тіла чекали похорону. Але невдовзі Джиммі
помер і Енні залишилася сама.
Одного дня урядова група прибула
інспектувати цей притулок. Енні ходила за
цими
людьми,
намагаючись
набратися
сміливості, щоб заговорити з ними. Коли вони
зібралися від’їджати, дівчинка (нарешті!)
голосно гукнула: “Я хочу ходити до школи!”. Її
розпач зворушив комітет, тож ці люди
домовилися щоб Енні вступила до Інституту
Перкінза для сліпих у Бостоні.
Енні було майже 14, коли вона приїхала у
Перкінз. Дівчинка не вміла читати та писати.
Спочатку інші учні, як і вчителі, сміялися з неї.
Енні реагувала грубо, тож і заробила прізвисько
“Вогнедишна”. Проте незабаром у неї з’явилися
друзі. Згодом дівчинка вивчила алфавіт жестів.
Коли Енні була в Перкінзі, її очі оперували
кілька разів. Зір покращився, але очі завжди
були хворі та слабкі. Закінчивши навчання у
1886 році, Енні була першою в класі, але вона
замислювалася, що тепер робитиме.
Через кілька місяців містер Анагнос,
директор Перкінза, приймав капітана Келлера,
який знову шукав вчительку для Гелен. Він
гадав, що Енні буде найкраща.
3 березня 1887 року, після дводенної
подорожі потягом, коли очі боліли після

чергової операції, Енні приїхала у будинок
Келлерів.
“Во – да”
Як тільки Енні зустрілася з Гелен, вона
почала писати слова маленькими дівчачими
руками, використовуючи алфавіт жестів. Гелен
копіювала рухи, однак вони для дівчинки
нічого не значили. Але здатність Гелен так
легко
повторювати
літери
показувала,
наскільки дівчинка була розумною. Енні
бачила, як сім’я Гелен розніжила дівчинку.
Вона могла досягти більшого успіху з Гелен,
якщо б забрати дівчинку від рідних. Тож
учителька та учениця на кілька тижнів
переїхали до маленького будиночку на фермі.
Енні вдалося встановити більший контроль над
Гелен, і ця маленька дівчинка швидко
навчилася слухатись та бути терплячою. Попри
прогрес Гелен, Енні була у розпачі. Даремно
Енні намагалася допомогти своїй учениці
зрозуміти зв'язок між предметами та їх назвою
у мові. Одного дня, коли вивчали різницю між
“водою” і “чашкою“, Енні осінила ідея: водяна
помпа! Гелен тримала чашку під струменем.
Коли вода виливалася, Енні писала “Во-да”, руками Гелен дівчинка (нарешті!) зв’язала ці
рухи пальців та назви. До кінця дня Гелен
вивчила 30 нових слів. Незабаром Гелен читала
побудовані пальцями речення. Тоді Енні почала
вчити її читати книжки із широкими літерами,
котрі були збільшені, щоб Гелен могла їх
відчути. Згодом дівчинка вивчила Брайля –
систему
письма,
де
використовуються
збільшені точки для літер і цифр. Гелен горіла
бажанням вчитися.
Далі школа і університет
Протягом наступного року Енні почала
розповідати своїй учениці про студентів
Інституту Перкінза у Бостоні. Гелен пристрасно
бажала зустрітися з іншими сліпими дітьми.
Вона написала директору школи і запитала, чи
можуть вони з Енні приїхати. На що директор
швидко погодився: розповіді про надзвичайні
успіхи Гелен уже були в газетах всього світу.
З допомогою Енні Гелен перебувала у
Перкінзі чотири роки і вивчала французьку,
математику, поетику та інші предмети. Гелен
також прагла говорити, тож у 1890 році вона
почала брати уроки мовлення у сусідній школі
для глухих.
У 1894 році Гелен поїхала в Нью-Йорку до
іншої школи для глухих. Там мовлення
дівчинки покращилось, хоча вона ніколи не
говорила ясно. Вона охочіше вчилася читати
по губах.

Тепер Гелен мала нову мету. Дівчинка
вирішила вступити до Редкліф Коледжу,
Першого американського університету в
Бостоні. Вона була виснажена, коли
закінчила складати вступні іспити до
Редкліфа, але отримала сертифікат про вступ
до університету в червні 1899 року. Проте у
Редкліфі не було спеціальних класів. Після
року боротьби Гелен стала першою
сліпоглухою студенткою Редкліфа. Вона з
Енні працювала до ночі, щоб охопити всі
курси: англійську, філософію, історію,
економічні науки та інші.
Гелен закінчила навчання з відзнакою,
ставши першою сліпоглухою, яка навчалася в
університеті у США.
Нове життя
Майбутнє Гелен здавалося невідомим, але
вона стала популярною. Однак дівчина хотіла
більшого, ніж визнання. Вона вирішила
присвятити своє життя допомозі сліпим та
висвітленню проблем втрати зору. Вона
говорила про щастя і важливість мати всі
п’ять відчуттів.
Дівчина виступала за покращення умов
людям з інвалідністю, за виборче право для
жінок. Енні повторювала слова Гелен, тож
публіка розуміла. Гелен також взялася за
кампанію, яка мала зробити Брайля єдиною
системою читання і письма для людей із
втраченим зором. Завдячуючи роботі Гелен,
шрифт Брайля стає стандартною системою в
усьому світі з 1931 року.
У серпні 1936 року Енні перенесла удар.
Через два місяці вона впала в кому. Гелен
сиділа біля постелі Енні, тримаючи подругу
за руку, яка спокійно померла. Енні було
кремовано, а її останки поховано в меморіалі
Національного кафедрального собору у
Вашингтоні. Вона стала першою жінкою, яку
там вшанували.
Гелен була у розпачі через смерть
подруги, адже Енні майже п’ятдесят років
була поруч присвятила своє життя, щоб
допомогти їй.
Після смерті Енні Гелен більш рішуче
понесла місію миру в усьому світі, як і Енні.
Також Гелен хотіла, аби кожен дізнався, як
багато можуть зробити для суспільства люди
з обмеженими можливостями. У 1937 році
вона їздила до Японії, прочитавши 97 лекцій
у 39 містах.

Гелен була відомою. Але ніколи вона не
дозволяла, щоб слава задурманила голову.
Елеонора Рузвельт, дружина колишнього
президента
США,
назвала
Гелен
“американським послом доброї волі у світі”.
Сама вона називала себе “інтернаціональною
жебрачкою”.
У кінці травня 1968 року Гелен пережила
серцевий напад та через декілька днів її не
стало.
На
похоронах
усі
промови

перекладалися мовою жестів, тож друзі
Гелен, які погано чули, могли взяти участь у
службі. Пізніше останки Гелен поховали
поряд з Енні.
Плоди життя Гелен, сповненого важкою
працею, досі відчуваються у світі. В 1925
році Гелен заснувала міжнародний клуб
“Лайон клаб”, щоб боротися проти втрати
зору. Ця організація і дотепер повсюдно
відома своєю роботою для сліпих.

Одним з важливих напрямків роботи Рівненської державної обласної бібліотеки є
обслуговування незрячих та слабозорих користувачів. З 2006 року тут працює
навчально-інформаційний комп’ютерний Центр «Інтернет-Окуляр».
Відвідувачі
Центру мають можливість скористатися спеціальним програмним забезпеченням
(синтезатор мови), брайлівським дисплеєм та принтером, безкоштовним доступу
до мережі Інтернет.
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.

Сонце мов діжка піднімалося над
горизонтом, наповнюючи теплом вранішню
прохолоду. Косе проміння крізь віти дерев
падало на землю, грайливо виблискуючи на
вістрі сапки. Вдаряючись об сухі грудки
землі, вона відскакуючи дзвеніла, а потім під
натиском рук із шумом заглиблювалася в
землю, розпушуючи її. Дзень - шуг, дзень шуграз – по раз лунало в ранковій тиші.
«Спраглій землі дуже потрібен дощ», –
подумала Ярина. Пересилюючи біль у спині,
вона випросталась і з задоволенням оглянула
грядку. Рівними рядками стояли бурячки,
морква, капуста, картопля. З п’ятої години
ранку Ярина встигла прополоти майже весь
город. Яке то щастя, що в центрі міста біля її
хати є клаптик землі! Землі без якої Ярина не
мислить своє життя. Здається її тепло живить,
дає наснагу ось уже 75 років.
Відчуваючи втому, вирішила перепочити
в холодочку. Вмостилася так, щоб стомлені
ноги і мозолясті натруджені руки зігрівалися
сонцем. Настояне за ніч на матіолі, червоних
і білих трояндах, аж густе повітря, п’янило
голову. На зеленій траві виблискували,
переливаючись на сонці різними барвами,
великі краплини вранішньої роси. Все тіло
наповнювало приємне тепло, від чого воно
розслаблялося, і поступово весь навколишній
світ занурювався в морок. І лише краплинка
роси, мов велетенська срібляста куля, парила
над
горизонтом.
Вона
поступово

збільшувалася і, кружляючи, піднімалась все
вище і вище над землею. І в ній – вона,
Ярина, ще зовсім молода, в селі на хуторі
Мар’янівка, де народилася. На світанку,
поспішаючи, вона трудиться на своєму полі,
щоб встигнути на колгоспне. Скоро заїде
машина і Ярина разом з ланкою поїде на поле
для прошарування буряків. А ще головне
потрібно запорати худобу: гуси, качки, кури,
корову і свиней. Нагодувати і випровадити на
роботу чоловіка, відправити до школи
доньку. Годі думати самій про їжу. Вона ж
бігом, на ходу щось перекусить аби не
запізнитися, аби встигнути, бо ж ланкова.
Головне в колгоспі потрібно виробити
трудодні, які щоденно старанно записує
бригадир. А гроші? Та це не так важливо, це
10 копійок за трудодень, за які не прожити!
Важливішим є підсобне господарство.
Молоко, яйця, гуску можна продати на базарі
у Рівному і купити одяг, а ще цілий кілограм
смачної, по 1 рублю 20 коп., ковбаси і
кілограм тюльки за 25 коп. Такі дні один раз
в місяць є святом для всієї сім’ї.
Під вечір з піснями повертається ланка із
поля. І для Ярини, як і для її подруг,
розпочинається друга зміна. На господиню
чекає вся живність. І вона знову, як і не
працювала цілий день, бігає справно, даючи
всьому лад. Важливо - підготувати їжу худобі
на ранок. В свої тридцять Ярина, не
задумуючись,
закидає
без
сторонньої

допомоги на спину в’язки сіна чи соломи. Та
такі, що не кожний чоловік би осилив! Вона,
маленька, ледь прогинаючись, вся ховається
під такою „копицею” - лиш ноги видніються.
Заготовляє гічку з цукрових буряків, які в
ряднині не один раз за вечір приносить з
колгоспного поля додому. Опівночі, коли
місяць з’являється на небі, ледь відмивши від
чорної землі, зрошені нічною росою ноги,
стомлена міцно засипає, щоб разом з першою
зорею встати і знову бігти не зупиняючись.
Та одного дня, піднімаючи на спину туго
пов’язану велику ряднину гічки, вона відчула
як в середині ніби щось обірвалося, різкий
нестерпний біль пронизав все тіло, потемніло
в очах, занудило, до горла підкотився клубок.
Разом зі своєю ношею Ярина знесилена
опустилася на землю, де так і пролежала, аж
поки її не знайшов чоловік. З того часу
змінилося її життя. Вона була безсила
підняти навіть відро води, не те щоб порати
господарство. Ярина, ще недавно статна,
красива, з великими карими очима, чорним,
як крило ворони, волоссям, яке ніби вінок
обрамляло її смагляве личко, перетворилася
на безпомічну стару жінку. На блідому
обличчі виділялися сумні, окреслені темними
колами очі. Гострі плечі виступали під
одежею, яка обвисала на виснаженому
хворобою тілі. Не те що працювати, але і їсти
нічого не могла. Сільський фельдшер,
районні лікарі не допомагали. Вона, як свічка
танула, на очах. Безнадія, в голову не раз
закрадалися думки, що Господь хоче так рано
забрати її. До схід сонця, поки все ще спало,
вона виходила в садок і молилася, благаючи
вищі сили допомогти, бо ж так хотілося ще
жити!
Цілий рік пройшов, Ярина не зробила
жодного виходу на колгоспне поле, жодного
трудодня – не сила була! Та годі було комусь
про це говорити. Її тричі викликали до
сільської ради на громадський суд.
Вивішували прізвище на дошці біля контори,
щоб всі знали, хто відмовляється працювати в
колективному господарстві, ганьбить його.
Безпорадність, страшне приниження і велике
бажання жити були у її зболеному серці. Та
нарешті після неодноразових обстежень в
обласній лікарні було встановлено діагноз,
визначено
інвалідність
загального
захворювання. І таке звичне для лікарів, а для

неї мов вирок: «Вам протипоказана важка
праця». А як прожити у селі не працюючи? З
цим важко було б змиритися, якби не
підтримка чоловіка. Саме завдячуючи
великому його коханню, вона вижила.
Свого майбутнього чоловіка Миколу,
Ярина зустріла в 24 роки, а до цього часу вже
встигла розірвати шлюб з першим чоловіком
і мала дитину. Микола у свої 27 повернувся з
місць позбавлення волі. А забрали його, коли
виповнилося 18, на цілих 25 років, з яких він
відсидів неповних дев’ять. Чоловік ніколи не
згадував, та й про це не прийнято було
говорити; лише з окремих фраз можна було
зрозуміти, що довелося пережити тоді, ще подитячому
довірливому,
наївному
політичному в’язню в далекому Магадані. Як
не зачерствіла ще зовсім юна душа, не
озлобився на весь білий світ, не зламався
після важких випробовувань долі? Він був
Людиною з великої букви: добрим, уважним,
чуйним. З ним вона дізналася, що таке
справжнє кохання, з ним була щаслива.
Зважаючи на свою неповноспроможність, з
ним була захищена від всіх негараздів.
Микола любив її так, як ніхто не міг любити.
Всю важку домашню роботу чоловік
перебрав на себе. Коли зовсім нездужала,
спішив подати їжу в постіль і вмовляв, щоб
обов’язково поїла. Не раз, притуляючи її
худенькі плечі до своїх грудей, він вселяв в
неї віру, переконував, що все буде добре, все
минеться. Тепло душі, енергія його серця
живила і зцілювала, поступово тіло набирало
сили. Вона повільно поверталася до життя.
Він віддавав свою любов їй, не зважаючи
на непосильну ношу, яка мов камінь тиснула
на серце – репресований. Важко хворіючи,
втративши зір, чоловік помер у неповні 63
роки. Та вона ні на мить не розлучається з
своїм коханим. З ним розмовляє, радиться,
його любов тримає на цьому світі, зігріває
душу. І тепер відчуває, як гріє тепло його рук
її долоні, як грайливо торкається він своїми
губами її вуст і зникає за легеньким подихом
вітру.
Переповнена ніжними почуттями, Ярина
раптово прокинулася, провела рукою по
обвітрених губах і вдивляючись в голубе
небо поступово поверталася в реальність.
Сонце стояло високо в зеніті. Було
нестерпно душно.
Р. Джусова

_____________________________________
Гудко Дарія Михайлівна, народилась
13 липня 1995 року в с. Малі Дорогостаї
Млинівського району. Навчається в
сьомому
класі
Малодорогостаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У
класі має багато друзів, товариська. У
навчанні схильна до гуманітарних наук,
багато уваги приділяє читанню. Даша є
активним
читачем
публічно-шкільної
бібліотеки с. М. Дорогостаї. Захоплюється
літературою з питань природи та біології.
Найулюбленіше заняття - малювання.
Любов до малювання передалась їй від
мами. Мама Даші, Любов Богданівна,
також мала хист до малювання, хоч і не здобула відповідної освіти. В своїх малюнках
Даша передає любов до природи, до тварин. Виставку її робіт проводили в сільській
бібліотеці. А ще Даша любить малювати одяг.
Дуже активна у проведенні різних заходів, які проходять у школі та бібліотеці. Зайняла
перше місце у конкурсі «Міс україночка».
Діагноз: вроджений вивих стегна. Дитина-інвалід.
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Токар Софія Андріївна, інвалід дитинства, народилася
28 січня 1991 року в смт Млинів Рівненської області.
Навчається в Млинівській гуманітарній гімназії в 10 класі,
паралельно
є
студенткою
Міжнародного
економікогуманітарного університету ім. С. Дем'янчука. Бере активну
участь у житті рідної школи. Два роки писала та захищала
працю з психології в Малій Академії Наук. Пише та публікує
свої статті у шкільній газеті «Первоцвіт».
У вільний час і коли приходить натхнення, творить вироби з
соломки, які потім дарує своїм друзям.
Інвалід дитинства з діагнозом ДЦП.
_______________________________________________________

Роботи Токар Софії

___________________________________________________________________
Щербатюк Микола Олександрович. Інвалід з дитинства (ДЦП-ІІ
група). Народився Микола Олександрович в селі Підбрусень Млинівського
району. Виховувався в дитячому будинку. В 1984 році закінчив Уманську
Республіканську школу ревізорів. Пізніше навчався на заочному відділенні
Львівського університету на факультеті журналістики. Працював в смт
Межива Дніпропетровської області кореспондентом в газеті "Червона
зірка". Одружений, виховує сина, проживає в с. Рогізне на Демидівщині.
У вільну хвилину пише вірші, прозу. Неодноразово друкувався в
районній та обласній пресі. Мріє видати власну збірку поезій.
___________________________________________________________________
*
*
*
Весна приснилася мені,
Така пахуча й рання.
Хоча - морози на дворі,
Легка на серці рана.
Весна - і квіти, і бузок
Так світяться казково.
Для мене - казка із казок,
Що втратилась раптово.
У січні - сніг і заметіль,
Що холодно й для ока
Але весни весела тінь,
Знов для - душі морока...
*
*
*
В трудні хвилини, Україно я з тобою,
Готовий стати, знову я до бою
Тобі одній я зичу щастя-долі
І заберу собі твої я болі...
Повір мені - усяк воно буває,
Що дехто найсвятіше забуває,
Але народ до подвигу готовий,
До праці, до твоєї розбудови.
Так, вірю я, що будемо щасливі,
Багаті, щирі й душами вродливі,

Але для цього треба не чекати,
Щоб Україну знов не розіп’яти.
*
*
*
Порозуміння душ колись настане
Розквітнуть помисли святі.
Скороминуще стане сталим,
Хоч сходи будуть ще круті.
Це зараз так піднятись трудно,
Хода важка, підйом крутий.
Не плачмо, люди, ми прилюдно,
Бо двічі платить лиш скупий.
Відверті будьмо, щирі в слові,
В ділах хороших - геть межу!
І доброту творім не в слові.
А на ділах – творимо доброту.
*
*
*
Чорні килими моєї долі
Слала знов невидима нудьга.
Та я йшов повільно, і поволі,
Що аж терпла з прикрощів нога
Та нічого, піднімуся знову,
Хоч моя дорога не легка.
Я прошу тебе, незрадне слово.
Будь несхибним, як моя рука.

(Детальніше про номінацію читайте в рубриці «Панорама подій»)

_______________________________________

_______________________________________

Рудяк Андрій Олегович, 26.05.1995
року народження, учень Здовбицької
загальноосвітньої школи Здолбунівського
району. Андрій виховується бабусею та
дідусем, має гарний голос, любить співати,
є учасником шкільного хору та ансамблю
середніх класів «Козачата». Захоплюється
інформатикою, спортом, полюбляє грати в
футбол та баскетбол.

Весна іде…
У вінку квітучім йде красуня неземна.
І радіє все довкола, що спішить до нас Весна!
Ніжно віти розпускає, пестить поглядом
ясним,
Радість в душу посилає, серце сповнює надій.
Білі проліски тендітні, ночі тихі за вікном,
Ранки свіжі прохолодні – ніби казка, ніби сон.

Я малий та відчуваю – все довкола ожива,
Жити хочеться, любити, в пісню просяться
слова.
_______________________________________
Волочнюк Юлія Андріївна, 16.10.1994
року народження, учениця Острозької
спеціальної
загальноосвітньої
школиінтернату І-ІІІ ступеня для дітей з вадами
слуху.
Проживає
в
с.
Дубівка
Володимирецького району. Вірші пише з
дитинства. Захоплюється вишивкою.
_______________________________________

_______________________________________
Поліщук
Вікторія
Борисівна,
17.08.1992 року народження, учениця
Шубківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Рівненського району. Вікторія є учасником
драматичного гуртка, відвідує музичну
школу, грає на бандурі. Щорічно бере
участь у Всеукраїнському конкурсі знавців
української мови та літератури імені Петра
Яцика.
_______________________________________

Надійшла весна
Надійшла весна прекрасна,
Сніг довкола розтає,
Сонце світить ясно-ясно
Небо стало голубе.
Ніжні квіти розквітають:
Сон-трава, підсніжник, ряст,
І горобчики веселі
Знов цвірінькають: «Весна».

Вербиця
Серед сосен і беріз
Верби поросли униз
Певне, щоб води напиться
Поросла униз вербиця.
Рівно коси зачесала
Свій привіт шпакам послала
З того часу всі вербиці
Нахилились до водиці.
____________________________________________________________________________________
Ткач Юрій Павлович, 27.04.1986 року народження.
Знайомлячись з життям видатних, або просто цікавих людей, які
досягли успіхів в житті, звертаєш увагу на те, що серед них чимало
людей з фізичними, отриманими від народження чи набутими,
недугами. Багатьох недуга не те, що не «зламала», а, навпаки,
стала стимулом становлення в житті. Хворі люди не тільки не
підкорялися долі, вони здебільшого змінювали її, показуючи тим
самим, що нема поганої долі - є тільки характер.
Яскравим прикладом такої особистості є юнак, що проживає в місті
Костополі Рівненської області Юрій Ткач. З раннього дитинства Юра не
може ходити, вести повноцінне суспільне життя. Вимушений довгі
години просиджувати вдома з бабусею, що ним опікується, борючись з самотністю та
своєю хворобою. Та незважаючи на притиски долі, Юрій викликає щире захоплення своїм
завжди оптимістичним настроєм, любов'ю до життя, характером, силою волі, всебічною
обізнаністю, вмінням яскраво підтримати розмову і, головне, своїми творчими
досягненнями. Мистецтво і художня творчість мають особливо велике значення у
його житті. Адже (з його слів) тільки так, своїми малюнками, він може показати всім, і
насамперед собі, що таким як всі.
Тісна дружба поєднує Юрія Ткача з Костопільським районним центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Протягом декількох років він є одним з
найактивніших учасників районних конкурсів творчих робіт для дітей та молоді з вадами
здоров'я «Як живемо і вчимося - наші мрії». Понад усе Юрій прагне розширити коло своїх
друзі та знайомих, бо через замкнутий спосіб життя воно обмежене. Юрі 22 роки і він
хотів би спілкуватися з однолітками з різних міст. Вважає себе дружелюбною,
компанійською і, головне, твердо переконаний, що людина, коли того захоче, зможе все –
навіть побороти власний недуг і бути щасливою!
_____________________________________________________________________________________

Роботи Ткача Юрія

Самотність
Т.Г. Шевченко

Чарівне слово
Щастя материнства

Китайська Джонка
Закохані

Фрегат

Балет

_________________________________________________________
Дутка Марія Теодозіївна. Народилася 4 грудня 1993 року в
смт Демидівка Рівненської області. Інвалід дитинства. Ця юна
дівчина має чудовий і мужній характер та разом з цим добре і
чутливе серце. Марія навчається в 8-А класі.
Любить читати фантастику та найголовнішим її захопленням
є плетіння серветок, плетіння з бісеру, вишивання. Коли має
гарний настрій, Марійка складає вірші, малює різні цікаві
зображення, які спадають на думку. А ще ця дівчинка любить
тварин і більшість свого часу проводить з ними.
_________________________________________________________
*
*
*
Вже прокидаються від сну дерева,
Вже промінь сонця гріє весняний,
Весняний дощ ллє пісеньку
веселу,
І сповіщає про весняний день.
«Привітання»

Ось перша квіточка весняна,
Виблискує серед зелених трав,
Свою красу вона показує вітрам,
А в серці в неї лиш одна тривога.
Вже прокидається від сну струмочок,
Вже крига тане на річках,
Співають птахи високо у небі,
Мов сповіщать, що весна

Роботи Марії Дутки

Ось, серед лісу вирина вона,
Вбирає трави, квіти і дерева,
Чарівністю ж весна сіяє вся,
Як сонечко виблискує у небі.

Частенько чуємо ми слово це
Таке приємне, ніжне і ласкаве,
Таке жадане, любе, чарівне
Це добре гарне привітання
Добренького здоров'я всім бажаю
І з днем новим я всіх вас вітаю
Щоб день новий приніс у ваший дім
Мир, злагоду, добробут і кохання

Щоб кожний з нас бажаючи добра,
Близьким, чужим, малим, старим
Від свого серця їх передавав
В своїх найкращих, щирих привітаннях.

*
*
*
У 2008 році стартував обласний конкурс
творчих здібностей дітей-сиріт, дітей та молодих
людей з функціональними обмеженнями «Як
живимо і вчимося – наші мрії», ініційований
Рівненський обласним центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. В номінації на кращий
поетичний твір «Весняний настрій» надіслано
роботи від 12 дітей-сиріт та 4-дітей та молоді з
вадами здоров’я.
І місце
Рудяк Андрій Олегович, 26.05.1995 року
народження, учень Здовбицької загальноосвітньої
школи Здолбунівського району.
Мельничук Ганна Василівна, 18.07.1992
року народження, учениця Новокорецької
загальноосвітньої школи Корецького району.
Волочнюк Юлія Андріївна, 16.10.1994 року
народження, учениця Острозької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня
для дітей з вадами слуху. Проживає в с. Дубівка
Володимирецького району. Вірші пише з
дитинства. Захоплюється вишивкою.
Поліщук Вікторія Борисівна, 17.08.1992
року
народження,
учениця
Шубківської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступеня
Рівненського району.
Хомич Петро Євгенійович, 30.07.1981 року
народження, проживає в с. М. Стидин
Костопільського району.
ІІ місце
Селіванова Альона Сергіївна, 10.02.1997
року народження, учениця загальноосвітньої
школи № 5 м. Рівне.
Сильман Вікторія Іванівна, 23.10.1992 року
народження,
учениця
Великожолудської
загальноосвітньої
школи
Володимирецького
району.
Мамчур Вадим Сергійович, 20.09.1994 року
народження, учень Крупецької загальноосвітньої
школи Радивилівського району.
Затірка Олександр Вікторович, 09.04.1991
року
народження,
учень
Костопільської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Костопільського району.
Крушевський Дмитро Сергійович, 1989
року народження, м. Кузнецовськ.
ІІІ місце
Ганько Марина Андріївна, 28.12.1993 року
народження,
учениця
Олександрійської
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня
для
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування Рівненського району.
Кравець
Вікторія
Олександрівна,
27.02.1993
року
народження,
учениця
Олександрійської
загальноосвітньої
школиінтернату I-III ступеня для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Рівненського району.

Рівне

Шевчук Олександр Андрійович, 04.11.1997
року народження, учень НВК №2 школи-ліцею м.
Рівне.
Катеринчук Віталій Юрійович, 20.12.1991
року народження, учень гуманітарного ліцею при
Рівненському
державному
гуманітарному
університеті (Рівненський район).
Зілінський Орест Миколайович, 12.09.1989
року народження, с. Городище Рівненського
району.
Переможці обласного конкурсу на кращий
поетичний твір «Весняний настрій» отримали
цінні подарунки від обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді та мистецькі
набори на загальну суму 1200 грн. від
Рівненського міського благодійного фонду
«Благовіст».
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
*
*
*
28 травня 2008 року підведено підсумки
проведення обласного конкурсу творчих робіт
дітей-сиріт, дітей та молодих
людей з
функціональними обмеженнями „Як живемо і
вчимося – наші мрії” на кращий малюнок „Країна
моєї мрії”, В конкурсі взяли участь 45 дітей-сиріт,
47 дітей та молоді з вадами здоров’я із
Володимирецького, Гощанського, Корецького,
Дубенського, Демидівського, Костопільського,
Рівненського, Здолбунівського, Млинівського
районів, мм. Рівне та Кузнецовська.
Серед дітей з особливими потребами від 10 до
14 років переможцями стали:
І місце – Сиротюк Наталія Федорівна,
19.07.1995 року народження, учениця Тучинської
спецшколи-інтернату Гощанського району.
Серед дітей з функціональними обмеженнями
в категорії віком від 10 до 14 років переможцями
стали:
І місце – Таргоній Ольга Василівна,
07.07.1994
року
народження,
учениця
Костопільської загальноосвітньої
школи I-III
ступеня № 4.
ІІ місце – Кулинка Дмитро Дмитрович,
1994 року народження, учень Білівської
загальноосвітньої
школи
I-III
ступеня
Рівненського району.

ІІІ місце – Шишка Богдан Юрійович,
10.12.1994
року
народження,
учень
Великожолудської загальноосвітньої школи I-III
ступеня Володимирецького району.
Серед дітей з функціональними обмеженнями
в категорії віком від 15 до 18 років переможцями
стали:
І місце – Стасюк Марина Святославівна,
23.04.1992
року
народження,
учениця
Яполотьської загальноосвітньої школи I-III
ступеня Костопільського району.
ІІ місце – Гаврон Сергій Станіславович,
27.08.1990
року
народження,
учень
загальноосвітньої школи I-III ступеня № 25 м.
Рівне.
ІІІ
місце
–
Сидорчик
Марія
Володимирівна, 1993 року народження, учениця
загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2 м.
Кузнецовська.
Серед молодих людей з функціональними
обмеженнями в категорії віком від 18 до 35 років
переможцями стали:
І місце – Ткач Юрій Павлович, 27.04.1986
року народження, Костопільський район.
ІІ місце – Толочик Олександр Михайлович,
08.03.1985
року
народження,
с.
Мирне
Костопільського району.
ІІІ місце – Васильєва Катерина Юріївна,
1988 року народження, м. Кузнецовськ.
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
*
*
*
У Рівненській області вже третій рік поспіль
міська
молодіжна
громадська
організація
«Фундація Регіональних Ініціатив», організовує
благодійну акцію «Почуйте всі!».
Сума зібраних коштів становить 39,4 тис. грн.
Цього року кошти збирали на придбання
мікроскопа з коаксіальним світлом, що дозволяє
якісно провести діагностування захворювань зору
дітей.
17 квітня в рамках акції «Почуйте всі!»
відбувся благодійний концерт за участю дітей та
молоді, що навчаються в цьому закладі. Того ж
дня 550 грн. були
покладені на рахунок
благодійного фонду «Від
серця до серця», що
реалізує
акцію
на
всеукраїнському рівні.
18 квітня до Рівного
завітав
справжній
шотландський
оркестр
«Czestochowa Pipes & Drums».
Концерт супроводжував 1-й міжнародний
пробіг байкерів «Серце до серця». Байкери зі
Львова зробили проїзд центральними вулицями

міста, а також катали та фотографували. По
закінченню концерту оркестр разом із байкерами
попрямував далі, адже в рамках благодійної акції
«Почуйте всі!» вони відвідали майже всю країну.
На Вербну неділю, 20 квітня, припав
кульмінаційний день благодійної акції «Почуйте
всі!». Понад 700 волонтерів із усієї області
вийшли на вулиці своїх міст, щоб зібрати кошти
на необхідне обладнання. В цей день рівнян
розважали святковими показовими виступами
рівненської команди велотріалістів «Rivne Bike
Team», що відбулися на майдані Незалежності.
Також 20 квітня Рівненська обласна станція юних
натуралістів провела благодійний ярмарок
дитячих робіт із лози, дерева, бісеру. Обереги,
квіткові композиції, вироби з природного
матеріалу, зроблені дитячими руками, рівняни
могли купити за зовсім низькими цінами і таким
чином також долучитися до благодійної справи.
Не залишила поза своєю увагою цьогорічну
акцію обласна влада. Почесним волонтером акції
став голова Рівненської обласної державної
адміністрації Віктор Матчук, який також вкинув
гроші до скриньки та своїм прикладом закликав
рівнян взяти участь в акції.
Зураб Кантарія, голова Рівненської обласної
організації «Фундація регіональних Ініціатив»,
зазначив, що, на жаль, зібраної суми не вистачить
на придбання мікроскопу в дитячу лікарню, адже
його вартість становить 52 тис. грн. Тому
організація звертається до спонсорів і бізнесових
структур, а також до всіх небайдужих людей з
проханням про підтримку, щоб усе ж таки
придбати необхідне обладнання для Рівненської
обласної дитячої лікарні.
7 днів. – 2008. – 25 квіт.
*
*
*
Надія Вербицька та Іван Сівак стали
переможцями Кубка світу зі спортивних танців
серед спортсменів на візках.
Змагання відбувалися у м. Боксмеєр
(Нідерланди) наприкінці березня. Участь у них
взяли представники 11 країн. Серед семи пар, які
вели боротьбу за нагороди у категорії "Дует"
(обидва спортсмени на візках) — латиноамериканські танці, другої категорії складності наші земляки стали абсолютними переможцями.
Всі п'ять танців, які виконали Надія та Іван,
отримали найвищі оцінки суддів, і вони зуміли
обійти основних своїх суперників - поляків, які
посіли відповідно друге та третє місця.
Надія та Іван разом працюють лише один рік,
але завдяки своїй наполегливості (адже
тренуються кожен день не менше двох годин),
досягли таких високих результатів.
На прес-конференції тренер спортсменів
Влада Костак зазначила, що сьогоднішній день

Надя з Іваном є найсильнішою і найкращою
парою в Україні, й їхня перемога закономірність. Саме та сила духу, сила волі й
працьовитість, що притаманні цим молодим
людям, і привели їх до успіху. Надія танцює лише
один рік, але вона змогла перемогти себе, свої
комплекси. Людина взагалі не танцювала, а
зуміла показати себе, розкрити свої внутрішні
відчуття. Звичайно, були сльози, розпач, відчай,
але все це позаду. Не кожна здорова пара може
таке зробити.
Нині у Надії Вербицької та Івана Сівака дуже
відповідальний період - попереду вступні іспити.
Зокрема Надя мріє отримати освіту реабілітолога,
а Іван прагне стати хореографом. А ще вони
напружено готуватимуться до чемпіонату світу,
що відбудеться в жовтні у Білорусі, адже
найголовніше для них - втримати завойовані
позиції.
Вісті Рівненщини. – 2008. – 4 квіт.
*
*
*
Віднедавна у відділенні інтенсивної терапії
Рівненської міської лікарні запрацював сучасний
дихальний апарат "Гамельтон G-5", вартістю
майже півмільйона гривень. Кошти на придбання
апаратури було виділено з міського бюджету.
Лікарі кажуть, що таких апаратів всього декілька
в країнах Західної Європи. В Україні ж він поки
що єдиний.
Це новий дихальний апарат четвертого
покоління. Медики тепер можуть надавати
допомогу хворим з будь-якими проблемами
дихання. Зважаючи на те, що цей апарат повністю
комп'ютеризований, він сам визначає об’єктивні
критерії дихання хворого. Причому визначає не
вибірково, а в динаміці і відображає це в
електронному вигляді. Раніше лікарі проводили
таку оцінку, спираючись тільки на власний
професійний досвід. Тепер вдається скоротити
термін лікування, а відтак і витрати хворих.
Крім того, впродовж останнього місяця у
відділенні
інтенсивної
терапії
з’явилися
інфузомати, що дають можливість дозовано
вводити ліки пацієнту впродовж доби, причому
без застосування крапельниць. Є також і сучасна
апаратура для очищення крові. В найближчих
планах лікарні - придбання операційних
моніторів, компресорів стиснутого повітря, а
також апарата для визначення рівня вуглекислого
газу та аналізу крові. На це потрібно майже 200
тисяч гривень, які медикам пообіцяли виділити з
міського бюджету.
Рівне-Експрес. – 2008. – 17 квіт.
*
*
*
143 сучасних металопластикових вікна на
суму понад двісті тисяч гривень отримала

Рівненська обласна дитяча лікарня у вигляді
благодійної допомоги від ТОВ "РЕНОМЕПАРТНЕР" та ТОВ "РЕХАУ". Такий подарунок
не залишив байдужим нікого: ні лікарів, ні дітей,
ні їх батьків. Адже обласна дитяча лікарня, яка
нараховує понад 25 відділень та обслуговує за рік
до 300 тисяч маленьких пацієнтів, давно
потерпала від протягів у палатах, а сучасні
металопластикові системи - основний засіб
підтримання
комфортної
температури
у
приміщеннях.
Вікна марки "ВІК-НОВА" мають кращі
показники теплозбереження, продовжений термін
експлуатації,
дають
змогу
проводити
провітрювання у кількох режимах, відповідають,
санітарним нормам і рекомендовані для
встановлення у лікувально-оздоровчих закладах.
Майже 150 вікон були поставлені за два тижні
без переривання лікувального процесу, - це теж
надзвичайно актуально.
Генеральний директор ТОВ "РЕХАУ" Федір
Омелінський підтвердив, що саме довготривала
співпраця із "РЕHOME" підштовхнула їх піти на
втілення благодійного проекту, який був успішно
реалізований.
Маємо надію, що цей проект сприятиме
скорішому одужанню дітей і їх комфортному
перебуванню у лікарні.
PRO. – 2008. – Квіт.
*
*
*
У Кузнецовську розпочав свою роботу
обласний Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів віком від 2 до 18 років, які, згідно з
медичними висновками, потребують постійного
стороннього догляду і не можуть перебувати в
загальноосвітніх закладах. Центр забезпечує
створення умов для всебічного розвитку,
засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з
метою підготовки їх до здобуття дошкільної
освіти, з подальшим здобуттям базової та повної
середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Перебування дітей-інвалідів, які проходять
реабілітацію в Центрі, здійснюється у підгрупах
відповідно до віку дитини. Після закінчення
курсу реабілітації дитині видається документ, в
якому вказується перелік та обсяг наданих їй
послуг, результати реабілітації. Зараховуються
діти-інваліди до Центру згідно з надісланими
документами з Головного управління праці та
соціального захисту населення Рівненської
обласної державної адміністрації.
Управління праці та соціального захисту
населення надає консультації та допомогу в
оформленні документів дітям-інвалідам, які
потребують реабілітації в Центрі.
Гомін. – 2008. – 10 квіт.

*
*
*
З метою поліпшення життя та соціального
становища людей літнього віку, інвалідів,
одиноких на території сільських рад Рівненського
району
працюють
центри
соціального
обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених
громадян.
Неабиякою подією в житті Рідківської
сільради стало відкриття філії відділення медикосоціальної реабілітації інвалідів та осіб похилого
віку.
Тепер у жителів досить віддалених від
райцентру сіл відпала необхідність добиратися в
Радивилів, щоб отримати ряд процедур для
поліпшення стану здоров’я. До послуг населення
у філії – фізіо-терапевтичні процедури, масаж,
лікувально-оздоровчі заняття. Інваліди медикореабілітаційні процедури будуть отримувати
безкоштовно.
Крім цього, сільський центр соціального
обслуговування переведено в інше приміщення,
яке знаходиться в одній будівлі з сільрадою, що, в
свою чергу, створює більш комфортні умови
обслуговування людей.

малювали усмішки. Усі роботи розмістили на
стендах у театрі ляльок. З малюнків посміхалися
жабки, равлики, бегемотик, сонце, хмарка,
деревця, соняшники, веселка, м'ячі, навіть,
телевізор, телефон та автомобіль. В них дитяча
простота, відкритість і щирість.

Прапор. – 2008. – 4 квіт.
*
*
*
До Міжнародного Дня захисту дітей група
компаній "РЕНОМЕ", Рівненський обласний
академічний театр ляльок та видавничий дім
"ОГО" підготував вихованцям Рівненського
спеціального дошкільного дитячого будинку,
центру
ранньої
педагогічної
реабілітації,
соціальної адаптації дітей з особливими
потребами
“Пагінець”
та
навчальнореабілітаційного центру “Особлива дитина” свято
усмішок, подарунків та гарного настрою.

Вихованцям
цих
закладів
в
рамках
благодійної акції "Подаруй дитині усмішку",
напередодні
Великодня,
група
компаній
"РЕНОМЕ" подарувала папір, пензлі, фарби,
палітри. Протягом місяця діти фантазували та

А ще у театрі ляльок на учасників акції чекало
знайомство з казковими героями: Буратіно та
Ґудзиком. Завітав на свято до дітей відомий друг
усіх дітлахів з "Рівненської газети" домовичок
Кузя. Кожна дитина отримала від казкових героїв
подарунки. Далі дітям показали виставу.

найкращий слоган. «Не обділи рекламу увагою,
а дитину - теплом» журі визнало найкращим
серед запропонованих.
У своїх роботах студенти використовували
інноваційні технології, засоби та методики. З
кожним роком їх проекти стають все кращі і
кращі.
Острозька Академія. – 2008. – Квіт.

Компанія
"РЕНОМЕ",
займається
благодійною діяльністю спрямованою саме на
дитяче оздоровлення та на підтримку
талановитої
молоді.
Вона
й
надалі
продовжуватиме свої акції серед дітей, які
потребують особливої уваги.
Як розповіла менеджер із зв’язків з
громадськістю ЗАТ “РЕНОМЕ” Олена Тинник:
«Діти з радістю малювали, у свої роботи
вкладали любов, радість, працю. Ми не
намагалися створити конкурс малюнків із
переможцями, ми організували виставку робіт.
Тут розміщені усі дитячі малюнки. Близько 150
дітей взяли участь у акції та намалювали
усмішки».
Тетяна Коваль,
менеджер із зв’язків з громадкістю ЗАТ
«Реноме»
*
*
*
Щорічний студентський фестиваль реклами
відбувся
в
Національному
університеті
«Острозька академія». Цей фестиваль був
присвячений Року національного усиновлення
в Україні, ініційованого Президентом Віктором
Ющенком та проводився під гаслом «Зміни
долю дитини».
Під час фестивалю було презентовано
роботи студентів у таких номінаціях:
телевізійна реклама, друкована реклама,
постери та плакати для зовнішньої реклами,
графічний дизайн, інтернет-реклама та вебдизайн, медіа-проекти, рекламна фотографія та
зовнішня реклама. Участь у фестивалі брали
студенти усіх факультетів.
Під час проведення фестивалю ведучі
оголосили конкурс серед глядачів на
*
*
*
15 березня 2008 р. в м. Рівне відбулася
першість області з шахів та шашок серед

*
*
*
Відбулася звітно-виборча
конференція
Володимирецької районної спілки інвалідів.
Заснована вона ще в 1992 році, але з 2002 року
фактично не працювала. Тому на конференції
насамперед вирішували чи потрібна спілка
взагалі і як зробити її працю більш
ефективною. Звісно, подібна громадська
організація потрібна людям з особливими
потребами, тому й прийнято позитивне
рішення. Було б простіше і з структурою, і з
фінансуванням, якби в районі існувала єдина
спілка інвалідів. Але це робота на перспективу.
Наразі делегати обрали голову (Миколу
Тарасюка) та керівні органи спілки. Також
внесли зміни до статуту. А Миколу
Олександровича зобов'язали вивчити питання
співпраці
з
відповідною
обласною
організацією.

Володимирецький вісник. – 2008. – 4 квіт.
*

*
*
Одним
із
багатьох
чинників,
що
забезпечують якісну освіту, є застосування
сучасних мультимедійних технологій. У цьому
напрямку плідно працюють педагогічний та
медичний персонал ДНЗ № 1 «Ромашка» м.
Березне.
Нещодавно його відвідали спонсори О.В.
Дунець, В.П. Литовка, П.В. Колзунов, О.І.
Матвійчук (ТзОВ «Малтітек»), які подарували
дітям з вадами зору компакт-диски - 13 програм
для лікування зору та монітор. Це дасть змогу
створити сприятливі умови для розвитку дітей з
порушенням
зору,
здійснити
комплекс
лікувально-профілактичних
заходів,
які
полегшують роботу зорової системи дітей.
Організатором благодійної акції виступив
заступник голови, керуючий справами обласної
ради В.І. Крока. В урочистості взяв участь
міський голова О.Ф. Пилипака.

Надслучанський вісник. – 2008. – 24 трав.
спортсменів з вадами зору. В змаганнях взяли
участь спортсмени з м. Рівного, м. Сарни та
смт. Клевань. Загалом взяли участь 25

спортсменів. Перше місце серед юнаків з шахів
зайняв Сергєєв Антон (смт. Клевань). Перше
місце серед юнаків з шашок посів Нечипорук
Дмитро (м. Рівне). Перше місце серед дівчат
здобула Озарчук Юля (м. Рівне).
*
*
*
15-16 березня 2008 р. в м. Рівне відбувся
чемпіонат та першість з настільного тенісу
серед спортсменів з вадами слуху. В змаганнях
взяли участь спортсмени з м. Рівного, м. Сарни
та м. Острога. Загалом взяли участь 30
спортсменів. Перше місце серед жінок посіла
Удодова Тетяна (м. Рівне), перше місце серед
чоловіків – Давидович Сергій (м. Рівне), перше
місце серед юнаків – Зосимчук Віктор (м.
Острог), перше місце серед дівчат – Ільченко
Аліна (м. Острог).
*
*
*
16 березня 2008 р. в спортивному
комплексі
автотранспортного
технікуму
відбулися обласні відкриті відбіркові змагання
з футзалу в програмі Спартикіади «Повір у
себе» серед спортсменів з вадами слуху.
В змаганнях взяли участь шість команд. Дві
команди Острозької спецшколи-інтернату, дві
команди Тернопільської ОДЮСШІ, команда
спецшколи-інтернату
з
м.
Підкам’янка
Львівської області та команда Рівненського
обласного центру «Інваспорт».
В
результаті
проведених
змагань
переможцем
стала
команда
Острозької
спецшколи-інтернату для дітей з вадами слуху
(тренер-викладач РОДЮСШІ Пацула О.Л.),
друге місце отримала команда Тернопільської
ОДЮСШІ,
третє
виборола
команда
Рівненського облцентру «Інваспорт» (тренер
Чирков В.І.).
*
*
*
18-20 березня 2008 р. у залі спортивного
клубу «Олімпійські надії» відбувся Чемпіонат
та першість України з боротьби дзюдо серед
спортсменів з вадами зору. У загальному,
прийняло участь близько 50 спортсменів з
дев’яти областей України.
У змаганнях прийняли участь члени збірної
команди України учасників Параолімпійських
Ігор 2008 в Пекіні, чемпіони Європи та Світу.
Змагання закінчилися з таким результатом:
серед дівчат у ваговій категорії (ваг. кат.)
перше місце посіла Логацька Л. (смт. Клевань),
у ваг. кат. 48 кг. перше місце посіла Галінська
Юлія (м. Рівне); серед хлопців у ваг. кат. 38 кг.
перше місце – Семенюк Роман (смт. Клевань),

ваг. кат. 42 кг. – Глушко Михайло (смт.
Клевань), ваг. кат. 46 кг. – Михайлицький
Володимир (смт. Клевань); ваг. кат. 55 кг.
перше місце – Гаврись Євген (м. Рівне); ваг.
кат. 60 кг. перше місце – Засядкович Ігор (м.
Львів); ваг. кат. 66 кг. перше місце – Карпенюк
Сергій (м. Житомир); ваг. кат. 73 кг. перше
місце – Сидоренко Сергій (м. Житомир); ваг.
кат. 81 кг. перше місце – Помінов Олександр
(м. Рівне); ваг. кат. 90 кг. перше місце –
Шевченко Анатолій (АР Крим); ваг. кат. 100 кг.
перше місце – Левицький Микола (м. Вінниця);
ваг. кат. +100 кг. перше місце виборов
Горобець Василь (м. Тернопіль).
*
*
*
24-29 березня 2008 р. у м. Чернігові
відбулися Всеукраїнські відбіркові змагання
Спартакіади «Повір у себе» з шахів серед дітей
з вадами слуху.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 11
областей України.
Змагання проводились у двох вікових
групах – молодша і старша. Нашу область
представляв спортсмен старшої вікової групи –
Семенович Роман, який посів 5 місце.
*
*
*
30 березня 2008 р. у залі настільного тенісу
облцентру «Інваспорт» відбулися змагання
відкритого весняного турніру з настільного
тенісу серед дітей з порушеннями опорнорухового апарату, в програмі Спартакіади
«Повір у себе».
У змаганнях взяло участь 30 дітей,
інвалідів-спортсменів
з
Костопільської
спецшколи-інтернату для дітей з наслідкими
ДЦП, навчального закладу м. Рівне «Особлива
дитина», фізкультурно-спортивного клубу
інвалідів м. Острога, м. Рівне, м. Кузнецовська,
смт. Демидівка, м. Дубно, м. Дубровиці.
Діти, інваліди-спортсмени, що посіли
призові місця у даних змаганнях будуть
укомплектовані для збірної команди облцентру
«Інваспорт».
Збірна команда візьме участь у відбіркових
змаганнях Спартакіади «Повір у себе», що
відбудуться у м. Миколаєві.
*
*
*
12-14 квітня 2008 р. у м. Рівне в
приміщенні обласного центру „Інваспорт"
пройшов чемпіонат України з пауерліфтингу
серед спортсменів-інвалідів з вадами зору. У
чемпіонаті взяло участь 50 спортсменів із 13
областей України, з них - 10 жінок та 40

чоловіків.
Підсумки проводилися по ваговим категоріям
окремо серед чоловіків та жінок. На чемпіонаті 4
спортсменів (3 чоловіки та 1 жінка) виконали
норматив майстра спорту України, 6 спортсменів
(5 чоловіків та 1 жінка) — норматив майстра
спорту України міжнародного класу, встановлено
10 рекордів України (7 серед чоловіків та 3 серед
жінок).
Приємно, що дві наші жінки, члени збірної
команди України - Галінська Галина, майстер
спорту України Міжнародного класу (МСУМК,
м. Рівне, тренер А. Демчук) та Харчук Ірина,
майстер спорту України (МСУ, м. Рівне, тренер
М.
Коверза),
стали
чемпіонками
та
рекордсменками України у вагових категоріях до
60 кг та до 67,5 кг відповідно піднявши вагу у
сумі триборства 330 кг та 260 кг.
Серед чоловіків член збірної команди України
Копитюк Володимир (МСУМК, с. Зоря, тренер А.
Демчук) став чемпіоном з сумою 600 кг у ваговій
категорії 125+кг, а член збірної команди України
Набухотний Роман (МСУМК, м. Сарни, тренер О.
Фесовець) у категорії до 75 кг був першим та
встановив рекорд України з результатом 542,5 кг.
*
*
*
З 7 по 11 травня 2008 р. у м. Рівне відбувся
чемпіонат України з футболу серед спортсменів з
вадами слуху по зонах.
Чемпіонат України з футболу проводиться в
два етапи згідно з існуючими правилами ФІФА.
Перший етап змагань проводиться у 4-х
зонах.
У даних змаганнях взяли участь команди І
зони з 5 областей: Рівненської, Тернопільської,
Запорізької, Волинської та Хмельницької.
Команда Рівненської області зайняла перше
місце,
друге
місце
виборола
команда
Тернопільської області. Третє місце у команди
Запоріжжя, а четверте у Волинської команди,
п'яте місце у Хмельницької області.
Команди, які зайняли І-ІІ місця в групах,
потрапляють до фінальної частини змагань
другого етапу, що будуть проходити в серпні
цього року у м. Євпаторії.
*
*
*
16-17 травня 2008 р. у м. Рівне пройшов
відкритий чемпіонат Рівненської області з
пауерліфтингу серед спортсменів-інвалідів з
ураженнями ОРА (опорно-рухового апарату),
ДЦП (дитячого церебрального паралічу) та з
вадами зору, в якому прийняли участь команди
Волинської
області,
Здолбунівського,
Сарненського, Березнівського, Радивилівського,
Зарічненського, Рівненського районів та м. Рівне

та з Закарпаття. Загалом прийняло участь біля
п’ятдесяти учасників.
Змагання проводилися у вправі "жим штанги
лежачи" по трьох групах: 1 - спортсмени з
ураженнями ОРА, 2 - спортсмени з наслідками
ДЦП, 3 - спортсмени з вадами зору. Підсумки
проводилися по ваговим категоріях окремо.
Переможцями у групі серед спортсменів з
вадами зору стали неодноразові чемпіони
України - Копитюк Володимир (Рівненський рн,), Галинська Галина (м. Рівне); серед
спортсменів з ураженнями ОРА 1 місце посіли
неодноразові чемпіони України, володарі Кубків
України – Майстер спорту України Міхальов
Генадій (Здолбунівський р-н) та Майстер спорту
України міжнародного класу, чемпіонка Європи,
учасниця Паралімпійських Ігор Семенюк Любов
(м. Рівне); серед спортсменів з наслідками ДЦП
перемогу
отримали
Наливайко
Михайло
(Сарненський р-н), Товкач Олег (м. Рівне); серед
спортсменів з наслідками ДЦП перемогу
отримали Усачик Вадим (м. Сарни), Смик Віталій
(м. Сарни), Винокур Роман (м. Рівне), Окорський
Юрій (м. Рівне).
*
*
*
24 травня 2008 р. у м. Рівне пройшли
змагання з легкої атлетики серед спортсменів з
порушеннями ОРА, з вадами зору, слуху та
інтелекту. В змаганнях взяли участь спортсмени з
Сарненського, Рівненського, Радивилівського,
Дубенського районів, м. Кузнецовська, смт
Клевань та м. Рівне. Загалом прийняло участь
близько 80 учасників.
Переможцями стали серед жінок: стрибки в
довжину І місце – Холод Н., Дутка М. (ОРА),
Войтюк О. (вади слуху), штовхання ядра: І місце
– Холод Н. (вади інтелекту), Войтюк О. (слух),
Гламазда А. (зір); біг 200м: І місце – Дутка М.
(ДЦП), Кір'янова І. (вади інтелекту), Жученя В.
(слух); біг 400 м: І місце Мирончик І. (ДЦП),
Войцехівська Н. (візок); біг 100 м: І місце –
Войцеховська Н. (візок), Гламазда А. (зір),
Войтюк О. (слух), Кір’янова Н. (вади інтелекту),
Дутка М. (ДЦП).
Переможцями серед чоловіків стали: біг 100
м: І місце – Матящук М. (ОРА), Виноградов А.
(зір), Понік Ю. (слух), Пархомчук А. (вади
інтелекту); біг 200 м: I місце – Матящук М.
(ОРА), Лисиця Д. (зір), Понік Ю. (слух); біг 400
м: I місце – Матящук М. (ОРА), Лисиця Д. (зір),
Понік Ю. (слух); метання диска: I місце –
Кузнецов Ю. (ОРА); метання списа: I місце –
Кузнецов Ю. (ОРА); штовхання ядра: I місце –
Сазонов О. (зір), Іщук О. (слух), Мирончик I.
(ОРА).

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

Для малого ховрашка
Купив батько кожушка.
Хочте вірте, хочте ні,
Там такенні кишені!
Тепер з поля той ховрах
Носить жито в кишенях.
В. Титечко

РОЗФАРБУЙ

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

Вчора в сітці карасі
Позаплутувались всі.
Їх розплутували жабки –
Натомили, бідні, лапки.
В. Титечко

РОЗФАРБУЙ

ЦІКАВИНКИ
Чемпіони є не тільки в спорті. Вони трапляються в науці,
наприклад у географії
Ось найбільший з океанів – Тихий.
Він займає майже стільки площі на Землі,
скільки всі інші океани (Атлантичний,
Індійський і Північний Льодовитий)
разом. На його території (159 млн. кв. км)
досить вільно розмістилися б усі
материки, причому, залишилося б місце
ще й для другої Африки.
«Абсолютним чемпіоном» серед морів
є Саргасове, розташоване в центрі
Атлантичного океану, між Північною
Америкою і Європою. Площа його сягає 7
млн. кв. км, тобто майже така сама, як
Австралія.
Недарма
ж
Саргасове
називають
«морем
без
берегів».
Найменшим
морем
є
Мармурове,
затиснуте
між
Балканським
і
Африканська пустеля
Малоазіатським півостровом. Це справжнє
«кишенькове» море. Його площа (11,5 тис. кв. км) може майже тричі розміститися на території такої,
наприклад, області, як Київська. Азовське море серед усіх морів земної кулі найбільше врізується в
глиб материка (Східно-Європейської рівнини). Воно наймілкіше серед морів нашої планети.
Найбільший відсоток солі у воді в Червоному морі, розташованому між пустинями Африки і
Аравійського півострова. В 1 л його води міститься близько 42 г солі, а в Суецькій затоці навіть 43,5
г. Найменш солоне море – Балтійське: в 1 л його води міститься від 0,3 до 0,8 г солі.
Найпрозоріше серед морів – Середземне. І справді, металевий диск, опущений в його східній
частині, видно на глибині 60 м.
Найбільшим серед численних озер на Землі є Каспійське море. Його площа (372 тис. кв. км)
більша за такі європейські країни, як Італія, Бельгія і Нідерланди, разом узяті.
Найглибше в світі місце (11034 м) – в Тихому океані поблизу Маріанських островів. Отже, Тихий
океан не тільки найбільший за
площею, а й найглибший.
Яка на Землі найдовша річка?
Виявляється – африканський Ніл з
Кагерою. Найбільша серед річок світу
– дельта індійської річки Ганг (майже
80 тис. кв. км). На цій площі можна
розмістити три такі європейські
держави, як Бельгія або Нідерланди.
Який водоспад є найпотужніший у
світі?
Виявляється,
це
не
загальновідомі африканська Вікторія,
чи американська Ніагара, а Сеті-Кедас
(або Гуайра) в Південній Америці. Він
розташований на річці Парана, там де
Південний
тропік
її
перетинає
(поблизу
кордонів
Бразилії
та
Парагваю), і складається із семи
Найглибший і найбільший за площею Тихий океан
каскадів заввишки 40 м. Недарма ж
назва Сеті-Кедас у перекладі з
португальської
означає
«сім

водопадів».
Найбільший гірський льодовик на земній кулі розташований в Антарктиді. Це льодовик
Фільхнера. Довжина його 925 км, а товщина близько 4000 м.
Найбільша частина світу – Азія, площа якої 43 млн. кв. км.
Найбільший материк земної кулі – Євразія. Її площа 54,4 млн. кв. км. Найменший з материків –
Австралія (7 млн. кв. км.). Вона утримує за
собою ще кілька «рекордів»: найвіддаленіший,
найрівнинніший, найпосушливіший і, нарешті,
найменш населений материк.
Найвищий
материк
земної
кулі
–
Антарктида. Її середня висота 1350 м над
рівнем океану.
Що стосується островів, за розмірами тут
«переможець» - Гренландія. Своєю площею
(2176 тис. кв. км) цей острів майже в 10 раз
більший за Великобританію.
Найвище на Землі нагір’я – Тібетське, а
найдовша гірська система – Кордільєри. На 15
тис. км тягнуться вони вздовж усього
Тихоокеанського узбережжя Америки.
Найвищим вулканом земної кулі є
Водопад Сеті-Кедас
Тупунгато (6800 м) у Південній Америці, на
кордоні Чілі й Аргентини. Найактивніший
вулкан на землі – Нірагонго, на сході республіки Заїр. Він порівняно невисокий (близько 3500 м), але
у великому кратері цього вулкана постійно вирує і фонтанує чимале лавове озеро, що іноді навіть
виходить із своїх берегів.
Найбільшою з відомих печер світу визначено північноамериканську об’єднану систему печер
Флінт-Рідж-Мамонтову у штаті Кентуккі (США). Загальна довжина її ходів 471 км. На другому місті
печера Оптимістична (153,3 км), розташована у Борщівському районі на Тернопільщині. Вона є
також найбільшим підземним «палацом», вирізьбленим природою у гіпсах.
А от, мабуть, до своєрідних рекордів кліматичної сталості слід віднести дощ, що регулярно випадає
в місті Уайсберг штату Огайо (США) 29 липня, як зафіксовано, починаючи з 1870 р. «Полюс
посушливості» знаходиться в Африці. У Судані є місто Ваді-Хальфа, хоч воно й розташоване на річці
Ніл, але випадає там всього 1 мм опадів (800 відер води на гектар землі) за три роки! Разом з тим є на
Землі місця, де людина під заливним дощем не намокає, бо і сам цей дощ… сухий. Парадоксально, але
це так: через страшенну спеку і велику сухість повітря дощові краплі випаровуються, не досягнувши
землі.
Підраховано, що на нашій планеті щороку відбувається 16 млн. гроз. Найбільш грозове місце на
земній кулі на острові Ява, поблизу міста Богор. Тут блискавки крають небо 322 дні на рік.
Що ж до полюсів, то, мабуть, найбільш «непосидючими» є магнітні полюси Землі, на які
орієнтується стрілка компаса. Це вічні мандрівники. Так, вчені встановили, що південний магнітний
полюс Землі переміщується з південного сходу на північний захід (від Землі Вікторії до Землі Аделі) із
середньою швидкістю 2 м за годину. Встановлено, що за п’ять років він переміститься на 80 км.
Поступово переміщуються також і географічні полюси Землі. Як установили вчені, Північний
географічний полюс за останні кілька десятків років «мандрував» із середньою швидкістю 11 см за рік
у напрямі 75-го меридіана в бік Лабрадору. Виявляється, земна вісь не має незмінного положення:
Північний полюс віддаляється від нас, а екватор наближається. Правда, швидкість цього руху досить
незначна. Так, навіть у жаркій пустелі Сахарі виявлені сліди льодовика, що вкривав цю місцевість
приблизно 400 млн. років тому. Це відкриття цілком підтверджує думку вчених, що тут у ті часи
знаходився південний географічний полюс Землі.
Не застраховані від змін й інші географічні «чемпіони». Так, гори Гімалаї збільшуються у висоту.
Сталося це після землетрусу, що відбувся тут у 1965 р. Відтоді окремі гірські вершини піднялися
майже на 30 м.
Цікава географія / Упоряд. : С.В. Тишковець. –
К. : Кобза, 2004. – 400 с. – (Світ навколо нас).

ЗАБАВА

Щоб взнати ім’я пташки, впишіть у
кросворд назви прекрасних квітів…
Пташка сховалася у квітучому саду!

Орхідея
Хризантема
Лілія
Айстра

Фіалка
Крокус
Віола
Жасмин

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Примак Віталій

Філяс Андрій
Васильєва Катерина

Сиротюк Наталія

Кедич Іван
Стасюк Марина
Оштук Катерина

Сидорчик Марія
Ситник Людмила

«Матуся»
Глазкова Юлія,
2-Б клас

«Братик»
Дроздова Валентина,
3-Б клас

«Моя подруга»
Пікула Максим,
5-А клас

«На крилах кохання»
Юхимчук Марія,
1-А клас

«Морська свинка»
Шаблюк Анастасія, 4-Б клас
«Мама»
Селецький Віктор,
6-Б клас

«Радість»
Гуда Мар’яна, 2-Б клас
Купець Катерина, 5-А клас

«Країна моєї мрії»
Єрємєєв Андрій, 5-Б клас

«Три веселих друга»
Грабовський Олександр,
5-А клас

«Свято на душі»
Лех Євгенія, 5-А клас

«Портрет однокласниці»
Боіштянова Вікторія,
5-А клас

