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Шановні читачі!
Рання весна цього року багато разів відвойовувала свої права в непоступливої
зими, щоразу даючи нам надію, що ось, засвітить тепле сонечко, зазеленіє
травичка і кинуті в пухку, пахучу землю зерна проростуть, даючи хороші плоди. І
кожного разу в нашій уяві оживали сподівання, що оновлення природи принесе і
нам здоров’я та силу. А задумане і намріяне обов’язково здійсниться: хтось зустріне
свою половинку, отримає пільговий автомобіль чи візок для пересування, путівку
до санаторію, а ще хтось, незважаючи на свою неспроможність, просто стане
щасливим живучи в гармонії з природою.
Весною сподівання пов’язані з найбільшим і найвагомішим святом Великодня.
Це свято радості для всіх: і для дітей, і для дорослих. Бо коли Христос воскрес, то
цим Він переміг смерть, і ми тепер впевнені, що всі люди силою Його воскресіння
воскреснуть. Воскресіння Христове утверджує нас у вірі, що життя людське не
обривається, як нитка, що воно сповнене глибокого змісту і значення.
А невід’ємним атрибутом Великодня є КРАШАНКА або ПИСАНКА. Це
пасхальне яйце здавна є символом життя, відродження природи. В давнину
вірили, що свячене яйце має чудодійну силу і сівши за святковий стіл, спочатку
різали свячене яйце на стільки частинок, скільки є членів сім’ї, і з’їдали перш ніж
їсти інші страви, а дівчата, щоб бути гарними, опускали крашанку в воду для
вмивання.
Свято Великодня приносить в наші серця доброту і благодать, очищення і
покаяння. Душа наповнюється позитивною енергією, вірою в перемогу життя над
смертю, оновлення сил та здоров’я, ми стаємо
відкритішими і милосерднішими.
Отож пам’ятаймо про милосердя, що поруч з
нами, є ті хто потребує допомоги, хто живе в
бідності і не має змоги спекти паску.
За християнською традицією поділимося з
нужденними писанкою та пасочкою. Зігріймо їх
добрим словом та увагою.
Вдягла весна мережану сорочку,
Умившись і звільнившись від турбот,
І підіймає волошкові очі
До вищих, до церковних позолот.
Великдень всіх нас на гостини просить,
Малює сонце полотно небес,
І крашанку, як усмішку підносить,
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Вітаю всіх християн зі світлим Великоднем!
Смачної всім Паски, незламної віри, тепла в душах, миру в серцях,
щастя, любові та достатку!
Христос воскрес!
Раїса Щербан
2

№ 17

Щоквартальний
інформаційний бюлетень

2007 рік
Інформаційний бюлетень
“Інва.net”
підготовлений Рівненською
державною обласною
бібліотекою за підтримки:

для людей з особливими потребами

ЗМІСТ

• Мазурок В.М. Пенсійне забезпечення в Україні
Сторінка лікаря
• Прилепа Т.В. Цукровий діабет: причини виникнення, клініка,
діагностика і лікування
• Прилепа Т.В. Діабетичні коми: причини виникнення, клініка,
діагностика, профілактика
Відділу преси, освіти та
• Симонович І.О. Харчування при цукровому діабеті
культури Посольства
•
Поліщук С.С. Алергія на рослини та грибкові спори
США в Україні
Поради
психолога
Проекту Європейського
• Весна. Депресія гряде!
Союзу "Посилення
Право
регіональних соціальних • Нове в законодавстві
служб"
• Соціальна допомога дітям-інвалідам
Рівненського обласного
Служба зайнятості
відділення УБА
• Васильєва В. Служба зайнятості – для осіб з обмеженими
Рівненський обласний
фізичними можливостями
• Лисенко А. У центрі зайнятості ви можете отримати послуги з
центр зайнятості
професійної орієнтації
Над випуском працювали: • Воробей Н. У Кузнецовську сприяють зайнятості інвалідів
• Руда Н. Роз’яснення для роботодавців, які працевлаштовують
Керівник проекту,
інвалідів
редактор
• Трофимчук В. Інтернет-портал Державної служби зайнятості
Раїса Щербан –
«Труд»
заступник директора
• Обласна служба зайнятості пропонує особам, що мають
інвалідіність…
Світлана Ступницька –
Нам пишуть
завідуюча відділом
Спеціалізовані заклади
Нетрадиційні методи лікування
маркетингу та наукової
Цікаво знати
роботи
Повір
у себе
Наталія Волян –
•
Береза
М. «Як під важкою ношею бджола…»
головний методист
• Юськова Р. Сенс життя
відділу маркетингу та
• Сосенюк В. «Нас не треба жаліти… Нам потрібне розуміння…»
наукової роботи
• Андріюк Н. Приклад мужності
Алла Литвинюк –
• Білюк Е. Покликання – висока духовність
провідний методист
Творчість
відділу маркетингу та
• Самолюк М. Ліплення з глини, пластиліну, кераміки
наукової роботи
• Олексюк В. Поезія
Олександра Промська –
• Чудак В. Поезія
• Грицина Г. Поезія
провідний методист
• Титечко В. Проза
відділу маркетингу та
• Познак В. Декоративно-прикладне мистецтво
наукової роботи
• Котнюк М. Поезія
Вікторія Гупалюк –
•
Ващик А. Декоративно-прикладне мистецтво
заступник директора з
• Федюк А. Іграшки з пап’є-маше і природного матеріалу
внутрішньої роботи ЦБС
Панорама подій
м. Рівне
Спорт
Ірина Давидчук –
Сторінка для дітей
бібліотекар редакційноДошка оголошень
Анкета
видавничого відділу
Повна електронна версія бюлетеня на сайті: http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, тел.: (0362) 221-174, 222-121, E-mail:library@libr.rv.ua
Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності
за достовірність інформації, наданої установами та організаціями

3

Стр.
4
6
8
9
11
13
14
24
26
27
28
29
30
30
31
38
41
47
49
52
55
55
57
59
59
60
61
61
63
64
65
66
68
73
75
79
80

Зміни, які відбулися в пенсійному забезпеченні громадян України з 1 січня 2008 року.
З 1 січня 2008 року набрав чинності Закон
України „Про Державний бюджет України на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України". Цим Законом, окрім затвердження
кошторису держави на цей рік, внесено низку
важливих змін до законодавчих актів, які
регулюють питання пенсійного забезпечення
громадян.
Найважливішою
зміною
пенсійного
законодавства з 1 січня цього року можна вважати
внесення змін до Закону України "Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування", оскільки стосуватимуться вони
більше 300 тис. пенсіонерів Рівненщини. Суть цих
змін полягає у тому, що з початку року для всіх
пенсіонерів, які одержують пенсії за базовим
пенсійним законом, вартість одного року
страхового стажу в солідарній системі збільшена з
1% до 1,2%, а з 1 жовтня 2008 року - до 1,35%.
Крім цього тим пенсіонерам, у яких при
визначенні заробітку для обчислення пенсій була
застосована середня заробітна плата працівників
за 2002-2005 роки, пенсії перерахують з
урахуванням цього показника за 2006 рік, який
становить 928,81 грн. На той час згідно із Законом
був застосований показник середньої заробітної
плати за 2002 рік на рівні 306,45 грн. Якщо
говорити про вартість оцінки одного року
страхового стажу, то збільшення цього показника
відповідно збільшує відсоток, який береться від
заробітку особи для визначення розміру пенсії. До
1 січня 2008 року, зокрема, за 40 років стажу
бралося 40% заробітку для обчислення пенсії,
зараз буде братись 48% заробітку, а з 1 жовтня 54%.
З 1 січня 2008 року встановлено нові розміри
прожиткового
мінімуму
для
відповідних
соціальних і демографічних груп населення,
зокрема, для осіб, які втратили працездатність він
складає з: 01 січня 2008 року - 470,00 грн.; 01
квітня 2008 року - 481,00 грн.; 01 липня 2008 року
- 482,00 грн.; 01 жовтня 2008 року - 498,00 грн.
Тому мінімальний розмір пенсій за віком,
призначених відповідно до статті 28 Закону
України „Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" (за наявності у чоловіків
25, а у жінок - 20 років страхового стажу)
визначається, виходячи із зазначених вище
розмірів прожиткового мінімуму.
Також, виходячи із розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність
будуть перераховані:

- пенсії за особливі заслуги відповідно до
Закону України „Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною";
соціальна
допомога
до
державна
прожиткового
мінімуму
особам,
яким
виповнилося 100 років;
- доплата у зв'язку із закриттям ЧАЕС;
- підвищення, передбачені Законом України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
мінімальні
розміри
пенсій
військовослужбовцям строкової служби та членам
їх сімей, призначених відповідно до Закону
України „Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби та деяких інших
осіб";
- надбавки на утриманців, встановлені
відповідно до Закону України „Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби
та деяких інших осіб" та інші надбавки, розмір
яких визначається виходячи з прожиткового
мінімуму.
З прийняттям держбюджету вперше за всі роки
дії Закону України „Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам" розміри державної соціальної допомоги
на догляд інвалідам війни, визначаються виходячи
із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Також, Законом України „Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" внесено
зміни до Закону України „Про жертви
нацистських переслідувань" щодо встановлення
таким особам підвищень до пенсій. З 1 січня 2008
року колишні неповнолітні в'язні концентраційних
таборів, гетто, інших місць примусового
тримання, створених фашистською Німеччиною
та її союзниками в період Великої Вітчизняної
війни та Другої світової війни, діти, які
народилися у зазначених місцях примусового
тримання їх батьків, колишні малолітні в'язні
концентраційних таборів, визнані інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, та деякі інші категорії осіб
одержали право на підвищення до пенсій.
З 1 січня 2008 року проведені перерахунки
пенсій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Це пов'язано з тим,
що до Закону України „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" внесені зміни,
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годувальника, які були на його утриманні (при
цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника), у
розмірі:
- на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 %
пенсії по інвалідності померлого годувальника;
- на двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100 % пенсії по інвалідності померлого
годувальника, визначеної згідно із зазначеною
статтею, що розподіляється між ними рівними
частками.
Законом також передбачено, що розмір
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначається на момент виплати
пенсії згідно із законом про Державний бюджет
України і не може коригуватися іншими
нормативно-правовими актами.
Будуть проведені також перерахунки тим
особам, які мають статус „Дитина війни" (крім тих,
на яких поширюється дія Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"). Підвищення до пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання чи державної
соціальної допомоги, що виплачується замість
пенсії,
буде
виплачуватись
незалежно
від
встановлення
інвалідності
та
у
розмірі,
встановленому для учасників війни - 10%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
В зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму на
одну особу в розрахунку на місяць, збільшується
розмір підвищення до пенсії особам, які мають
статус Почесного донора України та статус
Почесного донора СРСР.
Також, згідно бюджетного закону матерям, які
народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до
шестирічного віку, підвищено розміри пенсії за
особливі заслуги перед Україною. До 01.01.2008
року цим категоріям пенсіонерів пенсія за особливі
заслуги встановлювалася в розмірі від 20% до 25%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, а з 1 січня цього року встановлюється в розмірі від 35% до 40%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
В цілому, новий підхід до нарахування пенсій
дозволить усунути диспропорції у пенсійному
забезпеченні громадян, які вийшли на пенсію в різні
роки і для призначення пенсії яким застосовувались
різні показники середньої заробітної плати.

відповідно до яких розміри додаткових пенсій
„чорнобильцям" та мінімальні розміри пенсій по
інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
визначатимуться у відсотках від прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Нова редакція статті 52 „чорнобильського" Закону
передбачає,
що
непрацездатні
члени
сім'ї
годувальника, які були на його утриманні, мають
право на щомісячну компенсацію в разі втрати
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
та встановлено, що щомісячна компенсація в разі
втрати годувальника призначається на кожного
непрацездатного члена сім'ї, який був на його
утриманні, в розмірі 10% прожиткового мінімуму
для непрацездатних осіб.
Ключові зміни внесено до статті 54 зазначеного
Закону, якою встановлено, що у всіх випадках
розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено
зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть
бути нижчими:
- для учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 році:
по І групі інвалідності 220 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 200 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 180 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- для учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках та осіб,
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:
по І групі інвалідності - 160 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 150 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 140 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- для інших інвалідів, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою:
по І групі інвалідності - 130 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 120 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 110 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
дітям-інвалідам - 70 % прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається
непрацездатним
членам
сім'ї
померлого

Мазурок Володимир Миколайович,
начальник головного управління Пенсійного фонду України
в Рівненській області
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Прилепа Тетяна
Василівна,
лікар-ендокринолог
Рівненського обласного
ендокринного
диспансеру

Цукровий діабет - це хронічне прогресуюче захворювання,
обумовлене абсолютною або відносною недостатністю інсуліну, яке
поєднується
зі
специфічними
мікроі
макросудинними
ускладненнями, нейропатією та іншими патологічними змінами в
різних органах і тканинах. Цукровий діабет поділяють на діабет типу
1, що виникає внаслідок абсолютної недостатності інсуліну, і діабет
типу 2, що виникає внаслідок відносної недостатності інсуліну. При
діабеті 1-го типу клітини підшлункової залози, які за нормальних
умов виробляють інсулін, руйнуються.

• Підшлункова залоза: при діабеті 2-го
типу клітини підшлункової залози все ще
продукують інсулін, але вони могли втратити
здатність виділяти достатню кількість інсуліну
швидко та вчасно, наприклад, після прийому
їжі.
• Клітинна поверхня: якщо кількість
інсулінових рецепторів на поверхні клітин дуже
маленька або рецептори не працюють
нормально, цукор крові не може вільно
проникнути всередину клітин. Іншими словами,
інсуліновий "ключик" не підходить до
клітинних замків, і глюкоза не може попасти
всередину клітини. Цей стан називається
"резистентність до інсуліну" або "нечуттєвість
до інсуліну".
• В середині клітин: після того, як
глюкоза поступає всередину клітин, вона
переноситься в необхідне місце за допомогою
транспортної системи. Дефект цієї системи є ще
однією можливою причиною нечуттєвості до
інсуліну.
Результатом будь-якого з трьох названих
дефектів є високий рівень цукру в крові.
Сьогодні тільки за допомогою серії складних
тестів можна знайти, де знаходиться дефект в
кожному конкретному випадку. Такі аналізи
проводяться лише для досліджень у дуже
невеликої кількості хворих на діабет 2-го типу.
Ось чому Ваш лікар може поставити діагноз
цукрового діабету 2-го типу, але не може
сказати точно, в чому причина його розвитку. В
будь-якому випадку важливим є не стільки
визначення точної причини порушення, скільки
вибір способу лікування, котрий найкраще
підходить для Вас. Метою лікування є
підтримання рівня цукру в крові якомога більш
близьким до нормального та відсутність
симптомів діабету.

Коли
інсуліну
мало або він зовсім не
поступає
з
підшлункової залози, організм не може
використовувати глюкозу крові, клітини
починають "голодувати", а рівень цукру в крові
зберігається дуже високим. Єдиним способом
лікування цього стану є підшкірна ін'єкція
інсуліну, який потім всмоктується в кров. Досі
залишається неможливим створити інсулін в
такій формі, щоб його можна було приймати
через рот, оскільки шлунковий сік розщеплює
інсулін до того, як він поступить в кровотік.
Після того як розвинувся діабет 1-го типу, не
існує способу "оживити" зруйновані клітини
підшлункової залози, котрі виробляють інсулін.
Спроби пересадити нормальну підшлункову
залозу або лише клітини підшлункової залози,
які синтезують інсулін, ще перебувають на
стадії експерименту. Таким чином, лікування
діабету 1-го типу інсуліном є обов'язковим
протягом усього життя хворого.
Достеменно невідомо, що викликає діабет
2-го типу, є дані, ще спадкоємність тут відіграє
більшу роль, ніж при діабеті 1-го типу. Існує
також взаємозв'язок між ожирінням та діабетом
2-го типу, хоча ожиріння необов'язково
призводить до діабету. Діабет 2-го типу є
поширеним захворюванням, яке виникає у 2-10
% від загальної популяції. У всіх людей з
діабетом 2-го типу на початку захворювання
все ще виробляється інсулін. У багатьох
вироблення інсуліну зберігається протягом
усього життя, хоча кількість інсуліну, що
виробляється, з часом може зменшуватись.
Якщо цукровий діабет виникає у пацієнта зі
збереженою секрецією певної кількості
інсуліну, слід подумати про інші причини і
механізми цього захворювання. Існують три
причини, які можуть призвести до цього
захворювання.

Клініка цукрового діабету
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При обох типах діабету рівень цукру в крові
підвищується. Це може виявлятися такими
ознаками (симптомами):
• Спрага.
• Збільшене та прискорене
сечовипускання (поліурія).
• Підвищена стомлюваність.
• Погіршення зору.
• Зменшення ваги.
Проте близько 50% хворих на діабет 2-го
типу не мають яскраво виражених ознак
захворювання, і хвороба діагностується
випадково. Діабет є важким хронічним
захворюванням, несвоєчасна діагностика і
неправильне лікування якого призводять до
серйозних ускладнень. Обидва типи діабету
негативно впливають на очі, нирки, нервову
систему і кровоносні судини, що може
спричинити втрату зору, ампутації, ниркову
недостатність та інфаркт міокарда. Розвитку
цих
ускладнень
можна
запобігти
чи
сповільнити його за допомогою ранньої
діагностики і відповідного лікування основного
захворювання - цукрового діабету.
Діагностика цукрового діабету ґрунтується
на визначенні рівня глюкози плазми крові
натще: нормальний вміст глюкози становить до
6,1 ммоль/л, порушення глікемії натще – при
показниках від 6,1 до 7,1 ммоль/л, цукровий
діабет – при показниках більше 7,1 ммоль/л. У
сумнівних
випадках
проводять
також
глюкозотолерантний тест: визначення глюкози
крові натще і через 2 год. після навантаження
глюкозою. Цей тест обов’язково потрібно
проводити пацієнтам, у яких цукор крові натще
нормальний, але є скарги діабетичного
характеру, пацієнтам з надлишковою вагою, у
яких порушення вуглеводневого обміну носять
прихований характер.

його компенсації визначають також НbАІс глікозильований гемоглобін - інтегрований
показник компенсації вуглеводневого обміну
протягом останніх 60-90 днів: НbАІс < 6 діабету немає, 6 < НbАІс < 7 - компенсація
цукрового
діабету,
НbАІс
>
1
субдекомпенсація цукрового діабету.
Визначають також рівень кетонових тіл в
сечі - наявність їх свідчить про декомпенсацію
цукрового діабету.
Цукровий діабет 2-го типу може тривалий
час протікати безсимптомно. Тому для ранньої
діагностики його важливе значення мають
профілактичні огляди з визначенням рівня
глюкози крові.
При появі скарг діабетичного характеру,
при безпричинному схудненні не можна
зволікати:
необхідно
звернутися
до
ендокринолога або дільничного терапевта, які
призначать необхідні обстеження. Необхідно
пам'ятати, чим раніше виявлено цукровий
діабет і розпочато лікування, тим менший
ризик розвитку ускладнень.
Лікування діабету 1-го типу
При діабеті 1-го типу введення інсуліну є
життєво необхідним і тому найголовнішим
компонентом успішного управління цим
захворюванням. Інсулін ефективно знижує
рівень цукру в крові. Існують різні препарати
інсуліну, які дозволяють застосовувати різні
режими інсулінової терапії. Інсулін вводиться у
вигляді підшкірних ін'єкції, оскільки сьогодні
не існує інших способів його введення. Для
підвищення зручності і точності інсулінової
терапії розроблені різні засоби введення
інсуліну: шприц-ручки та дозатори інсуліну.
Лікування діабету 2-го типу
З часом бета-клітини підшлункової залози
хворих на діабет 2-го типу виробляють все
менше інсуліну. Контроль цукру крові
(глікемічний контроль) може погіршуватися
внаслідок зменшення чутливості периферичних
тканин до інсуліну (інсулінорезистентності),
особливо у пацієнтів з надлишковою вагою. У
першу чергу, лікування спрямоване на
збереження і поліпшення функціонування бетаклітин і підвищення сприйнятливості тканин до
інсуліну.
Першим етапом лікування діабету 2-го типу
є виконання порад дієтичного харчування і
більш активне заняття фізичними вправами.
Для пацієнтів з надлишковою вагою життєво
важливим є зниження ваги. Якщо ці заходи
недостатні для стабілізації рівня цукру в крові,

Результати глюкозотолерантного
тесту
Цукор крові
натще
через 2 год.
Цукровий
> 7,1 ммоль/л
> 11,1 ммоль/л
діабет
Порушення
< 6,1 ммоль/л
> 7,8 і <11,1
толерантнос
ммоль/л
ті
До
вуглеводів
Порушення
>5,6 ммоль/л
< 7,8 ммоль/л
глікемії
і < 6,1 ммоль/л
натще
< 6,1 ммоль/л
< 7,8 ммоль/л
Здорові
Для діагностики цукрового діабету і стану
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потрібне
лікування
пероральними
цукрознижувальними препаратами (ПЦП) і/або
інсуліном.
Прандіальні
регулятори
глюкози
стимулюють секрецію інсуліну у відповідь на
прийом їжі.
Бігуаніди - знижують продукцію глюкози
печінкою
та
підвищують
чутливість
периферичних тканин до інсуліну.
Інсулін
сенсітайзери
підвищують
чутливість периферичних тканин організму до
інсуліну.
Похідні сульфонілсечовини - стимулюють
секрецію інсуліну.
Інгібітори
альфа-глюкозідази
сповільнюють всмоктування вуглеводів у
шлунково-кишковому тракті.
При призначенні медикаментозної терапії з
метою нормалізації рівня цукру в крові

використовуються наступні схеми:
• Лікування одним ПЦП.
• Комбінація двох ПЦП з різним
механізмом дії.
• Лікування
тільки
інсуліном
або
інсуліном в комбінації з одним чи кількома
ПЦП.
Крім регуляції рівня цукру крові, при
лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу,
необхідно контролювати інші фактори ризику
розвитку ускладнень: артеріальний тиск, рівень
ліпідів у крові.
Профілактика цукрового діабету полягає у
дотриманні
здорового
способу
життя,
раціональному
харчуванні,
підтриманні
нормальної ваги тіла, адекватному фізичному
навантаженні.

Діабетичні
коми
–
це
найважчі
ускладнення цукрового діабету.
Діабетичних ком є 4 типи: кетоацидотична,
гіперогмолярна,
лактатацидотична
і
гіпоглікемічна.
Лактатацидотична кома діагностується
рідко, на ній зупинятися не будемо.
Кетоацидотична кома і прекома – виникає
внаслідок недостатнього рівня інсуліну крові,
що приводить до порушення вуглеводного
обміну (геперглікемії) і жирового (кетогенезу).
Найчастіші причини розвитку коми:
1. Супутні інфекційні захворювання,
фізичні та психічні травми, оперативні
втручання.
2. Вагітність.
3. Помилки в проведенні інсулінотерапії
(недостатня доза інсуліну).
4.
Медикаментозна
терапія
–
глюкокортикоїди, оральні контрацептиви.
5. Недіагностований цукровий діабет.
Симптоматика:
Ознаки вираженої декомпенсації цукрового
діабету: виражена спирага, поліурія, загальна
слабість, відсутність апетиту, нудота, блювота
(у важких випадках - нестримна), болі в животі,
запах ацетону з рота. При комі шумне дихання
Кусемауля.
Діагностика ґрунтується на клінічних
даних, даних лабораторного обстеження:

гіперглікемія більше 14 ммоль/л, ацетон сечі –
позитивна реакція, метаболічний аналіз.
Лікування прекоми і коми проводиться в
спеціалізованих
ендокринологічних
відділеннях і в реанімації.
При появі даних скарг у пацієнтів не можна
зволікати: потрібно звернутися за допомогою
до спеціалістів – не можна займатися
самолікуванням. Якщо ви знайшли хворого на
діабет в стані коми, від нього іде сильний
фруктовий чи затхлий запах (запах ацетону) з
рота) – негайно викликайте швидку допомогу,
яка доставить хворого в спеціалізоване
відділення.
Профілактика нетоацидозу полягає в
чіткому дотриманні схеми інсулінотерапії,
щоденному контролі за рівнем цукру крові,
раціональному харчуванні і дотриманні режиму
харчування,
адекватним
фізичних
навантаженнях.
Гіперогмолярна кома – розвивається
частіше у людей похилого віку, що мають
діабет 2 типу.
Для цієї коми характерні дуже високі рівні
глюкози в крові без порушення жирового
обміну (немає кетонових тіл в сечі).
Виникає теж внаслідок недостатнього рівня
інсуліну в крові.
Провокуючі фактори:
1. Інфекційні захворювання на фоні
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фізичне перевантаження, вживання алкоголю,
передозування препартів сульфанілсечовини.
При зниженні рівня цукру крові виникають
неприємні відчуття, що в наслідку, якщо не
вжити
заходів,
можуть
перейти
в
гіпоглікемічну кому.
Ознаки гіпоглікемії: (цукор крові нижче
3,3 ммоль/л), підвищення потовиділення,
тремтіння в тілі і кінцівках, різна немотивована
слабкість, почуття голоду, «сітка перед очима»,
потемніння в очах, серцебиття і, нарешті,
втрата свідомості.
У пацієнтів з тривалим перебігом
захворювання можуть бути відсутні симптомипередвісники. У них гіпоглікемія протікає
бессимптомно, тому втрата свідомості може
відбутися раптово.
Діагностика: на основі клінічних ознак і
визначення рівня цукру крові < 3,3 ммоль/л.

цукрового діабету.
2.
Прийом
лікарських
засобів:
глюкокортикоїдів, тіазидних діуретиків.
3. Супутні ендокринні захворювання
(тиреотоксикоз,
синдром
Кушинга,
акромегалія).
Клініка – на протязі декількох днів або
тижнів наростає спрага, поліурія, схуднення,
загальна слабкість, втрата свідомості але немає
шумного дихання Кусемауля, немає запаху
ацетону з рота.
Діагностика: на основі клінічних проявів і
даних лабораторного обстеження: рівень
гліпелгії 200-100 ммоль/л, кетонові тіла в сечі
не визначаються.
Тому при наростанні спраги, поліурії,
схудненні пацієнти повинні негайно звернутися
за допомогою до лікаря.
Лікування і профілактика така ж, як і при
нетоацитозі.
Гіпоглікемічна кома – найбільш частий
невідкладний стан при цукровому даібетові,
особливо у осіб, що отримують інсулін і
вимагає підвищенної уваги діабетичка і
оточуючих його людей.
Розвивається
кома
внаслідок
невідповідності дози інсуліну і потреби в ньому
в певний час у даного хворого. Дія інсуліну
прямо пропорційна дозі, тому при його
передозуванні рівень цукру може впасти нижче
норми, аж до нуля.

Що робити при передвісниках коми?
Негайно підвищити рівень глюкози крові:
з’їсти 2-3 шматочки цукру, випити солодку
воду, солодкий чай. Для лікування коми
застосовують введення глюкози або введення
препаратів глюкагону.
Кожен діабетик має проінформувати
оточуючих його людей вдома, на роботі, в
школі про симптоми гіпоглісімії і заходи, які
необхідно здійснити. Хворий повинен завжди
мати при собі легкозасвоювані вуглеводи
(цукор-рафінад, цукерки), картку хворого на
цукровий діабет, яка допоможе зорієнтуватися
оточуючим або лікарям і швидко надати
допомогу.

Найчастіші причини розвитку
гіпоглікемії
Перевищення дози інсуліну (передозування
інсуліну, введення інсуліну з концентрацією
100 ОД/мл шприцем з концентрацією 40
ОД/мл), ниркова недостатність, неадекватне
поступлення вуглеводів в організм (зміни в
кількості і часі прийому їжі, дієта в цілях
схуднення, блювота, діарея, годування груддю),

Профілактика гіпоглікемії
Адекватний контроль за рівнем цукру крові,
дотримання
режиму
харчування
і
інсулінотерапії.

Основою лікування цукрового діабету є дієта - найбільш давній
метод лікування, який не втратив своєї актуальності і в наш час.

Дієта - це те, як ми харчуємося щодня, наші
звички і пристрасті до їжі. Поширеною думкою
є те, що при «цукровому діабеті» необхідно
дотримуватися дуже жорсткої дієти: фактично
нічого не можна їсти. Це зовсім не так.
Принцип дієтотерапії при цукровому діабеті це фактично принцип «здорового харчування».
Правильне харчування корисне при дуже
багатьох захворюваннях, так само, як і без них,

однак,
саме
при
цукровому діабеті воно
виділяється
в
самостійний
метод
лікування, що відіграє
не меншу роль, як
цукрознижуючі
препарати - таблетки або
інсулін.
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Симонович Ірина
Олександрівна,
лікар-ендокринолог

Різні речовини використовуються порізному, але схожим залишається одне: кожен
спожитий нами продукт здатний, у залежності
від його складових, забезпечити наш організм
певною кількістю енергії і будівельних
матеріалів. Їжа, що надійшла у шлунковокишковий тракт, відразу включається в обмін
речовин, порушенням якого і характеризується
цукровим діабет. Цілком закономірно, що в
такому випадку наше харчування вимагає
більш уважного до себе ставлення.
Харчування має бути повноцінним, містити
всі необхідні поживні речовини: білки, жири,
вуглеводи, мінерали та вітаміни. При
збалансованому раціоні енергетичні потреби на
50-60% забезпечуються вуглеводами, 20% –
білками, 30% – жирами, при цьому перевагу
варто надавати рослинним жирам. Продукти,
що вміщують вуглеводи: цукор, хліб, крупи,
картопля, фрукти; білки: м’ясо, риба, яйця;
жири: жирні сорти м'яса і риби, сало, вершкове
масло і рослинна олія.
В основному на підвищення рівня цукру в
крові впливають вуглеводи, тому необхідно їх
враховувати.
Для
зручності
визначення
кількості вуглеводів в раціон харчування
хворого на цукровий діабет застосовується
хлібна одиниця (ХО) - це 10-12 грам
вуглеводів, які містяться з певному об’ємі
різних продуктів. Значно спрощує планування
меню використання таблиці заміни продуктів,
які вмішують вуглеводи по ХО. Середня добова
потреба дорослої людини складає 17-20 ХО.
Для людини з цукровим діабетом важливим
є режим прийому їжі. Він складає 3 основних
прийоми (сніданок, обід і вечеря), і 3
додаткових (другий сніданок, полуденок і пізня
вечеря). Основні прийоми їжі складають по
25% добового калоражу ( обід - 30 % ),
додаткові прийоми їжі - 10 % або 1-2 ХО.
Коли у складі продуктів харчування наявні
у
великій
кількості
харчові
волокна,
клітковина, цукор у крові підвищується
повільно. Крім того вживання овочів, фруктів і
ягід, що містять високу кількість харчових
волокон, сприятливо діє на функцію шлунковокишкового тракту і сприяє виведенню
шкідливого для судин холестерину.
На вашому столі завжди повинні бути
овочі!
Щоб не споживати занадто багато калорій,
не їжте багато жиру. Оскільки дітям і підліткам
для росту і розвитку потрібні білки, харчування
для них необхідно планувати з урахуванням
цієї потреби.
У людей, що мають діабет і страждають

ожирінням,
основною
метою
дієти
є
нормалізація маси тіла. Тому таким пацієнтам
важливо не тільки контролювати вміст
вуглеводів, але і калорійність харчового
раціону.
Особливе питання - вживання в їжу
цукрозамінників.
Цукрозаміниики поділяються на групи:
- безкалорійні – немає вуглеводів, немає
впливу на рівень цукру в крові: сахарін,
цикломат, аспартам. Проте є недолік:
металевий присмак, гіркота; також вони
протипоказані вагітним і дітям;
- калорійні – містять стільки ж вуглеводів
як звичайний цукор. Мають побічні дії на
нирки: ксиліт, сорбіт, фруктоза.
Щоб усе стало остаточно зрозуміло,
запам'ятайте продукти, вживання яких повинні
уникати хворі на цукровий діабет:
– цукор, мармелад, джем, варення, сироп,
цукерки, зефір, тістечка, торти, халва, солодкі
фруктові соки, спрайт, кока-кола, фанта,
шипучка, різноманітні приправи, кетчуп, соуси
з цукром, копчені ковбаси, майонез, жирні
сорти м'яса.
Продукти, які є обов'язковим компонентом
хворих на цукровий діабет повинні містити
мало вуглеводів, бути малокалорійними,
багатими на вітаміни, харчову клітковину:
овочі (помідори, огірки, капуста, салат, редис,
кабачки, петрушка), фрукти (журавлина, аґрус,
яблука, смородина, лимони, грейпфрути,
апельсини); переважно житній хліб або хліб з
додаванням висівок. Найкраще вживати
гречану, вівсяну, перлову крупи. Дозволяється
1-2 штуки яєць на день. М'ясо і риба є
важливим джерелом енергії і повинні постійно
бути у раціоні. Рекомендується нежирні сорти
м'яса (курка без шкірки, яловичина, кролик),
переважно відварені і тушковані. Риба також
рекомендується нежирна і у відвареному
вигляді (хек, тріска, щука, короп, судак). Деякі
хворі традиційно вимочують картоплю перед
вживанням, вважаючи, що така, картопля більш
дієтична і її можна вживати без обмежень.
Насправді, вимочування не зменшує вмісту
вуглеводів в ній, а лише погіршує смакові
якості.
Ще
одним
розповсюдженим
стереотипом є думка проте, що мед на відміну
від цукру не підвищує рівень глюкози й крові.
Насправді, це не зовсім так, що легко
перевірити аналізом крові на цукор після
вживання меду.
Одним із симптомів цукрового діабету є
спрага. Її не можна вгамовувати соками,
молоком чи пивом. Вони досить калорійні,
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містять вуглеводи, що призводить до
підвищення цукру в крові; необхідно вживати
чисту воду.
Хворі на цукровий діабет повинен вміло
складати свій раціон харчування із наявних в

домі продуктів з користю для життя,
контролюючи рівень глікемії (цукру крові) та
періодично
консультуючись
з
лікарем–
ендокринологом.

Поліщук С.С., лікар-алерголог вищої категорії РОКЛДЦ ім. В. Поліщука
Діагноз «Алергія» було вперше встановлено в 1902 році австрійським вченим
Пірке. З того часу дивні реакції організму на різні речовини стали настільки
поширеними в світі, що лікарі охрестили алергію хворобою цивілізації.
Як проявляється хвороба?
Якщо організму не підходить якась
речовина, він негайно реагує, подаючи
тривожні сигнали. Найчастіше це: алергійний
дерматит (шкірні прояви), алергійний риніт
(виражена нежить, порушене носове дихання,
чихання), алергійний кон’юктивіт (сльозотеча
і свербіж очей, можливі напади ядухи,
затрудненого дихання (бронхіальна астма).
Причиною алергії може бути практично
будь-яка речовина – це залежить від імунної
системи конкретної людини. Одні не
переносять полуниці, інші хворобливо
реагують на запах лілій. Цей список може
бути дуже довгим.
До числа найбільш характерних і
найчастіших алергенів відносяться: домашній
та бібліотечний пил, пилок рослин і спори
грибів, мікрокліщі, мікроорганізми, медичні
препарати, харчові продукти, шерсть тварин,
побутова хімія.
Актуальний збудник
З
першим
весняним
цвітінням
розпочинаються проблеми у всіх, хто
страждає від пилкової алергії (помікозу). Це
викликано наявністю у них підвищеної
чутливості до пилу квітучих рослин та/або
спор певних видів грибів. Найбільша питома
вага серед «причинно значимих» рослин
належить вітрозапильним деревам і травам.
Саме вони продукують кількість легкого
«мобільного» пилу, який в суху, сонячну
вітряну погоду може розноситися на значні
відстані
(до
сотень
кілометрів)
і
концентруватися в тих чи інших місцях. При
наявності алергії до такого пилку загострення
симптоматики у хворих буде спостерігатися
саме при зазначених вище погодніх умовах,

приблизно в одних і тих же сезонних
проміжках часу. Найчастіше при цьому
вражаються очі і ніс – з’являються
закладеність,
багаторазове
виснажливе
чихання, значні водянисті виділення з носа,
свербіж очей, повік, хоча можуть бути і інші
симптоми (шкірні прояви, враження шлунку,
кишківника, сечостатевої і навіть нервової
системи).
У 30-40 % хворих поліпозом з’являються
приступи
ядухи,
тобто
починається
бронхіальна астма. У частини хворих можуть
формуватися коліти носу, погіршуватися зір
та інше.
До типових алергенів слід додати ще
багаточисленний загін грибкових алергенів.
Найбільш
поширені
в
атмосфері,
приміщеннях, на виробництві в Україні такі
роди грибів: Cladosporium, Pinicillium,
Almernaru, Aspergibus, Fusarium, Botrytis,
Candida, Cryptococcus, Khizopus. Потрібно
відмітити, що число спор грибів в 1 м3
атмосферного повітря може багатократно
перевищувати кількість зерен пилку рослин
навіть на піку їх полікації. Якщо причиною
хвороби є спори грибів, то загострення
найчастіше бувають в перехідні сезонні
періоди: зима-весна, осінь-зима, коли після
танення снігів чи затяжних дощів земля
підсихає і спори грибів з «прілого» листя,
трав починають підніматися в повітря.
Велика кількість спор характерна і для кінця
липня, початку серпня – найчастіший час
появи масового грибкового враження
пасльонових та інших рослин («чорніє»
бадилля картоплі, помідорів), з’являються
прояви грибкових вражень в інших рослин.
Питама вага «грибкової» алергії на
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Рівненщині досить висока. Це пов’язано з
певним географічними особливостями –
«низинність», підвищення середньорічна
вологість значних територій області при
досить високій температурі повітря, а отже
сприятливі умови для розвитку різноманітних
грибків.
При полінозі у сезон пилкування хворий
повинен
пам’ятати
про
обмеження
перебування на повітрі, потребі завісити
кватирки мокрою марлею, не відкривати
вікон у машині, щоденно проводити вологе
прибирання кімнат, взагалі виключити
вживання в їжу продуктів, куди має входити
пилок чи інші частини цих рослин (полин
може мати спільні детермінанти з тміном,
анісом, болгарським перцем, пилок таких
дерев, як вільха, ліщина, береза може давати
перехресні алергічні реакції з алергенами
яблука, горіхів, у осіб з гіперчутливістю до
злакових трав може бути алергія на
хлібопродукти). Слід взагалі виключити з
харчування мед. Оскільки алергія до пилку
інколи комбінується з алергією до певних
видів мікрогрибів, спори яких також можуть,
інтенсивно розсіюватися у повітрі, не бажано
працювати восени та весною у садку, на дачі,
бо пріла трава, листя є джерелом пліснявих
грибів. Досить обережно вживати у їжу
дріжджове тісто, шампанське, пиво, квас.
Своєчасно лікувати грибкові захворювання
шкіри, нігтів, волосся. При наявності
кондиціонерів у машині слід заходити до неї
після того, як вона прогріється і попрацює не
менше 5 хвилин (викид спор грибів у
кондиціонері машини).
У тих, хто захоплюється розведенням
кімнатних рослин може спостерігатися
підвищення чутливості як до самих рослин, їх
пилку під час цвітіння, так і до спор грибів,
які завжди в більшій чи меншій кількості
присутні у грунті. Нерідко важко забезпечити
щоденну вологу очистку листя кімнатних
рослин від пилу, який також часто стає
причиною алергійних реакцій. Власне не
просто бруд, а в першу чергу мікроскопічні
кліщі та продукти їх життєдіяльності.
Зазначені кліщі практично завжди присутні в
оточенні
людини,
адже
харчуються
злущеними
клітинами
шкіри
людини
(епідермісом) та грибами, які на ньому
розвиваються. Чим більше в оточенні людини
«побутових пилосмоків» - килимів, м’яких
меблів,
м’яких
іграшок,
кімнатних

дрібнолисткових рослин, - тим більше місця,
де затримуються лусочки шкіри і де
достатньо вологи і тепла для «процвітання»
популяцій мікроскопічних кліщів – вічних
супутників людини.
Існує аксиома – при наявності алергії не
бажаною є наявність у квартирі хатніх
тварин, риб, птахів, розведення кімнатних
рослин. Якщо ж бажання спробувати завести
«зеленого» друга надто велике то, принаймі,
слід взяти до уваги наступне:
- категорично забороняється виставляти
кімнатні рослини в спальних кімнатах;
- вибирати
рослини
з
великим,
«м’ясистим», глянцевим листям, яке легко
протирати вологою ганчіркою і яке менше
вбирає оточуючий пил;
- рослина не повинна володіти різним
запахом ні під час вегетативного розвитку, ні
під час цвітіння;
- не допускати «зацвітання» землі в
горщику. Для цього рослини необхідно
регулярно обробляти грунт протигрибковими
засобами, мульчувати верхній шар грунту, не
перезволожувати його, виставляти рослини
на добре провітрюване місце в кімнаті;
- для визначення гіперчутливості до тієї
чи іншої рослини може виявитися показовим
шкірний тест. Вибрана рослина завідомо не
повинна володіти хімічно агресивними
властивостями, тобто не повинна викликати
хімічні опіки, подразнення в здорових людей.
Для проведення проби береться листочок
(або його частина), подрібнюється і
викладається на зволожену кип’яченою
водою
стерильну
марлеву
серветку
(стерильний бинт). Після цього краї серветки
загортаються і отриманий «пакетик» на 15 хв.
кладеться в згин руки. Бажано, щоб
паралельно аналогічну пробу проводив
здоровий член сім’ї. При найменших проявах
респіраторного алергозу (сльозотеча, нежить,
ядуха) або свербіжі і почервоніння шкіри
проба припиняється, шкіра руки добре
промивається під проточною водою.
В будь-якому випадку хворий з алергійною
патологією повинен пройти обстеження в
лікаря-алерголога для вибору оптимальної
схеми лікування. Правильно підібране
лікування в переважній більшості випадків
здатне забезпечити ефективний контроль над
хворобою.
Бережіть себе і будете здорові!
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З настанням потепління, першими, не по-зимовому яскравими променями сонця
та запахом весни у повітрі, який з кожним днем все більше і більше відчутний, у
дітей різного віку можна спостерігати прояви так званої весняної депресії.
Здавалося б, парадокс: поняття "діти", "весна" і "депресія" — абсолютно несумісні.
Як проявляється у дітей весняна
депресія?

підвищеної емоційності, впливу ЗМІ, вулиці,
прикладів ровесників можуть бути серйозні
неврози, які ризикують залишити помітний
слід на психічному здоров'ї дитини та й
взагалі привести невідомо до чого. Таке
трапляється в переважній більшості у
підлітків з неблагополучних сімей, або і в тих
сім’ях, де батьки байдуже ставляться до
"дитячих" проблем.

- Зміну пір року, а це, як правило прихід
весни й осені, відчуває кожна людина, а
особливо діти з їхнім вразливим і
несформованим організмом. На жаль,
більшість дорослих вважають, що у дітей не
може бути ніякої депресії, і на всі їхні скарги
вони просто не звертають увагу. Натомість
виснаження
організму,
через
зимове
підвищену сонячну активність у кінці лютого
на початку березня у дітей різного віку
спостерігаються симптоми депресії. Скажімо
у дошкільнят часто спостерігається зміна
поведінки: весела і рухлива дитина зненацька
стає
замкненою,
відмовляється
від
улюблених іграшок, часто безпричинно плаче
та боїться залишитися без батьків, погано і
тривожно спить. А байдужа та повільна
навпаки — активно включається в ігри,
виявляє ініціативу, чого раніше у неї не
спостерігалося.
На тлі весняної депресії можуть навіть
виявлятися ознаки фізичної недуги. І коли
таку дитину ведуть до лікаря, той просто
розводить руками: "Ніякої хвороби, ваша
дитина здорова". Але, не виключено, що
довгий період непоміченої депресії може
стати причиною багатьох хвороб.
У дітей молодшого та середнього
шкільного віку весняна депресія позначається
здебільшого на навчанні. За словами вчителів
початкових класів, у їхніх учнів зникає
зацікавленість у навчанні, вони хочуть тільки
гратися, мотивуючи це, тим, що "надворі все
змінилося, і там цікаво, тож навіщо сидіти в
класі".
Ну, а для підлітків весна — це, звісно
гормональні зміни, які можуть мати
найрізноманітніші форми, кожен випадок
окремо. До дітей цієї вікової категорії треба
бути особливо уважними. Адже на фоні

Поради батькам, які помітили
весняні зміни настрою в дитини?
- Ваша дитина не хвора, це нормальний
стан. У цей період вона повинна більше, ніж
будь-коли, дотримуватися режиму дня,
уникати перевтоми. Адже на початку весни у
школах,
як
правило,
розпочинаються
тематичні атестації, дитина не встигає і
переживає. Отож, якщо дитина стала гірше
вчитися, ні в якому разі не слід її сварити чи
наказувати, а варто разом з нею сісти за
уроки, допомогти їй зосередитися
Важливу роль у подоланні весняної
недуги відіграє правильне і збалансоване
харчування. За зиму організм виснажився і
потребує вітамінів. Тому, окрім зміни в
поведінці, на початку весни у дітей
спостерігається різке зниження апетиту,
нудота, підвищення температури. Хоча, це
можуть бути й прояви якогось захворювання.
Рекомендують дуже поширений і простий
рецепт вітамінної суміші, який доступний
кожному: узяти по 100 грам грецьких горіхів,
кураги, родзинок, все перемолоти.
Додати сік одного лимона та 100 грам
меду.
Перемішати
і
поставити
у
холодильник. Давати дітям по 1 чайній
ложці щоранку і щовечора протягом місяця.
І найголовніше: у будь-яку пору року ваш
син чи дочка мають завжди відчувати любов,
опіку, ласку та потрібність.
http://h.ua/story/8443/ М. Леміш

Приступи
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1. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
12.03.2008 № 183
Про розміри разової грошової допомоги, що
виплачується в 2008 році відповідно до
Законів України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" та
"Про жертви нацистських переслідувань"
2. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
12.03.2008 № 170
Про внесення змін до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення
3. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
05.03.2008 № 165
Деякі питання стипендіального забезпечення
4. Мін'юст України; Наказ вiд 05.03.2008 №
336/5
Про внесення змін до наказу Міністерства
юстиції України від 18 березня 2004 року
N 26/5 Зареєстровано: Мін'юст України
вiд 05.03.2008 № 181/1487
5. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
05.03.2008 № 132
Про порядок використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному
бюджеті для впровадження інноваційних
технологій у виробництво технічних
засобів реабілітації інвалідів
6. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
05.03.2008 № 127
Про використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті за
програмами в інформаційній і видавничій
сфері
7. Мінпраці України; Наказ вiд 27.02.2008 №
88
Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України від
10.01.2001 N 1 "Про затвердження
Порядку надання роботодавцю дотації на
створення додаткових робочих місць для
працевлаштування
безробітних"
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
11.03.2008 № 198/14889
8. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження,
План,
Заходи
вiд
27.02.2008 № 383-р
Про
затвердження
плану
заходів,
спрямованих на реалізацію пріоритетів
діяльності Кабінету Міністрів України у
2008 році

9. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 27.02.2008 № 118
Про затвердження Порядку використання у
2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для фізкультурноспортивної реабілітації та спорту інвалідів
10. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 27.02.2008 № 119
Про затвердження Порядку використання у
2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової
підтримки параолімпійського руху в
Україні
11. МОН України, МОЗ України; Наказ,
Перелік вiд 25.02.2008 № 124/95
Про затвердження Переліку захворювань, що
можуть
бути
перешкодою
для
проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 07.03.2008 №
189/14880
12. Мінпраці України; Наказ, Схема вiд
25.02.2008 № 74
Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України від
05.04.2006 N 105 Зареєстровано: Мін'юст
України вiд 03.03.2008 № 157/14848
13. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження, План, Заходи
вiд
22.02.2008 № 319-р
Про затвердження плану заходів з виконання
у 2008 році Національної програми
сприяння
розвитку
малого
підприємництва в Україні
14. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження, Склад колегіального
органу вiд 22.02.2008 № 314-р
Про
затвердження
нового
складу
Організаційного комітету з підготовки та
участі
спортсменів
України
в
Олімпійських,
Параолімпійських
і
Дефлімпійських
іграх,
Всесвітніх
універсіадах, чемпіонатах світу та Європи
15. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 22.02.2008 № 88
Про затвердження Порядку використання у
2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для організації
оздоровлення і відпочинку дітей в
дитячих оздоровчих таборах, дитячих
центрах "Артек" і "Молода гвардія"
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Програма діяльності Кабінету Міністрів
України "Український прорив: для людей,
а не політиків"
24. Верховна Рада України; Закон, Перелік,
Нормативи вiд 28.12.2007 № 107-VI
Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
25. МОН України; Наказ, Умови вiд
25.12.2007 № 1172
Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних
закладів
України
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
27.12.2007 № 1413/14680
26. МОН України; Наказ, Умови вiд
25.12.2007 № 1172
Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних
закладів
України
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
27.12.2007 № 1413/14680
27. Держкомстат України; Наказ, Інструкція
вiд 24.12.2007 № 467
Про
затвердження
Інструкції
щодо
заповнення
форми
державного
статистичного спостереження N 3-ПВ
(термінова,
піврічна)
"Звіт
про
використання
робочого
часу"
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
11.01.2008 № 15/14706
28. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження вiд 24.12.2007 № 1232-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг, субсидій та допомоги
населенню за підсумками дев'яти місяців
2007 року
29. Верховний
Суд;
Постанова
вiд
21.12.2007 № 11
Про
практику
застосування
судами
законодавства при розгляді справ про
право на шлюб, розірвання шлюбу,
визнання його недійсним та поділ
спільного майна подружжя
30. Президент України; Указ, Положення вiд
19.12.2007 № 1238/2007
раду
з
питань
Про
Національну
благодійництва "Зігрій любов'ю дитину"
31. Президент України; Указ вiд 18.12.2007
№ 1228/2007
Про додаткові невідкладні заходи щодо
створення
сприятливих
умов
для
життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями.

16. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 22.02.2008 № 57
Питання призначення і виплати допомоги
сім'ям з дітьми
17. Мінпраці України; Наказ, Порядок вiд
21.02.2008 № 61
Про затвердження Порядку фінансування за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування України на
випадок
безробіття
оплачуваних
громадських робіт для безробітних
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
03.03.2008 № 162/14853
18. Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження вiд 15.02.2008 № 292-р
Про заходи щодо удосконалення системи
управління підготовкою та проведенням в
Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
19. Мінпраці України; Наказ вiд 14.02.2008
№ 39
Про затвердження Змін до Інструкції про
порядок обчислення і сплати внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та
обліку їх надходження до Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування України на
випадок
безробіття
Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 06.03.2008 №
184/14875
20. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 06.02.2008 № 38
Про продовження строку дії постанови
Кабінету Міністрів України від 26 травня
2004 р. N 698
21. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 30.01.2008 № 30
Про затвердження бюджету Пенсійного
фонду України на 2008 рік
22. Пенсійний
фонд;
Постанова
вiд
25.01.2008 № 3-3
Про затвердження Змін до Інструкції про
порядок
обчислення
і
сплати
страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 14.02.2008 №
125/14816
23. Кабінет Міністрів України; Програма вiд
16.01.2008
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2008 N 124/95
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2008 р.
за N 189/14880
Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання
Відповідно до Указу Президента України
від 04.07.2005 N 1013 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні", Програми
діяльності Кабінету Міністрів України
"Український прорив: для людей, а не
політиків" затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2008 N 14,
наказу Міністерства освіти і науки України
від 25.12.2007 N 1172 "Про затвердження
Умов прийому до вищих навчальних закладів
України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680, і
з метою забезпечення рівного доступу до
якісної освіти та соціального захисту осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження
громадянами
зовнішнього
незалежного
оцінювання, згідно з додатком.
2.
Перелік
опублікувати
в
Інформаційному
збірнику
Міністерства
освіти і науки України.
Міністр освіти і науки України
Міністр охорони здоров'я України

3. Місцевим закладам охорони здоров'я
надавати інформацію на запит абітурієнта або
його батьків (опікунів) про захворювання
абітурієнта (якщо воно вказане в Переліку), а
також висновок про необхідність створення
особливих
(специфічних)
умов
для
проходження
зовнішнього
незалежного
оцінювання.
4. Керівникам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації розробити та
оприлюднити програми співбесід для осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
(інваліди 1 і 2 груп; діти-інваліди та
абітурієнти, що мають захворювання, вказані
в Переліку), для яких Український центр
оцінювання якості освіти не може створити
належні умови для проходження зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень.
5. Контроль за виконанням наказу
покласти на заступника Міністра освіти і
науки України Шинкарука В.Д. і заступника
Міністра
охорони
здоров'я
України
Лозаришинця В.В.
І.О.Вакарчук
В.М.Князевич
Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
та Міністерства охорони
здоров'я України
25.02.2008 N 124/95

ПЕРЕЛІК
захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного
оцінювання

-----------------------------------------------------------------|N з/п|
Перелік захворювань
|
Допуск до екзаменів
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 1 |Соматичні хвороби у
|Після одужання під контролем
|
|
|гострий період (середньої |клініко-лабораторних обстежень |
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|
|тяжкості або з тяжким
|
|
|
|перебігом)
|
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 2 |Гострі інфекційні хвороби |Те саме
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 3 |Активна форма туберкульозу|Звільняються від екзаменів
|
|
|
|постійно
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 4 |Хронічні хвороби у період |Після клініко-лабораторної
|
|
|загострення, які
|ремісії та відновлення
|
|
|потребують постільного
|працездатності
|
|
|режиму вдома чи у
|
|
|
|стаціонарі, середньої
|
|
|
|тяжкості або з тяжким
|
|
|
|перебігом
|
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 5 |Онкологічні хвороби
|Звільняються від екзаменів
|
|
|
|постійно
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 6 |Рецидивуючі гематологічні |Звільняються від екзаменів
|
|
|хвороби
|постійно
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|
|в тому числі гіпохромна
|Після одужання під контролем
|
|
|анемія різної етіології з |клініко-лабораторних обстежень |
|
|рівнем гемоглобіну нижче |
|
|
|90 г/л
|
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 7 |Аутоімунні хвороби з
|Звільняються від екзаменів
|
|
|рецидивуючим та хронічним |постійно
|
|
|перебігом
|
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 8 |Інвалідизація із втратою |Звільняються від екзаменів
|
|
|самообслуговування
|постійно
|
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 9 |Будь-які патологічні
|Звільняються від екзаменів
|
|
|стани, що призвели до
|постійно
|
|
|стійких виражених порушень|
|
|
|функцій життєво важливих |
|
|
|органів та систем:
|
|
|
|серцево-судинної, легень, |
|
|
|шлунково-кишкового тракту,|
|
|
|печінки, нирок, сечового |
|
|
|міхура, центральної,
|
|
|
|периферичної нервової
|
|
|
|системи, опорно-рухового |
|
|
|апарату, імунної системи, |
|
|
|ендокринної системи
|
|
-----------------------------------------------------------------Директор департаменту вищої освіти МОН
Я.Я.Болюбаш
Заступник начальника відділу освіти департаменту
кадрової політики, освіти та науки МОЗ
О.М.Дзюба
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2008 р. N 88
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах, дитячих
центрах "Артек" і "Молода гвардія"
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
організації оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах, дитячих центрах
"Артек" і "Молода гвардія", що додається.
Прем'єр-міністр України

Ю.Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 88

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для організації оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах,
дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"
3. Розподіл бюджетних коштів за
напрямами, визначеними в пункті 2 цього
Порядку, здійснює Мінсім'ямолодьспорт з
урахуванням:
вартості путівок до центрів "Артек" і
"Молода гвардія", які будуть придбані за
рахунок бюджетних коштів, визначеної
виходячи з тривалості оздоровчої зміни та
вартості одного ліжко-дня. Вартість одного
ліжко-дня для центру "Артек" затверджується
Державним
управлінням
справами
за
погодженням з Мінфіном, для центру "Молода
гвардія"
Мінсім'ямолодьспортом
за
погодженням з Мінфіном;
поданих таборами "Світанок" і "Радуга"
обґрунтувань потреби в коштах і детальних
розрахунків витрат, що визначені на підставі
встановлених норм та нормативів, діючих цін і
тарифів, штатної чисельності та умов оплати
праці працівників.
4. Направлення дітей для оздоровлення та
відпочинку в таборах "Світанок" і "Радуга"
здійснюється
відповідно до порядку,
затвердженого Мінсім'ямолодьспортом
за
погодженням з Державним управлінням
справами та Мінфіном, а у центрах "Артек" і
"Молода гвардія" відповідно до порядку,
затвердженого
Мінсім'ямолодьспортом
за
погодженням з Мінфіном.
Дитина має право на безоплатне та пільгове
забезпечення путівкою до зазначених центрів

1. Цей Порядок визначає механізм
використання у 2008 році коштів, передбачених
Мінсім'ямолодьспорту у державному бюджеті
за програмою "Оздоровлення і відпочинок
дітей в дитячих оздоровчих таборах та МДЦ
"Артек" і УДЦ "Молода гвардія" (далі бюджетні кошти).
Розпорядниками
бюджетних
коштів
нижчого рівня є Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини (далі Департамент), державні заклади "Дитячий
оздоровчий табір "Світанок" та "Дитячий
оздоровчий табір-пансіонат "Радуга" (далі табори "Світанок" і "Радуга").
2. Бюджетні кошти спрямовуються на
організацію оздоровлення і відпочинку:
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей
з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей
військовослужбовців, журналістів і працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання
службових
обов'язків,
дітей
загиблих шахтарів, талановитих і обдарованих
дітей (далі - діти пільгових категорій) шляхом
придбання путівок до Міжнародного дитячого
центру "Артек" і Українського дитячого центру
"Молода гвардія" (далі - центри "Артек" і
"Молода гвардія");
дітей в таборах "Світанок" і "Радуга"
шляхом забезпечення функціонування таких
таборів.
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та таборів за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів один раз на рік.
Кошти, отримані таборами "Світанок" і
"Радуга" від надання платних послуг з
оздоровлення,
використовуються
такими
таборами в установленому законодавством
порядку.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за
рахунок бюджетних коштів здійснюється
відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти".
6.
Оплата
путівок
провадиться
Департаментом на підставі акта прийманняпередачі наданих послуг після надходження
коштів на його реєстраційний рахунок,
відкритий в органах Державного казначейства.
7. Використання бюджетних коштів
здійснюється
відповідно
до
Порядку
обслуговування
державного бюджету за
видатками,
затвердженого
Державним
казначейством.
8. Придбані за рахунок бюджетних коштів
путівки до центрів "Артек" і "Молода гвардія"
надаються безоплатно або з частковою оплатою
у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості
путівки, яка сплачується за рахунок батьків
(осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не
заборонених законодавством, за квотою,
визначеною Департаментом.
Категорії дітей, яким путівки надаються
безоплатно або з частковою оплатою у розмірі
20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки,
визначаються
Мінсім'ямолодь-спортом
за
погодженням з Мінфіном.
9. Департамент затверджує розподіл путівок
до центрів "Артек" і "Молода гвардія" у розрізі
адміністративно-територіальних
одиниць
відповідно до співвідношення чисельності дітей
шкільного віку в регіоні до загальної
чисельності таких дітей в Україні за даними
державної статистики з урахуванням кількості
дітей пільгових категорій та укладає договори
з Міністерством у справах молоді, сім'ї та
ґендерної політики Автономної Республіки
Крим, структурними підрозділами з питань
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій
про направлення дітей на відпочинок та
оздоровлення.
Департамент передає путівки Міністерству
у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурним
підрозділам з питань сім'ї, молоді та спорту
обласних, Київської
та Севастопольської
міських держадміністрацій, які здійснюють
розподіл путівок у розрізі районів і міст
обласного
значення
відповідно
до
співвідношення чисельності в них дітей
шкільного віку до загальної чисельності таких
дітей в Автономній Республіці Крим,
відповідній області, мм. Києві та Севастополі з
кількості
дітей
пільгових
урахуванням
категорій.
10. Сума різниці вартості путівок з
частковою оплатою сплачується до початку
оздоровчої зміни в касу Міністерства у справах
молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної
Республіки Крим, структурного підрозділу з
питань сім'ї,
молоді та спорту обласної,
Київської
та
Севастопольської
міських
які
перераховують
держадміністрацій,
зазначені кошти протягом п'яти робочих днів на
рахунок Департаменту, відкритий в органах
Державного казначейства, для подальшого
здійснення ним розрахунків
з
центрами
"Артек" і "Молода гвардія" відповідно до
пункту 6 цього Порядку.
11. Міністерство у справах молоді, сім'ї та
ґендерної політики Автономної Республіки
Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї,
молоді та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій
протягом 10 днів після закінчення кожної
оздоровчої зміни подають Департаменту
інформацію про використання путівок за
встановленою ним формою.
12. Складення та подання фінансової
звітності про використання бюджетних коштів,
а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством
порядку.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями
З метою ефективного вирішення питань
щодо створення сприятливого середовища для
людей з інвалідністю, реалізації ними права на
участь в економічній, політичній, соціальній,

культурній та інших сферах суспільного життя
та враховуючи пропозиції Всеукраїнської
наради "Безбар'єрна Україна", що відбулася 3
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грудня
2007
року
в
місті
Києві,
п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне невідкладно
здійснити додаткові заходи, спрямовані на
підтримку людей з інвалідністю, створення
належних умов для їх гармонійної інтеграції в
суспільство, безперешкодного доступу до
будинків і приміщень центральних та місцевих
органів виконавчої влади, об'єктів соціальної
інфраструктури, привернення уваги суспільства
до проблем осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити за участю Національної
Асамблеї
інвалідів
України,
інших
всеукраїнських
громадських
організацій
інвалідів підготовку, починаючи з 2008 року,
щорічних
Національних
доповідей
про
становище інвалідів в Україні;
удосконалити міжвідомчу координацію у
вирішенні
питань
соціального
захисту
інвалідів;
проаналізувати до 1 лютого 2008 року за
участю представників Національної Асамблеї
інвалідів
України,
інших
громадських
організацій інвалідів стан виконання Указу
Президента України від 1 червня 2005 року N
900 "Про першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями",
насамперед у частині створення належних умов
для
безперешкодного
доступу
осіб
з
обмеженими фізичними можливостями до
будинків і приміщень центральних органів
виконавчої
влади,
об'єктів
соціальної
інфраструктури, та за результатами такого
аналізу вжити до 1 липня 2008 року заходів
щодо його виконання у повному обсязі,
передбачивши
для
цього
під
час
доопрацювання проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік"
необхідні кошти;
ужити в установленому порядку заходів
до
відповідальності
щодо
притягнення
керівників центральних органів виконавчої
влади за не створення належних умов для
доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до будинків і приміщень
центральних органів виконавчої влади, об'єктів
соціальної інфраструктури;
ужити
заходів
щодо
прискорення
підписання Конвенції про права інвалідів та
Факультативного протоколу до неї, сприяти
виконанню внутрішніх недержавних процедур
для надання згоди на їх обов'язковість для
України;

забезпечити створення до 1 січня 2008 року
за участю представників
Національної
Асамблеї інвалідів України, інших громадських
організацій інвалідів "комітетів доступності"
при міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади;
опрацювати до 1 березня 2008 року за
участю громадських організацій інвалідів
питання про вдосконалення законодавства
щодо забезпечення створення безперешкодного
середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями
та
транспортного
обслуговування інвалідів, а також щодо
створення умов належного функціонування
закладів, що надають соціальні послуги;
розглянути питання щодо створення у
складі Міністерства освіти і науки України
структурного підрозділу з питань корекційної
освіти та реабілітації дітей-інвалідів, а також
відповідних підрозділів у складі місцевих
органів управління освітою;
сприяти громадським організаціям інвалідів
у здійсненні моніторингу реалізації державної
політики у сфері забезпечення прав осіб з
обмеженими фізичними можливостями та рівня
їх соціальної захищеності;
передбачити під час доопрацювання
проекту Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік" необхідні кошти
для створення у навчальних закладах сучасної
навчально-реабілітаційної бази.
3. Міністерству регіонального розвитку та
будівництва
України,
Раді
міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській
та
Севастопольській
міським
державним
адміністраціям
установити
жорсткий контроль за врахуванням при
будівництві нових, проведенні реконструкції та
капітальних ремонтів існуючих будівель та
приміщень закладів культури та охорони
здоров'я,
навчальних
закладів,
об'єктів
житлового та громадського призначення потреб
осіб з обмеженими фізичними можливостями, в
тому числі за забезпеченням житлових об'єктів
засобами проводового радіомовлення.
4. Міністерству транспорту та зв'язку
України:
проаналізувати до 25 січня 2008 року стан
обслуговування на транспорті
загального
користування людей з інвалідністю та за
результатами такого аналізу розробити за
участю Національної Асамблеї інвалідів
України, інших громадських організацій
інвалідів і затвердити програму зі створення
належних умов для доступу людей з
інвалідністю
до
об'єктів
транспортної
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інфраструктури та зв'язку, передбачивши,
зокрема, організацію служб супроводження
інвалідів
в
аеропортах
та
вокзалах,
забезпечення безперебійної роботи ліфтів та
інших технічних засобів, призначених для
інвалідів у візках та інших маломобільних груп
населення;
забезпечувати
закупівлю
залізничних
пасажирських
вагонів,
максимально
пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, в тому
числі закупівлю не менше десяти таких вагонів
у грудні 2007 року - лютому 2008 року;
розробити до 1 березня 2008 року та внести
в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення Порядку проведення конкурсу
на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті
загального
користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 року N 139,
передбачивши, зокрема, врахування при
визначенні переможця конкурсу наявності
для
рухомого
складу,
пристосованого
перевезення інвалідів з ураженням опорнорухового апарату та обладнаного засобами
інформування пасажирів з вадами зору, слуху;
організувати
у
тримісячний
строк
облаштування аеропортів, залізничних та
автомобільних вокзалів та станцій, станцій
метрополітенів технічними засобами для
інформування про надання транспортних
послуг особам з обмеженими фізичними
можливостями;
забезпечити запровадження при погодженні
проектної документації, видачі технічних умов,
приймання в експлуатацію об'єктів дорожньої
інфраструктури контролю за створенням
безпечних умов для людей з інвалідністю;
забезпечити до 1 липня 2008 року
облаштування
регульованих
пішохідних
переходів напрямними огородженнями та
спеціальними
звуковими
сигналами
світлофорів для створення безпечних умов руху
людей з вадами зору;
опрацювати за участю місцевих органів
виконавчої влади питання щодо надання
особам
з
обмеженими
фізичними
можливостями послуг з доступу до глобальної
інформаційної мережі Інтернет на пільгових
умовах.
5. Міністерству освіти і науки України
вжити заходів щодо:
створення за участю Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської
та
Севастопольської
міських
державних адміністрацій умов для навчання (за

відсутності протипоказань) дітей-інвалідів у
неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних
закладах;
удосконалення навчально-матеріальної бази
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів для забезпечення освітніх
потреб дітей та молоді з інвалідністю;
видання протягом 2008-2010 років у
достатній кількості спеціальних підручників,
наочно-дидактичних матеріалів і посібників для
дітей-інвалідів та дітей,
які потребують
корекції фізичного та (або) розумового
розвитку;
удосконалення до 1 вересня 2008 року
системи
підготовки
та
перепідготовки
педагогічних працівників з урахуванням
освітніх та реабілітаційних потреб людей з
інвалідністю,
запровадження
спеціальних
навчальних
програм
з
підготовки
сурдоперекладачів.
6. Міністерству культури і туризму України
забезпечити створення сприятливих умов для
широкого залучення людей з інвалідністю до
мистецької та творчої діяльності.
7. Академії педагогічних наук України
забезпечити проведення системних науковопошукових
досліджень
та
апробації
комплексного
психолого-педагогічного
супроводу і реабілітації дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, в тому числі дітей раннього віку.
8. Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям:
провести у січні 2008 року за участю
представників
громадських
організацій
інвалідів засідання колегій, на яких розглянути
причини незадовільного виконання Указів
Президента України від 27 грудня 2005 року N
1845 "Про заходи щодо створення сприятливих
умов для забезпечення соціальної, медичної та
трудової реабілітації інвалідів" та від 1 червня
2005 року N 900 "Про першочергові заходи
щодо
створення
сприятливих
умов
життєдіяльності
осіб
з
обмеженими
можливостями", зокрема, в частині створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями і
реабілітації інвалідів, ужити в установленому
порядку заходів щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у
незабезпеченні виконання зазначених Указів;
вжити до 1 травня 2008 року заходів щодо
створення умов для безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями
до будинків і приміщень місцевих органів
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виконавчої
влади,
об'єктів
соціальної
інфраструктури місцевих органів соціального
захисту населення та Пенсійного фонду
України;
не
допускати
випадків
виселення
громадських організацій інвалідів з приміщень,
в яких вони здійснюють статутну діяльність;
забезпечити здійснення у тримісячний
строк у встановленому порядку першочергових
заходів щодо пристосування інфраструктури
аеропортів до потреб людей з інвалідністю та
створення відповідних підрозділів для їх
обслуговування;
забезпечити вирішення до 1 березня 2008
року в установленому порядку питання про
виділення
спеціальних
місць
для
безкоштовного
паркування
транспортних
засобів людей з інвалідністю у місцях платного
паркування транспортних засобів - не менше
десяти відсотків загальної кількості місць.

9. Державному комітету телебачення та
радіомовлення України:
забезпечити, починаючи з 2008 року, разом
із Міністерством фінансів України при
формуванні державного замовлення збільшення
обсягів
фінансування
виробництва
і
розповсюдження
телепрограм
із
використанням
жестової
мови
та
субтитрування;
сприяти громадським організаціям інвалідів
в оприлюдненні в засобах масової інформації
даних про забезпечення прав осіб з
обмеженими можливостями та рівень їх
соціальної захищеності;
забезпечити
збільшення
кількості
інформаційних, освітніх, художніх і дитячих
програм з перекладом на жестову мову та
субтитруванням.

Президент України

В.Ющенко
м. Київ, 18 грудня 2007 року
N 1228/2007

Програма
діяльності Кабінету Міністрів України
"Український прорив: для людей, а не політиків"
(Програму затверджено Постановою КМ N 14 від 16.01.2008)
(Витяг)
Гармонійний розвиток людини можливий за
умови формування громадянського суспільства,
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, свободи віросповідання,
свободи
слова,
задоволення культурнодуховних потреб, високоякісної освіти та
науки, сучасної медицини, безпечного довкілля,
реалізації права на працю та гарантій
соціального захисту.
1.6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
У сфері фізичної культури і спорту Уряд
бере на себе зобов'язання:
виконати Державну програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки;
забезпечити доступність всіх верств
населення до занять масовим спортом шляхом
розвитку
інфраструктури
і
організації
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи
за
місцем
навчання,
роботи,
проживання та відпочинку громадян;
удосконалити систему дитячо-юнацького та
резервного спорту, забезпечити належний
рівень її матеріально-технічного забезпечення;
підвищити
ефективність
добору
та
централізованої
підготовки
спортсменів

Програма побудована на принципах
утвердження об'єднувальної національної ідеї,
патріотизму, чесності та відкритості політичних
процесів, професіоналізму та ефективності у
прийнятті рішень і ґрунтується на положеннях
Програми
Президента
України
Віктора
Ющенка "10 кроків назустріч людям" та
виборчих програм блоків політичних партій,
що утворили Коаліцію демократичних сил у
Верховній Раді України VI скликання.
Програма містить конкретні шляхи та
механізм проведення соціально-економічних і
політичних реформ, реалізації культурних і
міжнародних ініціатив держави та є планом дій
коаліційного Уряду на період здійснення його
повноважень.
I. ЛЮДИНА ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Кожна людина має право на вільний
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей, та
має обов'язки перед суспільством. Цей
принцип, визначений Конституцією України,
має стати основним під час визначення
стратегії гуманітарного розвитку України.
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національних збірних команд відповідно до
міжнародних стандартів, сформувати мережу
національних, регіональних та інших центрів
олімпійської підготовки, сприяти розвиткові
олімпійського руху;
створювати
належні
умови
для
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів,
розвитку паралімпійського та дефлімпійського
руху;
забезпечити розвиток мережі спортивних
шкіл і клубів;
1.8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Змістом соціальної політики повинна стати
докорінна зміна системи соціального захисту
населення, спрямована на безумовну реалізацію
гарантованих Конституцією та законами
України прав людини у цій сфері. Соціальні
стандарти повинні відповідати потребам
гідного життя людини та гарантуватися
державою для кожного громадянина незалежно
від місця його проживання.
забезпечити доступність закладів соціальної
інфраструктури, культури,
освіти
та
спеціальних закладів, які надають соціальні
послуги дітям-інвалідам;
збільшити до двох розмірів прожиткового
мінімуму обсяг виплат сім'ям, які виховують
дітей, що перебувають під опікою, і до
чотирьох розмірів прожиткового мінімумів сім'ям, які виховують дітей-інвалідів, що
перебувають під опікою;
Держава
зобов'язана
гарантувати
повноцінний спосіб життя для осіб з
обмеженими
фізичними
та розумовими
можливостями. З цією метою Уряд забезпечить:
державну підтримку реабілітаційним та
інтернатним установам для інвалідів і дітейінвалідів;
гарантований доступ осіб з обмеженими
фізичними та розумовими можливостями до
ринку праці та навчання професій, які
користуються попитом на ринку праці.
Формування державного замовлення для
підприємств, де працюють особи з обмеженими
фізичними та розумовими можливостями;
надання інвалідам соціального житла;
підписання, ратифікацію та започаткування
реалізації Конвенції про права інвалідів;
задоволення у повному обсязі потреби в
технічних засобах реабілітації громадян, які
цього потребують;
створення безперешкодного доступу людей
з
інвалідністю
до об'єктів
соціальної
інфраструктури.
Держава зобов'язана забезпечити реалізацію
прав і свобод людини. З метою запобігання

соціальному виключенню, стигматизації та
дискримінації окремих категорій осіб Уряд
бере на себе зобов'язання створити систему
реінтеграції бездомних громадян та соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, шляхом розвитку мережі закладів
відповідного
спрямування
наближенням
соціальної роботи до європейських стандартів.
удосконалити
законодавство
щодо
пенсійного забезпечення окремих категорій
осіб шляхом створення та запровадження
обов'язкової професійної пенсійної системи,
яка
визначатиме
умови
та
порядок
обов'язкового пенсійного забезпечення окремих
категорій осіб,
зайнятих на роботах із
шкідливими та важкими умовами праці, або
тих, що працюють на посадах і за професіями,
зайнятість на яких дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах чи за вислугу років;
урегулювати питання щодо пенсійного
забезпечення
батьків-вихователів
дитячих
будинків сімейного типу, які здійснюють
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування;
збільшити розмір пенсії за особливі заслуги
перед Україною матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до досягнення
шестирічного віку.
Держава зобов'язана забезпечити соціальну
справедливість для кожного. Статус ветеранів
війни повинен бути наданий усім, хто воював
за свободу і незалежність України, зокрема
бійцям
Української
повстанської
армії.
Належний соціальний захист повинен отримати
кожен, хто внаслідок дій тоталітарного режиму
СРСР
був
підданий
незаконним
переслідуванням чи незаконно обмежений у
своїх правах. Для розв'язання цих завдань буде
підготовлено пропозиції про внесення змін до
Законів України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" та "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні".
Держава
зобов'язана
гарантувати
повноцінний спосіб життя для осіб з
обмеженими
фізичними та розумовими
можливостями. З цією метою Уряд забезпечить:
державну підтримку реабілітаційним та
інтернатним установам для інвалідів і дітейінвалідів;
гарантований доступ осіб з обмеженими
фізичними та розумовими можливостями до
ринку праці та навчання професій, які
користуються попитом на ринку праці.
Формування державного замовлення для
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підприємств, де працюють особи з обмеженими
фізичними та розумовими можливостями;
надання інвалідам соціального житла;
підписання, ратифікацію та започаткування
реалізації Конвенції про права інвалідів;
задоволення у повному обсязі потреби в
технічних засобах реабілітації громадян, які
цього потребують;
створення безперешкодного доступу людей
з
інвалідністю
до об'єктів
соціальної
інфраструктури.
Держава зобов'язана забезпечити реалізацію
прав і свобод людини. З метою запобігання

соціальному виключенню, стигматизації та
дискримінації окремих категорій осіб Уряд
бере на себе зобов'язання створити систему
реінтеграції бездомних громадян та соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, шляхом розвитку мережі закладів
відповідного
спрямування
наближенням
соціальної роботи до європейських стандартів.
Уряд поверне впродовж двох років
громадянам
України
знецінені
вклади,
поміщені в установи Ощадного банку СРСР.

У 2008-му, завдяки збільшенню прожиткових мінімумів для працездатних осіб і для
дітей відповідного віку, значно збільшились і виплати державної соціальної допомоги
231,5 тис. інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які перебувають на обліку в
органах праці та соціального захисту населення.
годувальника і державну соціальну допомогу
відповідно до Закону «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»,
ці
виплати
призначаються
одночасно.
Дітям-інвалідам, які перебувають на
повному державному утриманні, державна
соціальна допомога виплачується в розмірі 50%
призначеної суми та перераховується на їх
особисті банківські рахунки. Інші 50%
перераховуються на рахунок установи (закладу)
за місцем перебування дитини.
Дітям-інвалідам із числа сиріт за період
перебування
на
повному
державному
утриманні державна соціальна допомога
виплачується
в
повному
розмірі
та
перераховується на їх особисті рахунки в
банку.

У Департаменті у справах інвалідів
Мінпраці України зазначили, що відповідно до
Закону «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
допомога призначається з дня звернення у
відсотках до прожиткового мінімуму для
відповідних категорій.
Окрім того, інвалідам з дитинства та дітямінвалідам, які мають одночасно право як на
державну соціальну допомогу відповідно до
Закону «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», так і
на пенсію за Законом «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам», за їх особистим (або їх законних
представників) вибором призначається один із
зазначених видів виплат.
Якщо інвалід з дитинства чи дитина-інвапід
має право на пенсію у зв'язку з втратою

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА
ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ
Категорія отримувачів
(з формулою розрахунку)

I групи
з надбавкою на догляд
(100% ПМНО + 50%
ПМНО)
II групи
(80% ПМНО)

2007 рік

2008 рік

грудень

січень квітень липень жовтень березень
червень
вересень
грудень
ІНВАЛІДИ З ДИТИНСТВА
616,5 грн.
747 грн.
723 грн.
705 грн.
721,50грн.
470x100%=47 481х100%=481 482x100%=482 498x100%=481
0
481х50%=240,5 482х50%=241 498х50%=249
470х50%=235
376 грн.
384,8 грн.
385,6 грн.
398,40 грн.
328,8 грн.
470х*80%=37 481х80%=384,8 482х80%=385, 498х80%=398,4
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6
Одинокі інваліди II гр.,
які за висновком МСЕК
потребують постійного
стороннього догляду з
надбавкою на догляд
(80% ПМНО + 15% ПМНО)

390,45
грн.

246,6 грн.
Інваліди III групи
без надбавки на догляд (60%
ПМНО)
Одинокі інваліди III гр.,
які за висновком МСЕК
потребують постійного
стороннього догляду з
надбавкою на догляд (60%
ПМНО + 15% ПМНО)

308,25
грн.

6

457,9 грн.
446,5 грн.
473,1 грн.
456,95 грн.
482х80%=385,
470х80%=376
498х80%=398,4
481х80%=384,8
6 482x1
470x1
498x1 5%=74,7
481х15%=72,15
5%=72,3
5%=70,5
289,20 грн.
482х60%=289,
282 грн.
288,6 грн.
298,80 грн.
2
470х60%=282 481х60%=288,6
498х60%=298,8
352,5 грн.
361,5 грн.
360,75 грн.
373,5 грн.
470х60%=282
482х60%=289,
481х60%=288,6
498х60%=298,8
470x1
2 482x1
481х15%=72,15
498x1 5%=74,7
5%=70,5
5%=72,3
ДІТИ-ІНВАЛІДИ

від 0 до 18 років
(70% ПМНО)

348,6 грн.
337,4 грн.
329 грн.
336,7 грн.
498x70%=
482х70%=337,
470х70%=329 481х70%=336,7
348,6
4
522,7 грн.
607,4 грн.
482х70%=337,
592 грн.
605,7 гри.
627,1 грн.
4
470х70%=329 481х70%=336,7
498х70%=348,6
526х50%=263 538х50%=269 540х50%=270 557х50%=278,5

287,7 грн.

до 6 років
з надбавкою на догляд
(70% ПМНО + 50% ПМ на
дітей віком до 6 років)
589,7 грн.
677,4 грн.
660,5 грн.
675,7 грн.
від 6 до 18 років
470х70%=329 481х70%=336,7 482х70%=337,
з надбавкою на догляд
4
663х50%=331, 678х50%=339
(70% ПМНО + 50% ПМ на
680х50%=340
5
дітей від 6 до 18 років)
ДІТИ-ІНВАЛІДИ, ЗАХВОРЮВАННЯ ЯКИX ПОВ'ЯЗАНЕ:
З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ
431,55
506,10 грн.
грн.
482х70%=337,
493,5 грн.
505,05 грн.
4
470х70%=329 481х70%=336,7
від 0 до 18 років
без надбавки на догляд
329х50%=164, 336,7х50%=168 337,4х50%=16
(70% ПМНО + 50% розміру
8,7
5
,35
допомоги на дітей-інвалідів)
666,55
776,1 грн.
грн.
774,05 грн.
482х70%=337,
756,5 грн.
4
470х70%=329 481х70%=336,7
до 6 років
з надбавкою на догляд
329х50%=164, 336,7х50%=168 337,4х50%=16
(70% ПМНО + 50% розміру
5
,35 538x50%
8,7
допомоги для дітей-інвалідів
540х50%=270
526х50%=263
=269
+ 50% ПМ на дітей
віком до 6 років)
733,55
844,05 грн.
846,1 грн.
від 6 до 18 років
825 грн.
з надбавкою на догляд
грн.
470х70%=329 481х70%=336,7 482х70%=337,
(70% ПМНО + 50% розміру
329х50%=164, 336,7х50%=168
4
допомоги на дітей-інвалідів
5
,35
337,4х50%=16
+ 50% ПМ на дітей від 6 до
663х50%=331, 678х50%=339
8,76
18 років)
5
80х50%=340

699,10 грн.
498х70%=348,6
701х50%=350,5

522,9 грн.
498х70%=348,6
348,6х50%=174
,3
801,4 грн.
498х70%=348,6
348,6х50%=174
,3
557х50%=278,5
873,4 грн.
498х70%=348,6
348,6х50%=174
,3
701х50%=350,5
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Особи
з
обмеженими
фізичними
можливостями належать до груп населення, які
потребують соціального захисту, оскільки їм
важко конкурувати на ринку праці в сучасних
економічних умовах. Тому на сьогодні одним із
пріоритетів служби зайнятості є повернення
людини, яка має такі обмеження, до
повноцінного життя. Практика показує, що
залучення громадян з інвалідністю до праці
важливе як для них самих, так і для суспільства,
оскільки підвищується життєвий рівень
інвалідів,
збільшується
їх
можливість
розвинути
та
використовувати
власний
творчий,
інтелектуальний
та
духовний
потенціал.

телефону;
 оволодіти основами комп'ютерної
грамотності.
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 14.02.2007 р. № 219
«Про
затвердження порядку
реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян, які
шукають роботу, і безробітних» для реєстрації
в службі зайнятості інваліди повинні надати
такі документи:
• паспорт;
• трудову книжку;
• диплом або інший документ про освіту;
• посвідчення інваліда;
• довідка до акту огляду медикосоціальної експертної комісії;
• індивідуальну програму реабілітації.
Згідно з чинним законодавством при
зверненні до центрів зайнятості інваліди
отримують індивідуальні консультації з питань
працевлаштування, умов та оплати праці на
підприємствах, попиту та пропозиції робочої
сили. Реєстрація в центрах зайнятості інвалідів,
які бажають працевлаштуватися, ведеться
згідно з рекомендаціями медико-соціальних
експертних
комісій
щодо
професійної
реабілітації інвалідів. Під час пропонування
прийнятної роботи інвалідам спеціалісти
служби зайнятості рекомендують конкретні
вакансії з урахуванням захворювання клієнта,
персональних особливостей, віку, рівня освіти,
соціальних та побутових умов.
Згідно із Законом «Про внесення змін до
деяких законів України щодо реалізації
інвалідами права на трудову діяльність»
інвалідам, у разі відсутності роботи, надається
статус безробітного. На осіб з інвалідністю,
визнаних безробітними відповідно до чинного
законодавства, поширюються такі ж права та
обов'язки, як і на безробітних без інвалідності.
У Рівненській області з метою підвищення
якості надання соціальних послуг інвалідам, за
ініціативи обласного центру зайнятості, було
укладено Угоду про співробітництво щодо
сприяння розвитку професійної реабілітації та
зайнятості інвалідів між обласним центром
зайнятості, обласним відділенням Фонду

У центрах зайнятості особи з
інвалідністю можуть самостійно або за
допомогою спеціаліста:
 підібрати роботу з найбільшої бази
оперативної інформації про вільні робочі місця
та вакантні посади не лише в межах міста чи
району, але й в інших населених пунктах
України;
 одержати інформацію про навчальні
заклади,
основні
функції
та
адреси
регіональних управлінь праці та соціального
захисту
населення,
відділень
Фонду
соціального захисту інвалідів, громадських
об'єднань інвалідів, особливості законодавства з
професійної та трудової реабілітації інвалідів, у
тому числі консультацію юриста центру
зайнятості;
 здійснити професійний вибір з
урахуванням своїх медичних показників,
програми реабілітації, особистих нахилів та
здібностей;
 обрати шлях набуття додаткових
професійних навичок або здобуття нової
професії, що допоможе знайти гідну роботу;
 оволодіти технікою пошуку роботи та
набути навиків презентації своїх професійних
можливостей роботодавцям;
 знайти нові джерела інформації про
вакансії, навчитись складати резюме та вести
розмову з роботодавцем, у тому числі, по
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- за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів на створення спеціальних
робочих місць – 8 осіб;
2.
Започаткування
підприємницької
діяльності – не менше 12 осіб;
3. Охоплення професійним навчанням:
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття – не
менше 36 осіб;
- за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів – 13 осіб;
4. Залучення до участі у громадських
роботах – не менше 50 осіб;
5. Надання фінансової допомоги на
безповоротній основі та технічне оснащення
робочих місць для підприємств, організацій
громадських організацій (працевлаштування
осіб з особливими потребами) - 22 робочих
місця.
Працевлаштування людей з обмеженими
фізичними
можливостями
залежить
від
активності самих інвалідів, їх бажання
працевлаштуватися,
відповідати
потребам
ринку праці та роботодавця, уміння вести
співбесіду з роботодавцем. Тому, вирішуючи
питання працевлаштування осіб з обмеженими
фізичними можливостями, служба зайнятості і
надалі передбачає надавати цим особам увесь
комплекс соціальних послуг, передбачених
законодавством,
підвищувати
рівень
інформованості
інвалідів, активізувати
профінформаційну роботу, співпрацювати з
органами влади, роботодавцями та соціальними
партнерами.

соціального захисту інвалідів, головним
управлінням праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації, обласним
центром професійної реабілітації інвалідів,
регіональною комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, управлінням виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних
захворювань.
Дія
угоди
пролонгована на 2008 рік.
На виконання Протоколу про наміри
Державного
центру
спільної
діяльності
зайнятості-виконавчої
дирекції
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та
Фонду соціального захисту інвалідів щодо
забезпечення рівних прав та можливостей
інвалідів у сфері зайнятості на 2008 рік та з
метою вирішення проблем інтеграції осіб з
обмеженими фізичними, психічними та
розумовими можливостями у суспільство,
надання їм рівних можливостей у реалізації
права на працю у Рівненському обласному
центрі зайнятості у лютому відбулася робоча
зустріч між представниками центру зайнятості
та Фонду соціального захисту інвалідів. Під час
зустрічі було обговорено та розроблено план
заходів щодо спільної діяльності на 2008 рік.
Цим планом передбачено досягти у 2008
році:
1. Працевлаштування - не менше 225 осіб;
у т.ч. шляхом надання дотацій:
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття – не
менше 20 осіб;

Валентина Васильєва, начальник
відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Кожна людина, коли починає нову справу,
сподівається на успіх, але досягає його не
кожний, а тільки той, у кого є хист до цієї
справи, відповідні здібності, талант. Кожному,
хто обирає рід занять, професію, важливо перш
за все визначитись щодо своїх особистих
можливостей. Чи збігаються ваші професійні
наміри з вашими здібностями? Чи маєте ви
уявлення про свої сильні та слабкі сторони? Що
вам відомо про ваші приховані можливості?
На ці та інші запитання ви можете отримати
вичерпні відповіді, якщо звернетеся за порадою

до спеціалістів з профорієнтації
служби
зайнятості.
Спеціалісти з профорієнтації центрів
зайнятості ознайомлять Вас з:
- нормативно-правовими документами,
- напрямками діяльності та функціями
Всеукраїнського
та
обласного
центрів
професійної реабілітації інвалідів,
- довідником соціальних установ по роботі з
особами з обмеженою працездатністю,
переліком
професійно-технічних
навчальних закладів Міністерства освіти і
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науки України, в яких здобувають робітничі
професії учні з вадами фізичного та розумового
розвитку,
- інформацією про наявність вакантних
посад та вільних робочих місць,
- відеофільмами про актуальні на ринку
праці професії;
нададуть необхідну інформацію про стан
ринку праці, потребу підприємств, установ і
організацій у кадрах, перспективи розвитку
ринку професій, можливості професійного
росту і самовдосконалення в процесі трудової
діяльності;
допоможуть:
- у виборі чи зміні професії, форми
професійного навчання та працевлаштування з
урахуванням
ваших
психологічних
особливостей та вимог ринку праці,
визначити
ступені
професійної
придатності людини до конкретної професії
(робочого місця, посади),
- розробити індивідуальний план розвитку
кар’єри,
що
сприятиме
професійному

становленню,
формуванню
відповідних
соціальних і професійних якостей,
розібратися
у
своїх
проблемах,
використати всі свої можливості в досягненні
мети, яку людина поставила перед собою, та
набути впевненості у собі,
- виявити нахили, здібності, об’єктивно
оцінити свої особисті якості та визначити
можливості застосування їх у професійній
діяльності з урахуванням власних інтересів та
психологічних особливостей, тобто – вибрати
професію, спеціальність;
проведуть необхідне тестування і за його
результатами порадять ту сферу діяльності, яка
максимально відповідає вашим індивідуальним
можливостям – схильностям та здібностям, і ту
професію або сферу діяльності, на яку є попит
на ринку праці;
запросять взяти участь у групових
консультаціях,
інформаційних
семінарах,
семінарах з техніки пошуку роботи, з орієнтації
на підприємницьку діяльність, ярмарках
вакансій та професій.
Антоніна Лисенко, начальник
відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості

Продовжується співпраця Кузнецовського
міського центру зайнятості з роботодавцями
щодо надання їм повного комплексу послуг, які
спрямовані на вирішення
однієї з
найболючіших проблем нашого міста –
працевлаштування громадян з обмеженими
фізичними можливостями.
Протягом 2007 року послугами центру
зайнятості скористались 39 інвалідів, з них
працевлаштовано 12 осіб, шестеро проходили
навчання за спрямуванням центру зайнятості,
19 осіб отримували матеріальне забезпечення.
З метою задоволення потреб роботодавців в
укомплектуванні кадрами, з числа інвалідів, які
виявили бажання працювати, відділ взаємодії з
роботодавцями
щомісяця
інформує
підприємства, організації та установи міста про
перебування на обліку осіб, що шукають
роботу, із зазначенням спеціальностей та
рекомендацій МСЕК про характер та умови
праці, яку вони можуть виконувати.
Таким чином знайшлося місце праці для
Сергія Кудрика, який звернувся до міського

центру зайнятості у пошуках роботи. Більше
десяти років Сергій, ще досить молода людина,
пропрацював сторожем у ЗАТ «Управління
будівництва РАЕС», і як вирок сприйняв
звістку про скорочення штатів. Біда привела до
дверей центру зайнятості. Пройшло трохи
більше двох місяців в пошуках підходящої
роботи - і спеціалісти центру зайнятості
зателефонували Сергію та запропонували
роботу сторожа у ППФ «Західресурссервіс».
Направлення – співбесіда - запис в трудову - і
на роботу: процедура не складна і приємна для
всіх. Наразі, такою співпрацею задоволені всі:
роботодавець
задоволений
працівником,
працівник – роботою, а служба зайнятості тим, що посприяла їм обом.
Вибір місця роботи - одне з найважливіших
рішень у житті людини. Якщо ви хочете бути
успішним на ринку праці, шукаєте роботу чи
бажаєте
її
змінити,
Вашим
надійним
помічником стане державна служба зайнятості.

Наталія Воробей,
заступник директора Кузнецовського міського центру зайнятості
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За яких умов можна отримати дотацію
для працевлаштування безробітних з числа
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями?
Згідно з наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 17.10.2007 №
563 «Про затвердження Змін до Порядку
надання роботодавцю дотації на створення
додаткових
робочих
місць
для
працевлаштування безробітних» інваліди, котрі
не досягли пенсійного віку, можуть бути
працевлаштовані на дотаційні робочі місця,
якщо вони перебувають на обліку в центрі
зайнятості не менше місяця. Разом з тим
перевага в наданні дотації надається тим
роботодавцям, які виконали норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів понад
установлену норму.
Окрім того, у разі працевлаштування
безробітних з числа інвалідів дотація надається
роботодавцям за умови, якщо для їх
працевлаштування не потрібно створювати
спеціальні робочі місця або ці спеціальні робочі
місця роботодавець створює за власний
рахунок.
Чи встановлюється норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів у
фізичних осіб, які використовують найману
працю?
Законом України від 6 жовтня 2005 року №
2960-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і
трудової реабілітації інвалідів" внесено зміни
до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні". Статтею 19
вищевказаного Закону, встановлено, що для
підприємств, установ, організацій, у тому числі
підприємств,
організацій
громадських
організацій інвалідів, фізичних осіб, які
використовують
найману
працю,
установлюється норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох
відсотків
середньооблікової
чисельності
штатних працівників облікового складу за рік, а
якщо працює від 8 до 25 осіб - у кількості
одного
робочого
місця.
Підприємства,
установи,
організації,
у
тому
числі
підприємства,
організації
громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, які

використовують найману працю, самостійно
розраховують кількість робочих місць для
працевлаштування інвалідів відповідно до
нормативу, встановленого частиною першою
цієї статті, і забезпечують працевлаштування
інвалідів. При розрахунках кількість робочих
місць округлюється до цілого значення.
Виконанням нормативу робочих місць у
кількості, визначеній згідно з частиною
першою
цієї
статті,
вважається
працевлаштування підприємством, установою,
організацією, у тому числі підприємством,
організацією громадських організацій інвалідів,
фізичною особою, яка використовує найману
працю, інвалідів, для яких це місце роботи є
основним. Підприємства, установи, організації,
у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні
особи, в яких за основним місцем роботи
працює 8 і більше осіб, реєструються у
відповідних відділеннях Фонду соціального
захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і
щороку подають цим відділенням звіт про
зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Відділення
Фонду
соціального
захисту
інвалідів з метою контролю за виконанням
нормативу робочих місць, передбаченого
частиною першою цієї статті, мають право в
порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів
України, здійснювати перевірки підприємств,
установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій інвалідів,
фізичних осіб, які використовують найману
працю, щодо реєстрації у Фонді соціального
захисту інвалідів, подачі ними звітів про
зайнятість та працевлаштування інвалідів,
виконання
нормативу
робочих
місць,
призначених для працевлаштування інвалідів, у
тому числі шляхом зарахування, та сплати
ними адміністративно-господарських санкцій.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного,
фізична особа, яка використовує найману
працю в кількості дев'яти осіб, повинна
зареєструватися у відповідному відділенні
Фонду соціального захисту інвалідів за своїм
місцезнаходженням, для неї установлюється
норматив робочих місць для працевлаштування
інвалідів у кількості одного робочого місця.

Наталія Руда, начальник відділу
організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості
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Розпочав роботу новий інтерактивний Інтернет-портал
Державної служби зайнятості - «Труд» www.trud.gov.ua/.
«Труд» - це портал нового покоління, створений для
пошуку роботи та працівників, інтегрований в найбільшу
загальнонаціональну базу даних Державної служби
зайнятості України.
Послуги Інтернет-ресурсу направлені на задоволення
потреб у працевлаштуванні на підприємствах з будь-якого
регіону України. Охочі працевлаштуватися мають
ефективні інструменти, щоб вибрати гідні вакансії
кращих роботодавців, створити власне резюме на сайті,
підписатися на отримання нових вакансій на власну
електронну скриньку та багато іншого.
Дізнатися про пропозиції не лише підприємств певної галузі, а й вибрати конкретного роботодавця
можна, переглянувши каталог підприємств за галузями економіки.
За допомогою порталу можна пройти цікаві тести он-лайн для вибору майбутнього професійного
спрямування, визначення своїх здібностей та напряму подальшого розвитку.
На Інтернет-порталі представлені також корисні та цікаві матеріали про кар’єру, навчання, перший
трудовий досвід відомих людей.
Інтернет-ресурс зручний та легкий у користуванні навіть для тих, хто робить перші кроки в
Інтернет-мережі.
Віра Трофимчук, головний спеціаліст
відділу інформації та зв’язків з громадськістю обласного центру зайнятості

Ви можете та бажаєте працювати –
служба зайнятості допоможе вам знайти роботу!
Якщо для успішного працевлаштування вам не вистачає знань та навичок або ви взагалі не маєте
професії, служба зайнятості може організувати та профінансувати ваше навчання за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або
Фонду соціального захисту інвалідів.
При потребі ви матимете можливість суміщати професійне навчання з реабілітацією у
Рівненському обласному центрі професійної реабілітації інвалідів.
За детальною інформацією звертайтесь у центри зайнятості за місцем проживання. Відділ
організації профнавчання обласного центру зайнятості.
Шановні громадяни!
Пошук роботи ви можете здійснювати, не реєструючись у центрі зайнятості, шляхом:
• надсилання безкоштовного SMS-замовлення на номер 730;
• безкоштовного дзвінка зі свого мобільного телефону на номер 730;
• дзвінка зі стаціонарного телефону на номер 8-800-50-50-600 безкоштовної інформаційнодовідкової багатоканальної лінії служби зайнятості;
• перегляду Інтернет-порталу державної служби зайнятості України (www.dcz.gov.ua);
• перегляду Інтернет–порталу «Труд» (www.trud.gov.ua) з найбільшою базою даних про вакансії
в Україні.
У центрах зайнятості Ви можете скористатися комп’ютером вільного доступу та стаціонарним
телефоном.
Роботу знаходить той, хто її шукає!
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На запитання відповідає Микулін Іван Михайлович, головний спеціаліст-юрист
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Рівненського обласного
відділення.
діагнозу – прим. автора) беруться на облік після
досягнення ними п’ятирічного віку.

…Моїй дитині 8 років, вона є
Забезпечення автомобілями інвалідів за
інвалід-дитинства. Вона не може обійтися без
місцем проживання і реєстрації здійснюється
сторонньої допомоги, бо прикута до інвалідного
головним управлінням праці та соціального
візка, тому я не можу працювати. Чому догляд
захисту населення.
за дитиною-інвалідом не враховується в стаж?
На облік беруться і забезпечуються
Кривко Галина Адамівна,
автомобілями
діти-інваліди, якщо їхні законні
с. Сварині Володимирецького району
представники не мають в особистому
користуванні автомобіля, у тому числі
Відповідь. Відповідно до пункту ж ч.1 ст.3
придбаного за власні кошти, а також протягом
Закону України "Про пенсійне забезпечення" до
семи років перед взяттям на облік і за час
осіб, які мають право на трудову пенсію
перебування на обліку не отримували
віднесено осіб, які здійснюють догляд за
автомобіль як благодійну допомогу або
дитиною-інвалідом віком до 16 років.
протягом цього часу не реєстрували придбаний
автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж
Згідно із п.14 ст.11 Закону України "Про
п’ять років.
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
Таким чином, при наявності вказаних вище
страхування" (набрав чинність з 01.01.2004 р.)
підстав,
Ви маєте право поставити дитинудо осіб, які підлягають загальнообов’язковому
інваліда на облік (чергу) для отримання
державному
пенсійному
страхуванню
автомобіля. Для цього Вам
необхідно
визначено
одного
із
непрацюючих
звернутися
перш
за
все
до
районного
працездатних батьків, який фактично здійснює
управління праці та соціального захисту
догляд
за
дитиною-інвалідом,
отримує
населення.
допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства.
З наведеного слідує, що Вам, у разі

…Чи виплачується державою, до
отримання допомоги чи компенсації по догляду
дня інвалідів, грошова допомога, і чи існує така
за дитиною-інвалідом, необхідно звернутися за
допомога? Як одноразова для постраждалих
відповідною довідкою про це до районного
чорнобильців?
управляння праці та соціального захисту
Федорчук Олена,
населення, яку невідкладно слід представити в
с. М.-Желудськ Володимирецького району
управління пенсійного Фонду України у
Володимирецькому районі.
Відповідь. Питання надання матеріальної
та іншої допомоги особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують

…Чи можна стати на чергу на
сторонньої
допомоги,
регламентується
автомобіль маючи дитину-інваліда з діагнозом:
Законами
України
"Про
соціальні
послуги" та
вірусна деформація шийки правого стегна,
"Про
бюджетну
систему
України".
колінного
суглобу
після
перенесеного
На виконання цього постановою Кабінету
гематогенного остеомієліту?
Міністрів України від 14 березня 2007 року
Савонік В.С.,
№444
затверджено Порядок використання
с. Заболоття Володимирецького району
коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання одноразової матеріальної допомоги
Відповідь. Відповідно до Постанови
інвалідам,
яким
визначено
механізм
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006
використання
бюджетних
коштів
за
програмою
року №999 "Про затвердження Порядку
"Одноразова
матеріальна
допомога
забезпечення інвалідів автомобілями" (із
інвалідам"(далі – допомога).
змінами
та
доповненнями
внесеними
Допомога надається інвалідам на підставі
Постановою Кабінету Міністрів України від 26
особистої заяви поданої до управління праці та
квітня 2007 року №661) для забезпечення
соціального
захисту
населення
автомобілями діти-інваліди ( незалежно від
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райдержадміністрації, якщо розмір пенсії або
державної соціальної допомоги, призначеної
замість пенсії, інваліда у місяці, що передує
місяцю звернення, не перевищує суми двох
прожиткових мінімумів для відповідної
категорії населення.
До заяви додаються копії паспорта інваліда,
висновок медико-соціальної експертної комісії
про встановлення інвалідності, завірених
районним органом соціального захисту.
Допомога надається один раз на рік у
розмірі, що не перевищує встановленого
законом прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність на день звернення за
допомогою. Рішення про надання допомоги та
її розміру приймається керівником відповідного
органу соціального захисту за місцем
фактичного проживання інваліда з урахуванням
акта обстеження матеріально-побутових умов
його проживання та підстав зверненням за
наданням допомоги.
Вказана постанова Уряду є чинною на
даний час, а тому Вам із відповідною заявою та
додатками до неї необхідно звернутись до
районного управління праці та соціального
захисту населення.
На законодавчому рівні норма щодо
виплати одноразової матеріальної допомоги
безпосередньо до дня інвалідів відсутня.

інвалідів в Україні" у разі складення вступних
іспитів (вступних випробувань) з позитивним
результатом до вищих навчальних закладів 11У рівнів акредитації зараховуються поза
конкурсом
діти-інваліди,
яким
не
протипоказане
навчання
за
обраною
спеціальністю,
до
професійно-технічних
навчальних закладів – діти-інваліди, яким не
протипоказане навчання за обраною професією
(спеціальністю) та спеціалізацією.
Під час навчання стипендія та пенсія
виплачується в повному розмірі.
Крім того, Наказом Фонду соціального
захисту інвалідів від 12.12.2003 р. № 180
передбачено фінансування за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів витрати на
навчання в навчальних закладах тільки
непрацюючих інвалідів, які за висновком
МСЕК не є непрацездатними і яким
індивідуальною
програмою
реабілітації
показана професійна реабілітація.
Витрати
на
навчання
непрацюючих
інвалідів включають в себе вартість навчання
та вартість проживання у гуртожитках
навчальних закладів (виключно для іногородніх
студентів – інвалідів), в яких оплачується
навчання інвалідів.
Аналогічна норма також міститься у
постанові Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2006 року №1836, якою затверджено
Порядок проведення професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки
інвалідів, зареєстрованих у державній службі
зайнятості, за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів.
Для отримання більш детальної інформації
з питання фінансування витрат на навчання
Вашому сину, необхідно звернутися до
Рівненського обласного відділення Фонду
соціального захисту інвалідів за адресою: м.
Рівне вул. Замкова, 10-а, кв.1 (район речового
ринку).



Добрий день! Я є постійною
читачкою ваших випусків і з нетерпінням чекаю
виходу кожного наступного видання. На
сторінках знаходжу багато корисної інформації
необхідної в повсякденному житті. У мене син
інвалід дитинства III групи загального
захворювання я хочу запитати. Чи має пільги
дитина-інвалід III групи загального захворювання
при вступі в університет чи профтехучилище?
Масевич Анастасія Василівна,
с. Вовчиці Зарічненського району

Відповідь. Відповідно до ст.22 Закону
України "Про основи соціальної захищеності
На запитання відповідає Оксана Смоляк, спеціаліст головного управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації.



здоров'я не покращується.

Мій син навчається в 10 класі. З
дитинства хворіє на церебральний параліч з
стійкими помірно вираженими порушеннями
функції нижніх кінцівок. Отримує соціальне
забезпечення, як інвалід дитинства.
Хотілося б, знати про те, коли моєму сину
виповниться 18 років, чи збережеться за ним
соціальне забезпечення, оскільки стан його

Хондока Л.В.,
с. В.-Жолудськ, Володимирецький район

Відповідь. Причина, група інвалідності,
строк, на який встановлюється інвалідність
інвалідам з дитинства, визначається органом
медико-соціальної
експертизи
згідно
із
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законодавством України. Якщо дитину-інваліда
по досягненню 18-річного віку буде визнано
інвалідом з дитинства, вона буде мати право на
соціальне забезпечення як інвалід з дитинства.
Розміри допомоги відповідно до Закону
України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
становлять:
інвалідам з дитинства І групи - 100
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
інвалідам з дитинства II групи - 80 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
інвалідам з дитинства III групи - 60

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Прожитковий
мінімум
визначається
відповідно
до
Закону
України
"Про
прожитковий
мінімум"
та
щорічно
затверджується Верховною Радою України за
поданням Кабінету Міністрів України і
періодично переглядається відповідно до
зростання індексу споживчих цін разом з
уточненням показників Державного бюджету
України.
Розміри державної соціальної допомоги
підвищуються у зв'язку із збільшенням
прожиткового мінімуму.

На запитання відповідає Токар Марія Іванівна, заступник начальника
управління пенсійного забезпечення Головного управління пенсійного фонду
України в Рівненській області.



визначається відповідно до ст.54 Закону
України "Про статус і соціальний захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи".
Згідно із зазначеною статтею, мінімальний
розмір пенсії по інвалідності І групи інвалідам,
щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою
становить 130% прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність. Зазначена
норма діє з 01.01.2008 р. Розмір пенсії з
01.01.2008 р.- 611грн.
Крім того, згідно із ст. 50 зазначеного
Закону, інвалідам І групи призначається
щомісячна додаткова пенсія у розмірі 30%
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб,
які втратили працездатність, що з 01.01.2008 р.
становить 141грн.

…Я виростила дитину-інваліда з
дитинства. В якому віці я маю право вийти на
пенсію, якщо інвалідність була встановлена після
шести років?
с. Борова,
Зарічненського району

Відповідь. Відповідно до пункту 3 розділу
XV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", матері інвалідів з дитинства, які
виховали їх до шестирічного віку, мають право
на пенсію за віком після досягнення 50 років.
Якщо інвалідність настала після шестирічного
віку, пенсія призначається після досягнення
загальновстановленого пенсійного віку (55
років).



Тарасюк Микола Андрійович з с.
Ромейки
Володимирецький
району
пише:
"…Читаю Ваш бюлетень вперше. Бажаю більше
висвітлювати зміни в законодавстві щодо
інвалідів і більше друкувати про життя інвалідів.
Я інвалід I групи I категорії постраждалий в
наслідок аварії на ЧАЕС. Мене цікавить порядок
нарахування пенсій такій категорії, чи буде
страхуватись інвалідний транспорт?"
Питання пенсійного забезпечення, пов’язане з
інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС, цікавить,
також, жителя смт. Зарічне, який проживає по
вул. Партизанській, 20. Прізвище, на жаль, не
вказане.



Добрий
день!
Вирішив
вам
написати. Людина я середнього віку, доглядаю за
престарілою мамою і отримаю компенсацію у
розмірі 49 грн. Мамі 81 рік вона інвалід II групи
загального
захворювання.
Чи
зараховуватиметься в мій стаж роботи цей
догляд? І які документи потрібно зібрати?
Бобрик Адам Адамович,
с. Вовчиці Зарічненський район

Відповідь. Згідно із п. 2 ст. 24 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", страховий стаж
обчислюється територіальними органами
Пенсійного фонду відповідно до вимог
зазначеного Закону за даними, що містяться в

Відповідь. Інвалідам І групи, інвалідність
яких пов'язана з наслідками аварії на
Чорнобильській
АЕС,
розмір
пенсії
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системі персоніфікованого обліку, а за
періоди
до
впровадження
системи
персоніфікованого обліку - на підставі
документів та в порядку, визначеному
законодавством, що діяло до 01.01.2004р. (до
набрання чинності цього Закону).
Стаж роботи до 01.01.2004 р. визначається
відповідно до ст. 56 Закону України "Про
пенсійне забезпечення". П. "є" ст. 56
передбачено,
що
до
стажу
роботи
зараховується час догляду за інвалідом І
групи, а також за пенсіонером, який за
висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, тобто
необхідне заключення ЛКК, про потребує
постійного стороннього догляду.
Починаючи з 01.01.2004 р. до страхового
стажу зараховується час догляду за інвалідом
І групи, за престарілим, який потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80річного віку, якщо працездатні непрацюючі
особи, які здійснюють догляд за зазначеними
особами,
отримують
допомогу
або
компенсацію із органів соціального захисту

населення відповідно до законодавства.
Страховий стаж в даному випадку
обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку.
За періоди, які припадають на догляд за
інвалідом І групи, за престарілим, який
потребує постійного стороннього догляду або
досяг 80-річного віку страхові внески
починаючи з 01.01.2005 р. сплачуватимуться
відповідними державними бюджетами у
розмірі 10% розміру страхового внеску,
обчисленого із мінімальної заробітної плати
із наступним збільшенням його щороку на
10% до 100% розміру страхового внеску,
обчисленого із мінімальної заробітної плати.
Зазначені періоди враховуються як періоди,
за які сплачено страхові внески у повному
розмірі.
Разом з тим, повідомляємо, що копію
Вашого листа направлено до головного
управління праці та соціального захисту
населення
при
Рівненській
облдержадміністрації для розгляду та
надання відповіді в межах їхньої компетенції.

На запитання відповідає Тетяна Новорок, заступник директора обласного центру
зайнятості.



районного центру зайнятості (м. Рівне, вул.
Яворницького, 53, тел. 63-13-98, Павловська
Олександра Іванівна чи Бернацька Ольга
Семенівна). Вони допоможуть визначити
професійні інтереси, нахили, здібності
Анатолія, поінформують про професії, які
могли б йому підійти, а також про шляхи
отримання професійної освіти.
Ми знайдемо можливість передати Вам
перелік професійно-технічних навчальних
закладів Міністерства освіти і науки України,
в яких здобувають робітничі професії учні з
особливими потребами, а також правила
прийому та направлення до Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів.
Що ж до можливого працевлаштування,
то також рекомендуємо Вам звернутись за
консультаціями до Рівненського районного
центру зайнятості за телефонами: 22-34-74,
26-69-16, 63-13-98. На жаль, наразі
інформації щодо надомної роботи до служби
зайнятості не надходило.
Ми не знаємо, чи маєте Ви змогу вдома
користуватися Інтернетом, але повідомляємо,
що інформація про вакансії для осіб з
обмеженою
працездатністю
щотижня

…Шановна редакціє! Я бабуся
інваліда-дитинства 17-ти 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?».
Хотілося, щоб було більше інформації для
таких, які хочуть і можуть працювати (може і
не повний робочий день або робота на дому).
Також хочеться, щоб редакція допомагала нам
добитися хоч по 1 транспорту по кожному
маршруту, 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

Відповідь. Шановна пані Ірино, ми
можемо запропонувати допомогу у виборі
професії та професійного навчального
закладу для Вашого онука. З цією метою
пропонуємо Вам звернутися телефоном до
спеціалістів з профорієнтації Рівненського
36

розміщується на веб-сторінці обласного
центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/rov) у
рубриці "Соціальні послуги населенню"
(підрубрика
"Потреба
області
у

працівниках").
Пропозиції роботи для осіб з обмеженою
працездатністю друкуються також у газеті
"Афіша".

На запитання відповідає Раїса Щербан, редактор інформаційного бюлетеня
«Інва.net».



повагою Смизька селищна рада, що на Дубенщині.
Я, як працівник селищної ради, в приміщенні якої
розташована селищна бібліотека, гортаючи
періодичні видання натрапив на ввірений Вам
журнал, якого до цього часу не бачив. Він
здивував мене своїм розмаїттям питань, які
висвітлюються і успішно вирішуються через
видання. Мене збентежило те, що в бібліотеці є
тільки три номери Вашого видання. Зі слів
завідуючої дитячої бібліотеки Трофимлюк Ірини
Ярославівни, вони надійшли з Дубенської
центральної бібліотеки.
Просимо Вашого сприяння в отриманні
селищною бібліотекою кожного числа Вашого
видання. Смижани будуть Вам вдячні.
Л.Струмінський,
землевпорядник селищної ради

Привет из Луцка! Меня зовут
Регина мне 55 лет. У меня вторая группа
инвалидности. И вот уже пять лет я не
работаю. Я пишу стихи. Делаю икебана. Меня
очень тронула душевная статья Э. Билюк о
Довгалюке Николае и знаете, его глаза запали мне
в душу.
Перенесла очень большую травму. У меня
было защемление трёх дисков, я лежала в
нейрохирургии, но Бог милостив и обошлось без
операции.
Полгода с палочкой, а теперь немного
прихрамываю. Почему-то мне кажется, что мы
могли бы быть в этой жизни ближе.
Одиночество
Это слово от слога одни.
И от ночи когда тебе зябко
В этот миг не хватает сил,
А в душе клюёт тебя зяблик.
Нету пары, детей, друзей,
Телевизор, то ключ от скуки.
Вот уже нас веселит Дисней.
Колят в сердце душевные муки,
А порой к нам приходят здесь стихи
И ругаем мы всех вперемежку
Это просто минуты тоски,
Ну, а в жизни орёл или решка.
Вы не бойтесь встречаться с людьми
И знакомится в тёплой беседе
Вы поймёте как добры они
Своё сердце согреете с вместе.
Это слово — холодная ночь
Даже где-то снежинка кружится
Им душевно ведь надо помочь
Чтобы холод тот мог раствориться.
Тимощук Регина Леонидовна,
Волынская область, г. Луцк

Відповідь.
Шановний
пане
Струмінський! Нам приємно, що наше
видання зацікавило Вас особисто і жителів
селища. На замовлення бібліотекаря Ірини
Ярославівни центральна районна бібліотека
смт. Млинова, зобов’язана передавати в
селище 1 примірник кожного числа видання.



…Чи можна зібрати всіх інвалідів
щоб з ними зустрітися? Чи можна так, щоб ці
люди інваліди, які звертаються в "Інва.net",
писали номери мобільних телефонів?
Пишпчук І.Ю.,
с. Антонівка Володимирецький район

Відповідь.
Шановний
дописувачу!
Нажаль ми не можемо зібрати всіх людей з
особливими потребами, та Ваша пропозиція,
зустрітися з таким людьми є дуже слушною.
Вона скоріше має віршуватися на районному
рівні соціальними службами, закладами
культури
спільно
з
громадськими
організаціями.
За вашою пропозицією ми можемо
відкрити рубрику «Чекаю дзвінка», де будуть
вміщуватися номери мобільних телефонів для
знайомств.

Відповідь. Ми виконали прохання пані
Регіни з м. Луцька. І перенаправили лист
Миколі в м. Острог. Про його отримання
Миколою, Регіну сповістила Елла Білюк. Чи
зустрінуться, чи подружаться, чи з’єднаються
два одиноких серця?
Будемо
сподіватися
і
обов’язково
розкажемо Вам, дорогі читачі.





Звертається до Вас з великою
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…Я

дуже

люблю

читати

"Інва.net",
інвалід
II
групи
загального
захворювання, 1963 року народження. Хочу
отримати відповідь на запитання: "В мене
алергія (задишка) на кімнатні рослини (вазони,
помідори, перець, які я висаджую весною в
ящиках), я дуже люблю квіти, а на вікнах
порожньо. Можливо, є які кімнатні вазони,
квіти, рослини, можливо, навіть, кактусоподібні
або деревця, які я могла б вирощувати вдома, і які
не шкодили б моєму здоров’ю, зокрема, не
впливали б на органи дихання?". Можливо, у
читачів є якісь поради?
Касперович Олена Пилипівна,
с. Половлі Володимирецький район

Поки очі-криниці твої не зустрів,
Відтоді я не знаю, що сталось зі мною,
Мабуть, небо мені усміхнулось тобою.
Настав час для солодкого болю,
Бо розум і серце живуть вже тобою.
І поки ти приходиш до мене у сні,
То більшого щастя не треба мені.
Через те, що я жити не можу без тебе,
То молюся я Богу і звертаюсь до неба:
Нехай промінь напише чарівне ім’я,
Нехай небо звелить, щоб була ти моя!
Ти – кругом! Ти – завжди! Ти – на всенькій
землі:
На траві, на снігу, при свічках і при тьмі.
І біжу я до тебе! І всім серцем кричу:
Збережу я тебе! Збережу! Збережу!

Відповідь. Шановна Олена Пилипівно!
На Ваше запитання відповідає лікаралерголог Поліщук С.С. у статті «Алергія на
рослини і грибкові спори» (рубрика
«Сторінка лікаря», а також інформація
подана в рубриці «Нетрадиційні методи
лікування» в цьому числі видання.
Запрошуємо читачів поділитися своїм
досвідом боротьби із алергією на сторінках
нашого видання.

Відповідь. Шановний п. Іване! Чудові
поетичні рядки Ви присвятили тій єдиній,
бажаній і дорогій для Вас жінці. Цей вірш для
всіх читачок нашого видання. Дякую.
Пишіть. Творіть, у Вас гарно виходить.



… В селі Хотин Радивилівського
району в невеликому будинку, в якому завжди
затишно разом з батьками-пенсіонерами
проживає інвалід 1-ої групи з дитинства
Пилипюк Юрій Петрович. Народився Юрій
Петрович Пилипюк 1 травня 1969 року. Це дуже
розумний, привітний, завжди веселий чоловік,
Юрія Петровича дуже люблять, шанують і
поважають односельці.
Не одній людині він допоміг — бо в нього
золоті руки. А вміє Юрій багато: із звичайних
сірників робить красиві речі, а саме будиночки,
церкви — це просто чудо-казка. Вміє з лози та з
дроту плести гарні, ошатні корзинки, які кожній
людині потрібні по господарству на селі. Якщо
вийшла із ладу електропраска або електрофен,
то кожен знає, що за допомогою потрібно
звернутися до Юрія. Він все зробить - це справа
рук Юри. Сам Юрій не сидить на місці. Він на
інвалідному
візку
любить
подорожувати
околицями села, милуватися природою. Хоча наш
герой ніде не навчався через підступну хворобу,
але біля молодшого брата навчився читати,
рахувати. Читає книги на різну тематику,
періодичні видання. Він є постійним читачем
інформаційного бюлетеня «Інва.net». Юра щиро
вдячний долі, яка подарувала йому рідних,
хороших друзів. Юрій Петрович дякує видавцям
часопису, сподівається на те, що видання і надалі
буде виходити. А в свою чергу він просить
друкувати про таких людей як він, про їхнє
захоплення.
Мамчур Тетяна, зав. публічно-шкільною
бібліотекою, с. Хотин Радивилівського району



Шепетько Анатолія з с. Бабка,
Килюх Олександра з с. Великий Жолудськ
Володимирецького району запитують: "Як
лікувати цукровий діабет? Як запобігти
діабетичній комі? Які овочі і фрукти їсти?".

Відповідь. Шановний п. Анатолію! Вас
і всіх читачів, які цікавляться інформацією
про цукровий діабет, консультують лікарі
Рівненського обласного ендокринологічного
диспансеру у рубриці «Сторінка лікаря»
даного числа видання.



Шановна редакціє! Я, Загиней
Іван, інвалід першої групи, є постійним читачем
бібліотеки, бо без книги не уявляю свого життя.
Одного разу мені у філіалі № 9 м. Рівне
порекомендували журнал "Інва.net". Прочитавши
один номер, я був захопленний, бо це журнал для
нас і про нас. Тепер кожного разу читаю від
першої до останньої сторінки, бо крім
матеріалів про життя інвалідів в ньому є і цікаві
поради, і цінні рецепти, і доробки читачів.
Отож, і я вирішив переглянути свої архіви, щоб
знайти вірші чи оповідання, які колись писав.
Свій вірш я присвячую жінці, тій єдиній,
дорогій, яка дає наснагу до життя, ради якої
варто жити. Цей вірш для всіх Вас, милі жінки!
Єдиній.
Я по ниві життя довго-довго бродив,
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Відповідь. Шановна п. Тетяно! Дякую
Вам за розповідь. Читачам нашого видання
було б цікаво побачити роботи Вашого
односельця – Юрія Петровича. Посприяйте
Юрію зробити кольорові фотографії його
робіт і надішліть нам.

Знову звертається до Вас опікун дитиниінваліда Клепко Єва Володимирівна. На цей раз я
хочу подякувати вам за допомогу, яку ви нам
надали.
Я писала вам про мою племінницю-інваліда
Кисорець Оксану Вікторівну, що вона була
прооперована у Київському науково-дослідному
інституті серцево-судинної хірургії – заміна
тристулкового клапану. Після цієї операції їй
дали
III
групу
інвалідності
загального
захворювання.
Вона
щороку
проходила
перекомісування і отримувала 284 грн. пенсії.
Завдяки вашому оперативному втручанню, а
також спеціалістів головного управління праці
та соціального захисту населення, наша
проблема скоро вирішилася. Пенсію стали
отримувати більшу.
На сьогодні Оксана уже має II групу
інвалідності довічно.
Дякуємо Вам, добрі люди, що не залишаєтеся
байдужими до людського горя, що відгукуєтеся
на кожне звернення до вас, що не залишаються
без уваги наші проблеми.
Нехай і надалі ваше видання користується
популярністю і допомагає людям виживати у
такий скрутний час.
Клепко Єва Володимирівна,
с. Борове Рокитнівський район



… Добридень, шановна редакція!
Читаю кожен випуск Вашого бюлетеня, і кожен
раз чекаю випуску наступного номера. Хочу,
насамперед, подякувати Вам, що надрукували
замітку і про мене. Стати інвалідом на схилі літ
- досить важка душевна травма. Я завжди був
веселий, життєрадісний, працював серед людей і
для людей. А тут ... інвалідний візок. Дякуючи
Вашому інформаційному бюлетеню, дізнавшись
про людей, які знаходять сили побороти важкі
недуги, я віднайшов і в собі силу волі подивитись
на життя з оптимізмом. Оце візьму до рук
випуск "Інва.net", перечитаю, поділюся зі своїм
сусідом Світозенським Вячеславом Івановичем
(він теж на інвалідному візку), обговоримо кожну
статтю, то й час пролетить швидше. Ми вже
хотіли зробити підписку на це видання, але наш
бібліотекар (а саме вона приносить нам випуски
часопису) дала нам компетентне роз’яснення з
цього питання. Дуже вдячні Вам за хороший і
корисний бюлетень. Дай Вам Бог здоров’я,
творчої наснаги.
На закінчення, є у мене до Вас прохання.
Довгий час хворію на псоріаз. Вже які тільки ліки
не пробував, нічого не допомагає. Лікувався й
рецептами із бюлетеня, є покращення, але
повного одужання немає. Можливо є у нас десь
знахарі, які вміють вилікувати цю хворобу. Буду
дуже вдячний, отримавши їхню адресу. І ще,
прошу: друкуйте більше матеріалів про різні види
масажу.
Ще раз велике Вам спасибі за Вашу корисну,
таку потрібну роботу.
Семенюк Георгій Васильович,
постійний Ваш читач, інвалід II групи,
с. Жовтневе Радивилівського р-ну

Відповідь. Шановна Єво Володимирівно!
Ми, редакційна група та спеціалісти
головного управління праці та соціального
захисту населення Рівненської областної
державної адміністрації, щиро радіємо, що
Ваша проблема вирішилася. Зичимо здоров’я
Вам.



Сороку Марію Василівну, інваліда I
групи з с. Великі Цепцевичі, Савонік Валентину з
с. Озерці цікавлять нетрадиційні методи
лікування
остеохондрозу
ревматоїдного
артриту. Чому під час холоду затерпають пальці
на руках і як цьому запобігти?

Відповідь.
Шановний
Георгію
Васильовичу! Від імені редакційної групи
дякую за теплі слова. На Ваше питання можу
порекомендувати лише консультацію лікарів
обласного шкірно-венеричного диспансеру та
інформацію про лікування псоріазу, надану в
інформаційному бюлетені, число № 17 у
рубриці «Сторінка лікаря» та «Нетрадиційні
методи лікування».



….Прошу надрукувати матеріал
про лікування хвороби «Рейно», а саме
нетрадиційні методи лікування цієї хвороби.
Русенко Т.В., інвалід III групи,
с. Сестрятин Радивилівського району.



…Як лікувати гемофілію?
Гаштук Сергій Миколайович,
с. Лозки Володимирецький район

Відповідь.
Шановні
дописувачі!
Відповіді на свої запитання читайте в рубриці
«Нетрадиційні методи лікування» в цьому
числі видання.



…Добрий день, шановна редакціє
інформаційного бюлетеня «Інва.net».
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Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Олександрія, тел/факс: 8 (0362) 27-33-33

У березні Рівненський обласний центр
професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр)
відзначив двохріччя від дня свого офіційного
відкриття. За цей незначний період в закладі
пройшли професійну реабілітацію 158 осіб з
інвалідністю, а зайнятість випускників, зокрема
у 2007 році, склала 44%.
Створення Рівненського обласного центру
професійної реабілітації інвалідів посприяло
аби люди з iнвалiднiстю могли в спецiально
пристосованих умовах не просто здобути
робiтничу професiю, а й пройти курс
пiдтримуючої
фiзичної
та
соцiальнопсихологiчної реабiлiтацiї.
Набуття
професiйних
навичок
супроводжується
заходами
медичної
реабiлiтації спрямованими на досягнення
людиною з iнвалiднiстю оптимальної фiзичної
форми. Соцiально-психологiчна пiдтримка
дозволяє слухачам Центру впевненiше дiяти в
житєвих ситуацiях. Бiльше того, ця пiдготовка
допомагає самостiйно вирiшувати проблеми i
боротися з власними, зумовленими хворобою,
комплексами, налаштуватись на активний
спосiб життя.
Інваліди-слухачі в Центрі перебувають під
наглядом лікарів, де проходять медичний
супровід. Згідно листків лікарських призначень
відвідують фізіотерапевтичний кабінет де,
застосовують
процедури
апаратами:
ампліпульс;
інгаляції;
магнітотерапію;
гальванізацію; іонтофорез; УВЧ, процедури
світлолікування, лазеротерапію.
Працює тренажерна зала, яка обладнана
сучасними
спортивними
тренажерами:
біговими доріжками, шведськими стінками,
велотренажерами тощо, де особи з обмеженими
фізичними можливостями проходять фізичну
реабілітацію під наглядом фахівця з фізичної
реабілітації. Також особи з інвалідністю за
рекомендацією лікаря можуть пройти курс
фітотерапії. Інваліди-слухачі забезпечені 4-х
разовим харчуванням.
В Центрі встановлено бальнеологічну
ванну, яка сприяє відновленню функцій
організму
в осіб з порушеннями опорнорухового апарату.
В Центрі обладнані навчальні класи для
оволодіння
професіями:
оператор

комп’ютерного набору, швачка, молодша
медична сестра, соціальний робітник.

Постійно
оновлюється
матеріальнотехнічна база закладу. Так за сприяння Фонду
соціального захисту інвалідів придбано апарат
лазеротерапії, а також обладнано приміщення
Центру 4 ліфтами, для безперешкодного
пересування осіб з інвалідністю.

З початку лютого в Центр було зараховано
на професійну реабілітації, на основі
професійного відбору та профорієнтацію, 13
осіб за професією «Оператор комп’ютерного
набору».
В Центрі вивчається та узагальнюється
вітчизняний
та
міжнародний
досвід
професійного навчання, проводиться науковометодична робота з відпрацюванням новітніх
реабілітаційних
методик
та
технологій,
працюють досвідченні викладачі.
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Чудельська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 2
для дітей з особливими потребами
Девіз школ:
«Дивись не забудь! Людиною будь!»
тел./ факс 8(0365) 52-29-60

Інформація про заклад
У маленькому куточку, серед розкішного
соснового лісу “розбіглися” приміщення
Чудельської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату № 2, в якій навчається і
виховується 127 дітей з усіх північних
районів області. Свій початок школа бере з
1963 року.

Малюжинський Валерій Володимирович,
директор школи, спеціаліст І категорії

Із 127 дітей, які навчаються у школіінтернаті:
- дітей-сиріт – 9;
- напівсиріт – 26;
- дітей з багатодітних сімей – 71;
- дітей з малозабезпечених сімей – 120;
- дітей інвалідів – 50.
В школі працюють:
- 55 педагогів;
- 37 чоловік обслуговуючого персоналу.
Серед них є: практикуючий психолог,
вчителька-логопед, вчитель ЛФК, вихователі,
медпрацівник.

Мета – підготовка дітей до вибору
майбутньої професії.
- бібліотека – 1.
Лікувально-оздоровчий комплекс:
- кабінет ЛФК (обладнаний сучасними
тренажерами);
- стадіон;
- медпункт та ізолятор.

Пріоритети школи:
- Пошук нових форм виховання та
навчання дітей з особливими потребами.
- Вирішення
проблем
реабілітації
фізичного та психічного здоров’я дітей.
- Підготовка дітей до життя в суспільстві.
- Формування життєвої компетентності
вихованців, підготовка їх до самостійного
життя.
- Соціальна підтримка дітей, дотримання
їх прав та свободи.
Навчальних майстерень - 6, з них:
- кравецької справи – 2;
- столярної справи – 1;
- шевецької справи по ремонту взуття – 1;
- сільськогосподарської справи – 1;
- малярно-штукатурної справи – 1.

Для розвитку творчих здібностей
дітей:
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- кабінет ритміки;
- комп’ютерний клас;
- клуб.

Громадські об’єднання, з якими
співпрацює школа:
- Міжнародна громадська організація
“Білий слон” (Франція).
- Міжнародна асоціація “Надія. ФранціяУкраїна” (щорічно 10 дітей оздоровлюються і
відпочивають у Франції).
- Християнська організація “Перемагаюча
Надія” (надання спонсорської допомоги,
лікування дітей, оздоровлення та відпочинок
у Швейцарії, Англії).
- Благодійна організація “Братерство без
кордонів” (надання спонсорської допомоги,
літнє оздоровлення дітей в оздоровчому
комплексі “Світанок”, робота “Недільної
школи”).

-

У школі працюють гуртки:
- фольклорний;
- ляльковий;
- танцювальний;
- драматичний;
- настільний теніс;
- комп’ютерний;
- підлітковий клуб для дівчаток
“Наталка”.
Громадські дитячі об’єднання:
- “Юні козачата” – 1-4 кл.

- Республіка “ШКІД” (школа красивих і
добрих) – 5-10 кл.
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Причинами захворювання на алергію є
хвороби шлунка, печінки, підшлункової
залози, щитовидної залози, виснажена
нервова система, хворі судини.

Густий темний чай не принесе користі.
Ліки (чай) з череди трироздільної
Чайну ложку подрібненої трави
череди залити склянкою окропу,
настояти.
Можна
випити
впродовж дня або додавати до чаю,
кави, навіть у суп. Пити настій
треба тільки свіжим.

Та запам'ятаймо: людина хворіє на
алергію передовсім тоді, коли у неї хворий
шлунок. А нині у великої частини населення
атонічні шлунки.
Отже, щоб запобігти алергії, треба
відновити функції шлунка. В такому разі
важливо, щоб до страв додавалися рослинні
приправи з кропу (рос. — укроп), кмину
(тмин), коріандру, майорану, чебрецю
(тимьян), чабру (чабер), кориці. Кожна
людина відчуває, що саме їй може допомогти.

За два-три місяці зникне відчуття
алергічного
подразнення,
людина
почуватиметься
здоровою.
В
нормі
працюватимуть печінка, нирки, наднирники.
Лікуватимуть алергію ліки з суміші
рослин — ромашки лікарської та череди
трироздільної (1:1).

Кропна вода
Чайну
ложку
подрібненого
насіння кропу залити 0,5 л окропу
(кипятка), настояти двадцятьтридцять
хвилин.
Процідити.
Давати пити немовляті скільки
захоче.

Настій суміші рослин
Чайну ложку подрібненої суміші
(ромашка, череда) залити склянкою
окропу. Настояти. Пити дітям по
столовій ложці, дорослим — по дві
столові ложки тричі на день.

Ефективним в лікуванні є настій
ромашки лікарської. Приготувати його
легко.

Не допустить алергії, а за потреби —
лікуватимете її, чай з конюшини червоної
(клевер).

Настій ромашки лікарської
Чайну ложку подрібнених квітів
ромашки
лікарської
залити
склянкою окропу, настояти дві
години. Процідити. Пити теплим.
Дітям — по чайній ложці, дорослим
— по столовій ложці чотири рази
на день.

Ліки з конюшини червоної
Столову ложку подрібнених
квіточок або листочків конюшини
залити склянкою окропу, настояти
тридцять хвилин. Пити дітям по
столовій ложці, дорослим — по
чверті склянки чотири рази на день
перед вживанням їжі.

Людям, які хворіють на алергію, треба
пити як чай настій. Такий чай підсилить
імунітет, не допустить алергії. Адже череда
може нормалізувати всю гепатобіліарну
систему, тобто печінку, підшлункову залозу,
жовчовиділення. Та найкраще діє на
наднирники
—
відновлює,
поліпшує,
підсилює їхню роботу.

Можна додавати як заварку до чаю,
компотів, кави, навіть до супу, борщу.
Конюшина добре допомагає у разі
кон'юнктивітів алергічного походження. Але
в такому разі слід одну-дві краплі соку
свіжозібраної
рослини
розчинити
в
столовій ложці кип'яченої охолодженої
води і цими ліками закапати очі або
промити їх.
Можна покласти на очі компрес.

Чай з череди має бути золотавого
кольору. Перебільшувати дозу не можна.
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Щоб позбутися кропивниці, українці
давали хворим сік кореня селери (сельдерей).
Дітям
—
по
п'ятнадцять-двадцять
крапель, дорослим — по чайній ложці
тричі на день. Наслідки були позитивні.
Кропива жалка (крапива жгучая)
приходила на допомогу людині у лікуванні й
профілактиці алергії.

Закапувати в ніс за алергічного нежитю.
Для лікування згодиться і звичайна
конюшина
з
трьома
листочками,
і
багатолиста, в якої сім листочків. Вона ще
називається заячою конюшиною (язвенник).
Не лише зміцнює імунітет, а й лікує виразку
шлунка, цукровий діабет. Отже, хворим на
діабет і водночас на виразку шлунка та
алергію корисно робити чай із суміші
конюшини заячої та лучної (можна ще
додати фіалку триколірну) — всі рослини в
рівних частинах. Настій готувати таким же
чином, як і з конюшини червоної, тобто:
столову ложку подрібненої суміші на
склянку окропу. Такий настій підсилить
імунітет, лікуватиме діабет і виразку шлунка,
не допустить алергії.

Ліки з кропиви жалкої
Дві столові ложки подрібненої
кропиви жалкої залити 0,5 л окропу,
настояти півгодини. Пити по
півсклянки, дітям — по чверті
склянки чотири рази на день.

Лікуватиметься алергія, очиститься кров.
Для
лікування
холодової
алергії
виберемо глуху кропиву білу (яснотка
белая).

Можуть впоратися з хворобою й нагідки
лікарські (ноготки лекарственные). Ліки з
нагідок лікують алергії, які викликані
порушеннями роботи печінки, шлунка,
нервової системи. Готують настій квітів
нагідок.

Ліки з глухої кропиви білої
Столову ложку подрібненої
кропиви залити склянкою окропу,
настояти. Пити по чверті склянки
чотири рази на день.

Настій квітів нагідок
Чайну ложку подрібнених квітів
нагідок залити склянкою окропу.
Настояти сорок хвилин. Пити:
дорослим по столовій ложці, дітям
— по чайній чотири рази на день.

Висипи зі шкіри зникають, поліпшується
робота
серця,
заспокоюється
нервова
система, нормалізується функція щитовидної
залози.
Алергію лікує кропива дводомна —
назбирайте її і приготуйте ліки.

М'ята
перцева
(мята
перечная)
профілактично
не
допустить
алергії,
лікуватиме цю хворобу, адже впливає
позитивно на шлунково-кишковий тракт,
лікує печінку, посилює жовчотворну її
функцію, заспокоює нервову систему, лікує
судини.

Ліки з кропиви дводомної
Столову
ложку
подрібненої
кропиви (листочків або верхівок
рослини) залити склянкою окропу.
Настояти двадцять хвилин. Пити
по чверті склянки (дорослим можна
і по півсклянки) чотири рази на день.

Настій м'яти перцевої
Столову ложку подрібненої
м'яти залити склянкою окропу.
Настояти. Пити по столовій
ложці чотири рази на день перед
вживанням їжі.

Земна (Зубицька) Н.П. Алергія: причини виникнення, лікування
та профілактика. – К., 2007. – С.4-9.
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Люди, які страждають од артрозів,
артритів, ревматизму, подагри, можуть
переконатися в ефективності розтирання з
кори верби, кори бузку та лаврового листа.

Ліки з квітів кульбаби
100 грамів подрібнених квітів
кульбаби залити 0,5 л горілки і
настояти 21 день в теплому
затемненому місці. Щодня разів
десять струсити, аби настоянка була
міцнішою.
Потім
процідити.
Розтирання готове.

Розтирання з верби, бузку та
лаврового листа
Дві столові ложки кори верби, дві
столові ложки кори бузку, одну
столову ложку лаврового листа
подрібнити, суміш залити 0,5 л
горілки, додати 50 г камфорного
спирту, настояти 21 день в теплому
затемненому
місці,
щодня
струшуючи десять разів, процідити.
Розтирати хворі суглоби.

Із

кульбаби

Кульбаба

(рос.

Розтирати хворі ноги потрібно два рази на
день і обов'язково на ніч, перед сном.
Більш ефективне розтирання можна
зробити таким же чином із квітів дивини
скіпетровидної (рос. — коровяк).
Ліки
з
квітів
дивини
скіпетровидної
100 грамів подрібнених квітів
дивини залити 0,5 л горілки і
настояти 21 день в теплому
затемненому місці. Щодня разів
десять струшувати, аби настоянка
була міцнішою. Потім процідиш.
Розтирання готове.

— одуванчик) і
цілющих
квітів
можна
також
приготувати ліки
(розтирання) від
артритів,
ревматизму,
подагри.

Зелена планета Наталії Земної. – 2005. – 4берез. – С.4.

Гемофілія — це спадкова схильність до
кровотеч. Страждають на таке захворювання
переважно хлопчики.
Допомогти
таким
дітям
можна.
Передовсім треба їм давати продукти, що
містять вітамін D. Саме цей вітамін сприяє
згортанню крові. Є він у зеленій молодій
цибулі, у листі шпинату городнього, у
зеленому листі селери пахучої. Але іноді
дитині не подобається запах селери. Слід
зважити на те і полікувати їй підшлункову
залозу. До меню має входити і листя
капусти, зелений горошок додавайте до
салатів, супу, як гарнір тощо. Вітамін D
міститься також у помідорах.
Корисно хворим на гемофілію їсти диню
— це смачний продукт, водночас цілющі

ліки.
Вітамін D є у телячій печінці. Можна
давати хлопчикам також м'ясо і свиняче, і
бараняче, інші продукти, які містять цей
вітамін.
І звісно, для лікування гемофілії варто
звертатися до рослин. Робити з них
лікувальні чаї, настої. Наприклад, чай із листя
суниць лісових, разом із ягодами.
Чай із суниць лісових
Чайну ложку подрібненого листя та
ягід суниць лісових залити склянкою
окропу, настояти годину. Пити по
чверті склянки чотири рази на день.
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підшкірні крововиливи, синці, гематоми, тоді
варто
звернутися
до
підмаренника
справжнього. Ця рослина лікує і нирки,
печінку, шлунок, кишківник, і судини.

У багатьох удома на підвіконні росте
герань кімнатна — пеларгонія, ще її називають калачиком. Упродовж року зі свіжого
листя герані можна робити ліки для хворим,
які страждають на гемофілію.

Ліки
з
підмаренника
справжнього
Чайну ложку подрібненого
підмаренника
залити
звечора
склянкою холодної кип'яченої води,
настояти до ранку. Процідити.
Випити впродовж дня за чотири
рази.

Настій пеларгонії
Чайну ложку подрібнених листочків
пеларгонії звечора залити склянкою
кип'яченої
води
кімнатної
температури,
поставити
на
підвіконня, закрити, настояти до
ранку. Дати дитині випити по чверті
склянки чотири рази на день. Або
ковтками впродовж дня.

Курс лікування — місяць (ви помітите, що
синці вже не з'являються так часто, як це
було раніше). Можна
зробити
перерву
тиждень-два і далі
продовжити
курс
лікування
ще
три
тижні.
Або лікувати далі
іншою
рослиною.
Скажімо,
смачною,
дуже
корисною
і
ефективною в лікуванні
крововиливів
—
Деревій
звичайний
горобиною
черноплодок (арония
черноплодная). Власне — її соком.
Із
свіжої
горобини
чорноплодої
відтиснути сік і давати дитині по столовій
ложці, додавши до нього чайну ложку меду.
Курс лікування — два тижні.
Але тут є протипоказання: лікуючи
ягодами чорноплодої горобини, зважте на те,
що
вона
протипоказана
у
разі
гіперацидного гастриту, тобто, коли
кислотність у дитини (чи дорослого)
підвищена. Також протипоказана тим, хто
хворіє на виразку шлунка.
Українська природа надзвичайно багата і
має чимало рослин, які допомагають лікувати
гемофілію. Головне – бути наполегливими в
лікуванні.

Якщо маєте в домашній аптечці грицики
звичайні (пастушья сумка), можете і їх
використати для лікування.
Настій грициків звичайних
Столову ложку подрібненої трави
грициків залити склянкою окропу,
закутати (або помістити в термос),
настояти
три-чотири
години.
Процідити. Давати дитині по чверті
склянки чотири рази на день (тричі
перед вживанням їжі, четвертий раз
— перед сном).

Лікують це захворювання також багатьом
відомою рослиною, що має назву деревій
звичайний (тысячелистник обыкновенный).
Настій деревію звичайного
Столову ложку подрібненої трави
деревію звичайного залити склянкою
води
кімнатної
температури,
накрити кришкою і нагрівати на
водяній бані півгодини. Потім зняти з
вогню
і
настояти
десятьп'ятнадцять хвилин, процідити.
Випити впродовж дня за чотири
рази.

Якщо

часто

у

хворого

з'являються
Зелена планета Наталії Земної. – 2008. – 7 берез. – С.4.
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Розвивається вона на тлі загального неврозу або вегетативно-нервових реакцій.
У людей, уражених хворобою Рейно, періодично виникають спазми судин пальців
рук, часто й ніг (подекуди вушних скойок, кінчика носа). Як це виявляється? Під
впливом холоду пальці рук і ніг внаслідок звуження судин (вазоконстрикції)
знекровлюються, стають дуже блідими, холодними. Потім з'являється синюшність.
І врешті-решт, коли потік крові відновлюється, пальці червоніють, людина відчуває
дискомфорт. Частіше хворіють молоді жінки.
Напади хвороби Рейно іноді виникають
кілька разів на день, а іноді — один раз
впродовж кількох місяців. Тривають од
кількох хвилин до кількох годин. Якщо не
лікувати, то захворювання ускладнюється. І
під час нападу пальці дуже болять. З часом
шкіра на хворих ділянках стає сухою,
починає лущитися, нігті кришаться.
Ця хвороба може тривати впродовж
багатьох років. І подекуди може призвести
(якщо не лікувати недугу) до гангрени
пальців.
Отже, хворобу Рейно треба ретельно
лікувати. Ця недуга проявляється після
психічної травми, після отруєння житніми
ріжками (рос. — спорынья), буває у людей,
хворих на атеросклероз. А ще лікарі виявили,
що існує й спадкова схильність до розвитку
цієї хвороби. У молоді вона виникає через
порушення
функцій
щитовидної
та
підшлункової залоз. Нервова система надто
чутлива і стресові ситуації можуть призвести
до психічного зриву. Якщо це повторюється,
то судини не витримують — спазмують.
Для лікування спазму судин (ангіоспазм)
використовують рослини.
Зокрема, траву чебрецю плазького
(тимьян ползучий), траву рути садової, листя
меліси лікарської, плоди кмину звичайного
(тмин обыкновенный), листя барвінку
малого, плоди софори японської, свіжий сік
цибулі з медом.
Можна робити ліки з кожної рослини

окремо або приготувати лікувальні збори.
Ефективним є збір: трава чебрецю
плазького, рути садової — по одній частині,
меліси лікарської — півтори частини.
Ліки зі збору рослин
Чайну
ложку
подрібненої
суміші рослин (чебрець, рута
садова, меліса) залити склянкою
окропу, настояти в термосі дві
години. Пити по чверті склянки
чотири рази на день.

Настоянка
плодів
софори
японської
П’ятдесят грамів подрібнених
плодів софори японської залити 0,5
л горілки. Настояти тридцять
днів. Пити по п'ять-сім крапель
три-чотири рази на день.
Додавати до страв плоди кмину. Вживати
кукурудзяну олію (по столовій ложці тричі на
день). Щодня їсти яблука свіжі або печені,
кому які до смаку.
Віддавати перевагу вегетаріанській їжі.
Робити зарядку, контрастні ванночки для рук
і ніг. Влітку ходити по росі, а взимку по снігу
босоніж, після чого ноги витерти і вдягти
теплі шкарпетки. Загартовуватися.

Зелена планета Наталії Земної. – 2007. – 7 груд. – С.1.

Міопія – це захворювання очей, мабуть, найпоширеніше, більш відоме як
короткозорість.
Короткозорість (міопія) – це часта патологія рефракції ока при якій зображення
предметів формується перед сітківкою. У людей з короткозорістю або збільшена
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довжина ока - осьова короткозорість, або рогівка має велику заломлюючу силу,
через що виникає невелика фокусна відстань - короткозорість рефракції. Як
правило, буває поєднання цих двох моментів. Короткозорі люди добре бачать
поблизу і насилу вдалині. При короткозорості видалені предмети здаються
розпливчатими, змазаними, нерізкими. Гострота зору стає нижчою 1,0.
http://www.rusmedserv.com/ophthalmolog/refraction/myopia/
Перші ознаки міопії з'являються у віці
від 7 до 12 років і прогресують до 20 років у
жінок і 22 років у чоловіків. Надалі, як
правило, зір стабілізується, але може
погіршуватися. При збільшенні саггитальної
осі ока, клітини сітківки, що знаходяться в
зоні максимальної світлової чутливості,
розріджуються подібно сітці панчохи, яку
натягують на ногу, що може привести до
виникнення інших захворювань. Наприклад,
вікова
макулодистрофія
звичайно
розвивається після 55 років, а до важкої
міопії вона приєднується в більш ранньому
віці.
Прийнято виділяти три ступені міопії:
слабку - до 3.0 дптр.; середню - 6.0 дптр.;
високу - понад 6.0 дптр.
За клінічною течєю розрізняють міопію
непрогресуючу і прогресуючу.
Прогресування міопії може протікати
поволі і закінчитися із завершенням

формування організму. Іноді міопія прогресує
безперервно і досягає високих ступенів (до
30.0-40.0 дптр.), супроводжується рядом
ускладненями і значним зниженням зору.
Така міопія називається злоякісною міопічною
хворобою.
Клінічно
вона
проявляється зниженням зору удалину, добре
коригується і не вимагає лікування.
Сприятливо
протікає
і
тимчасово
прогресуюча міопія. Постійно прогресуюча
міопія - завжди серйозне захворювання, є
основною причиною інвалідності, пов'язаної з
патологією органу зору.
Розпізнати розвиток міопії неважко. Якщо
ви бачите, що ваша дитина примружується
або
хмуриться,
намагаючись
щось
роздивитися, вимушена підносити текст до
очей достатньо близько, або самі ви
відчуваєте на собі ці прояви – це вже
достатній мотив для того, щоб звернутися до
лікаря.
http://www.myopia.ru/

Насамперед, коли дитина працює за
столом над уроками (чи малює, читає), в неї
має бути зафіксована пряма спина, а відстань
від книжки до очей має становити не менш як
30 сантиметрів. У школяра - це відстань
приблизно від ліктя до кінця пальчиків.
Слід привчити дітей робити всі важливі
справи (уроки, малювання, читання) у
світлий період дня, бо навантаження на очі
при денному світлі є набагато меншим, ніж
при штучному. Якщо ж вже трапляється так,
що не виходить, бажано через кожні 30 - 45
хв. робити невеликі перерви - походити,
зробити легесеньку гімнастику для очей, щоб
поліпшити кровопостачання, і, звичайно,
недовго працювати увечері.
Дивитися телевізор і бавилися в
комп'ютерні ігри якомога менше: хоч який би

захищений
був
екран
чи
монітор,
навантаження на очі - надзвичайно велике.
Морква містить каротин - провітамін А,
надзвичайно корисний для очей. Треба
пам'ятати: аби цей вітамін засвоївся,
обов'язково
"заїсти"
моркву
шматом
вершкового масла чи ложечкою сметани.
Влітку незамінними для очей є чорниці,
суниці, чорна смородина, яку на зиму треба
заготовляти свіжу з цукром, а також червона
горобина, обліпиха, хурма, гарбузи. Зрештою,
всі фрукти, овочі, зелень, а також молочні
продукти. З м'ясних продуктів корисна
печінка. А взагалі, поки є можливість, треба
їсти все свіже, взимку ж доречно долучати
вітаміни - причому натуральні, а не
синтетичні, і бажано з мікроелементами.
http://www.vz.kiev.ua/pop/35-06/1.shtml/
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До цитрусових відносяться грейпфрути,
кумквати, лимони, лайми і танжеріни. Хоча
більшість цитрусових мають оранжевий або
жовтий колір, у кожного виду свій
особливий відтінок, у кожного свій
унікальний смаковий аромат: від солодкого
до "вирви око".
Зимово-весняні місяці завжди були
часом
неподільного
владарювання
полігіповітамінозу.
Різко
зростаюча
стомлюваність, підвищена дратівливість,
падіння опору інфекціям і інші негативні
метаморфози, що щорічно зазнаються
організмом в цю пору, спонукають всіх
більш-менш
медично
підкованих
співгромадян приймати мультивітаміні
препарати, а також перекроювати важливу
статтю сімейного бюджету - весняні місяці
диктують необхідність збагачення раціону
фруктами і овочами.
Багатющий
асортимент
дарів
рослинного світу, представлений на
сьогоднішньому ринку, ставить перед
стурбованим
власним
здоров'ям
споживачем ще одне завдання: яким саме
овочам і фруктам слід віддати перевагу,
щоб було "і смачно, і корисно"?
Однозначно відповісти на це питання
просто неможливо - але хотілося б звернути
найпильнішу увагу співгромадян на славне
сімейство цитрусових. Причин для цього
більш ніж достатньо - доступні ціни,
наприклад. Чудові смакові якості і цілком
"життєстверджуючий" зовнішній вигляд
самих плодів. Але найголовніша причина це, звичайно ж, хімічний склад плодів,
немов спеціально створений для боротьби з
весняною
втомою,
нудьгою
і
хворобливістю. Навіть сухий науковий
стиль солідного медичного керівництва при
описі
цитрусових
раптово
зазнає
несподівані зміни: на сторінках, що
пістрявлять латинню, м'якоть мандарина
проникливо
іменується
"делікатесним
дієтичним освіжаючим продуктом", а свіжі
мандарини
і
їх
сік
зворушливо
характеризуються як "одне з улюблених

ласощів у дітей". Сьогодні чудове сімейство
цитрусових (не без допомоги селекціонерів,
зрозуміло) радує око і смаковий аналізатор
споживача багатою різноманітністю сортів і
різновидів. Серед таких є і фаворити - з
мандаринів,
наприклад,
експерти
рекомендують
солодкий
іспанський
клементін, соковиту і "тонкошкіру" сацуму,
чарівно-кислуваті
уншиу
і
крупні,
неймовірно смачні плоди сорту сантра. Не
втомлюються нахвалювати лайм - різновид
лимона із запашною зеленою шкіркою і
ясно-салатною
м'якоттю.
Інтригують
гурманів
благородною
гіркуватістю
"блідошкірого" севільського апельсина і
китайського грейпфрута... Але не менш
привабливо виглядають і корисні якості
цитрусових - саме час перейти до їх опису.
У соковитій м'якоті плодів апельсина
містяться аскорбінова кислота (до 65
міліграма в 100 г), вітаміни B1, В2, А і Р.
Плоди апельсина і його сік містять велику
кількість мінеральних речовин (кальцій,
фосфор, калій), а також лимонну кислоту,
пектинові речовини і фітонциди (природні
"антибіотики" рослинного походження).
Високий вміст в апельсинах (як і в інших
цитрусових) лимонної кислоти робить
неможливим накопичення в м'якоті плодів
нітратів і нітриту - що важливо у світлі
великої кількості випадків важких отруєнь
цими сполуками, що входять до складу
сільськогосподарських добрив.
48

Апельсини
традиційно
використовуються для профілактики і
лікування гіпо- і авітамінозів. Сік цього
фрукта збуджує апетит і покращує
травлення, тому його рекомендують при
зниженій кислотності шлункового соку,
зниженні жовчовиділення і схильності до
хронічних запорів. Крім того, апельсини
містять велику кількість пектинових
речовин, які сприяють спорожненню
кишечника, попереджаючи розвиток в
ньому гнильних процесів і зменшуючи
кількість всмоктуваних речовин, шкідливих
для організму. А ще, як з'ясували ізраїльські
вчені, регулярне вживання соку свіжих
апельсинів
сприяє
зниженню
рівня
холестерину в крові. Втім, такою ж дією
володіють і грейпфрути, і мандарини завдяки високому вмісту специфічних

аскорбіновою кислотою укріплює і робить
еластичними стінки дрібних кровоносних
судин. Цитрин є типовим представником
групи антиоксидантів - високоактивних
речовин, ефекти яких не без основи образно
іменують "фонтаном молодості". Високий
вміст таких речовин в м'якоті і соку
цитрусових дозволяє понизити ризик
деяких форм раку, серцево-судинних
захворювань, інсультів, катаракт, а також
уповільнити процес старіння. Мандарини і
мандариновий сік володіють абсолютно
унікальними фітонцидними властивостями
- і тому надають досить могутню
антимікробну дію, що розповсюджується і
на патогенні грибки (збудниками деяких
заразних шкірних захворювань, типу
трихофітії).
Грейпфрути, крім всього іншого,
непогано тонізують центральну
нервову систему, допомагають
відновити втрачені сили після
інфекційних хвороб, хірургічних
операцій або фізичної перевтоми.
На думку дієтологів, регулярне
вживання цих фруктів просто
необхідне в ситуаціях, пов'язаних
з гіпокінезією і напруженою
розумовою працею (незмінні
витрати цивілізованого життя).
Здавалося б, основні позитивні
моменти вичерпані, і, керуючись
непорушним законом про "ложку
дьогтю в бочці з медом", самий
час затягнути тужливу пісню про
побічні
ефекти
надмірного
захоплення
цитрусовими.
В
даному випадку не гріх змінити
традиції фінальних застережень - врештірешт, про алергенність плодів сімейства
цитрусових відомо чи не кожному
співвітчизнику,
що
уміє
читати
і
користуватися
пультом
дистанційного
керування
телевізором.
Залишається
побажати, щоб ці продукти з'являлися у нас
на столі не рідше, ніж хліб з маслом.

глікозидів. Вживання апельсинів слід
обмежити лише при виразковій хворобі
шлунку і дванадцятипалої кишки, а також
алергічних реакціях на їх компоненти.
Інші "улюбленці публіки", що відносяться
до сімейства цитрусових, - лимони - також
містять велику кількість калію, вітамінів А,
В, С, Д. У них же виявлено найбільшу
кількість цитрину - сполуки, яка вкупі з

http://www.buket.ck.ua/buket/index.php?name=Pages&op=page&pid=682
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Редакція інформаційного бюлетеня «Інва.net» вітає Василя Лящука з ювілеєм.
Зичить міцного здоров’я та творчої наснаги.
(Слово про літературного побратима Василя Лящука)
Пригадую свої перші студентські канікули.
Боже, яка то була радість, - склавши на
"відмінно" всі іспити та вислухавши напутнє
слово керівника літературно-мистецького
гуртка Рівненського педагогічного інституту,
незабутнього Миколи Кузьменка на січневу
безтурботну благодать, - відвідати рідне
подільське село Городище на Хмельниччині,
потішити маму й тата, брата й сестру щирим і
безкорисливим:
"Добридень!
Нарешті,
приїхав!..".
Але не так сталося, як гадалося. З огляду
на все прожите й пережите, очевидно, так і
мало відбутися. На моє щастя.
А мова ось про що. Підходить до мене тієї
вже
далекої
зими
четвертокурсник
філологічного факультету Василь Лящук,
якого в студентському товаристві інакше як
поетом не називали, й каже:
- Поїхали, Миколо, до мого Старого
Почаєва. Повір, що там тобі буде затишно й
добре. Ти ж ніколи не був у тих святих
місцях...
Звісно ж, відмовити не міг. Поїхали. Тим
більше, що вже тоді, 1972 року, я бачив, що у
Василя різко почав згасати зір, і розумів: він,
себто наш старший літературний побратим,
натякав, аби його хтось застеріг від
непередбачуваних пригод у дорозі до батьків
- майже незрячій людині самій добиратися ой
як непросто...
В автобусі Василь розповідав мені багато
про що. Найглибше ж у пам'ять прописалася
його уявна мандрівка в дитинство, до школиінтернату для незрячих дітей у Львові, де
навчався майбутній поет, де познайомився з
видатним майстром художнього слова
Андрієм Волощаком, який згодом напише
передмову до ліричного дебюту студента в
журналі "Жовтень" (нині - "Дзвін"). Ще
запам'яталася розповідь про зустрічі з Іриною
Вільде,
яка
часто
навідувалася
до
помешкання Андрія Васильовича. Звичайно
ж, читали ми один одному й вірші.
Василь, пригадую, прочитав такі рядки,
зауваживши, що написав їх у Львові ще 1963го:

"Небо замурзане плаче,
Бджілка від вітру ховається.
Листя тріпоче, неначе
Вперше зі світом прощається.
Важко свій край полишати
Друзям співучим, пернатим... "
І, усміхнувшись, додав: "Це - про пізню
осінь. І не про нас, а про птахів. Бо ми ж,
бачиш, не полишаємо рідних країв, а
повертаємося до них... У народі є така
приказка: "де родилась коза - там солодка
лоза..." Я сам недавно почув таке прислів'я з
вуст сусідки. І хочу сказати, що мене завжди
тягнуло, тягне і, мабуть, буде тягнути, як
земне тяжіння, як земля до себе, - так тягне
мене те місце, де я народився, де закопана
пуповина, де батьки великою любов’ю мене
огортали, незважаючи на те, що я народився
фактично інвалідом. На одне око, я був
зовсім незрячим, коли народився. А на друге,
ліве око я бачив тільки на три відсотки. Вони
мене не тільки доглядали, в й весь час вчили
мене, виховували і допомагали, скільки жили.
І хочу сказати, що завжди в мене в душі їхні
голоси - голос тата, голос мами. І - їхній
образ".
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А гостини у Василевому краї видалися
таки справді незабутніми. Після відвідин
Почаївської Лаври ми переступили поріг його
волинської хати. Враження - дивовижні! Поперше, з помешкання ще не вивітрився
приємний запах різдвяно-водохрещенських
наїдків (не вельми ситим студентам це
завжди подобалося!), а, по-друге, коли ми
зайшли до світлиці, - якимось особливим
поглядом нас зустріла неймовірно багата
бібліотека. Втім, про те, що Василь
неабиякий бібліофіл, я знав і раніше, одначе
такої книгозбірні та ще й у селі, зізнаюся, не
бачив. Класика. Енциклопедичні довідники.
Навіть - книги про бджільництво...Уявляєте! І
це - бібліотека незрячої людини!
- Мені часто сняться сни, барвисті, зізнався Василь. - І що ви думаєте?
Найчастіше мені сниться букіністичний
магазин, сняться книги такі раритетні,
антикварні,
манускрипти,
літописи,
в
шкіряних оправах стародруки. Сняться також
не тільки книжкові крамниці, а сняться
бібліотеки. Я люблю читати і художню
літературу, і політичну, і наукову, на різні
теми, з будь-яких галузей знань - і філософія,
і богослов’я мене цікавить.
От сказано про бджіл. Дуже люблю
розповіді про життя бджіл. Я знаю, що
організація їхнього життя, організація їхньої
якби
громади
набагато
може
бути
досконалішою навіть від тої, яку ми маємо,
люди. Ми не навчилися ще гарно так жити, як
живуть між собою бджоли. І було б добре,
якби ми взяли за взірець саме бджіл. І
хочеться, щоби був мир, спокій поміж
людьми - не тільки свобода дій, але щоб була
й любов і взаємоповага. Бджілка трудиться
все своє життя, не може вона бути без праці. І
в праці вона гине. І я хочу сказати, що ця
ноша бджоли - вона нібито й легка, бо
бджола завжди живе цим життям, вона не
може інакше. І хотілося б рівнятися на цю
бджілку... Звичайно далеко нам, людям,
братися, і мені в тому числі, до тієї бджоли.
Але хочеться так жити, як ця бджола.
Недаремно і 2000 року в мене вийшла
книжечка, яку я назвав "Ноша бджоли"...
Відтоді й відпала в мене охота
коментувати
всілякі
його
дивакуваті
книжкові витівки, а то й кепкувати над ними.
Особливо пізніше, коли ми частенько
навідувалися
до
рівненської
книгарні
"Слово", де поет неодмінно цілком серйозно

запитував продавців, чи немає чогось
новенького з книг про те ж таки
бджільництво або, скажімо, про мистецтво
гри в шахи. До речі, про шахи. В годину
дозвілля він неодмінно сідає за стіл, аби
розв'язати шахову задачу. Це теж, зізнається,
дисциплінує думку, зміцнює пам'ять.
Втім, повернемося до мандрівки в Старий
Почаїв. Того січневого вечора за вікном
Василевої хати потріскував легенький
морозець, повівало сніжком. А в нашій
світлиці було тепло й затишно. А ще - з
простенького
магнітофона
звучав
неповторний голос диктора Національного
радіо, нині заслуженого артиста України
Петра Бойка, який читав вірші Василя
Симоненка. То вже сьогодні нічого дивного у
цьому нема (слухай, перечитуй твори Василя
Стуса й Ліни Костенко, Уласа Самчука та
Івана Багряного...), а тоді, на початку 70-х,
коли слово витязя молодої української поезії
замовчувалось, коли про щоденникові записи
автора знаменитих "Лебедів материнства"
можна було пошепки говорити лише на кухні,
- на той час така домашня, по-сільському
щедра розкіш видавалася справді поетичним
святом.
Слухали ми з Василем, слухала його мати,
слухав батько. І лягало те Симоненкове
натхненне й правдиве слово на серця наші
якимось світлим, неперебутнім промінчиком
зболеної, але не байдужої до всього, чим
живуть люди, високої української поезії.
Хтозна, можливо, того далекого зимового
Старопочаївського вечора й народився в
моєму серці задум вірша, який ліг на папір
через багато років після мандрівки до отчого
краю Василя Лящука. Він же, звісно, і
присвячений другові:
Коли тобі самітно — увімкни
Магнітофон.
Не записи крикливі,
А Симоненко голосом земним
Нехай тобі повіда неквапливо
Про це життя. Єдине. Без прикрас.
Із радощами й мукою німою.
Про вічний плин Славутича-Дніпра
І про джерельце тихе під горою.
І про новітню думу Кобзаря,
Що напливи на приструнки бандури:
По чому вони, крихітка добра
Й промінчик сонця в полудень похмурий...
Про голубінь закоханих очей
І мозолі натомленої неньки...
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англійської,
польської,
російської,
білоруської мов, зокрема, познайомив
українського читача з творами Олександра
Пушкіна і Юліуша Словацького, Гарольда
Регістана і Владислава Броневського, Томаса
Мура й Роберта Стівенсона, Оскара Уайльда і
Генрі Лонгфелло, Федора Тютчева і Євгена
Євтушенка, Олександра Твардовського й
Андрія Вознесенського, Василя Федорова і
Марії Комісарової, написав десяток текстів,
які стали популярними піснями в нашому
краї. Одне слово, "ноша бджоли" не є для
нього важким вантажем за плечима багатьох
літ, вона - легка й прозора, як повітря в
рідному Старому Почаєві. Повітря, якого під
дзвони благодатної Лаври пощастило
вдихнути й мені далекого січня 1972 року, в
дні перших студентських канікул.
Тож хай і тебе, шановний читачу, зігріває
"Дзвіниця" натхненного слова талановитого
поета і мужньої людини Василя Лящука!

Коли тобі самітно — увімкни
Магнітофон.
Послухай Симоненка...
І прислухається Василь Лящук до голосу
незабутнього поета, який написав: "Можна
все на світі вибирати, сину, вибрати не можна
тільки Батьківщину...". Прислухається до
Василя Симоненка і творить поезію свою,
щиру й проникливу, довірливо-щемливу й
чесну. Він - автор поетичних збірок
"Почаївська мозаїка" (1992), "Нас не буде буде наша спрага" (1997), "Тьмі наперекір"
(1998), уже згаданої книги "Ноша бджоли"
(2000), "Моє помешкання" (2005). І ось маємо
нову збірку з такою промовистою назвою "Дзвіниця". Укладена вона з віршів,
написаних у різні роки, є тут поезії, що
народилися в серці автора останнім часом.
Усі вони пов'язані тугим перевеслом любові
до рідної України, до незамулених джерел
нашої духовності.
А ще Василь Лящук перекладає поезію з

Микола Береза,
член Національної спілки письменників України
Вірші Василя Лящука з книги «Дзвіниця»
Дорога
Суть прагнень зводиться до того,
Аби між плином суєти
Збагнуть тебе, моя дорого:
Чи рівна ти? Чи вірна ти?

А навкруги, мов запахи півоній,

Рушаючи у Всесвіт з дому,
Не по кількох відчув роках:
Найкраще світ вивчать самому
І на своїх же
Помилках.
Спомин
Той день настав, пробивши темінь наглу,
Як шум весни, як льоду тріск, що скрес.
«Христос Воскрес!» — у хаті пролунало,
І мовив я: «Воістину Воскрес!».
У мами усмішка така багата,
Що і тепер не в силі описать!
Сміються очі радісного тата.
Уся родина — мов квітучий сад.
А там, на сході, вже крокує сонце,
Злітає щедромелодійне «Бам-м-м-м!».
Йому назустріч, у святковий тон цей
Несеться з гаю срібнопташний гам...

Мов найщиріша Божа благодать,
Лунають дзвони, Великодні дзвони,
Що кличуть нас боротись і страждать.
17 лютого 1967 р.
Острозький музей книги
Луцька вежа — немовби княгиня,
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Що прийшла із сивезних століть.
Днина сонячна, геть ясно-синя,
Перед нею чаклує, стоїть.

Я вдячний долі й Вам так само.
І Богу вдячний, що з роками
Від мене Муза не втекла.
Поговоріть зі мною, Мамо.
Мов сонця, пісні жду й тепла.
Дороги йдуть не завше прямо.
Любов Господня не для зла
Яскраве світло розлила —
Й, мов диво, кожним сяє Храмом.
Поговоріть зі мною, Мамо.

Трохи збуджений, трохи врочистий,
Свій поклін друкарям я несу,
Щоби серцем відчути пречисту
Вічну мудрість і вічну красу.
Височіє триярусна вежа,
Слуха щебет машинних роїв...
Ні чужинський набіг, ні пожежа
Не змогли покорити її.

Острогові
О древній Остроже, волинські Афіни,
Ти велич є наша і наша краса.
Підвівся з-під чвар, з-під пожеж, з-під руїни,
І слава повіки твоя не вгаса.

Моя бібліотека
Моя бібліотека — форт мій, мій скафандр,
Тут примостились друзі на полицях:
Тарас Шевченко, Байрон, Пушкін Олександр,
Франко і Гейне. Світяться їх лиця...

Твердиня Острозьких, цей замок чудовий,
Здіймається з хащ в осяйні небеса.
Тут перший підручник слов'янської мови
Мелетій Смотрицький натхненно писав.

А Михайло Лєрмонтов, Єсенін і Джаліль,
Руданський співомовками смішними
До мене в гості йдуть, приходять звідусіль,
Блажен, бо насолоджуюся ними.

Навкруг вирували базари, зброярня,
Цехи ремісницькі, чумацькі воли...
Шуміла столиця, і школа, й друкарня,
І дзвони церковні святково гули.

Мойсея слухаю тут, Іова, Іллю,
Моя рука — в руці Христа Ісуса.
Тараса й Лесі мужні заклики ловлю,
Толстого, Симоненка, Блока, Стуса.

Змахнули крильми тут єднання ідеї, —
Лукавого часу не з'їв їх павук.
Бриніли, мов бджоли, тут браві спудеї,
Жила академія мудрих наук.

Хоча до Брайля не звертався до сих пір,
Та кожну літеру вчусь пізнавати.
Тут — Нестор-літописець, Дайте і Шекспір...
Я перед ними — наче винуватий.

Дух свій гартував тут Петро Сагайдачний,
Вели Наливайка закличні слова.
Хай пам'ять про тебе в серцях буде вдячних,
Хай сонце любові твій шлях осява.

Поговоріть зі мною, мамо
Поговоріть зі мною,
Мамо. Мов сонця, пісні жду й тепла...
Мов скарб, нас доля берегла.

м. Рівне,16 лютого 1999 р.

Тетяні виповнилося лише вісімнадцять, як
Володя заслав сватів. Відгуляли весілля і
почали будувати своє домашнє гніздечко.
Незабаром лелека принесла аж трьох - один за
одним, синочків. Та подружжя хотіло мати ще
дівчинку. І Бог, ніби почув молитву Тетяни –
подарував таку довгождану донечку, яку
назвали Юлею. Дізнавшись про народження
дівчинки,
безмежно
щасливим
був
і
Володимир. Та радість, яка переповнювала
батьків, була затьмарена страшним вироком
який винесли лікарі:
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- Ваша дитина – інвалід, вона ніколи не
зможе ходити, не зможе виконувати ніяку
роботу.
Руки і пальчики Юлі були деформовані.
Тетяна була шокована. Дивлячись на маленьку,
таку ніжну і дорогу їй крихітку, вона не могла
повірити жодному їхньому слову.
Це не правда, цього не може бути з її
донечкою!
Та згодом, опанувавши себе, Тетяна
збагнула страшну правду, і в серці її назавжди
поселився біль та відчай.
В народі кажуть: «Час лікує». Пройшло
кілька років, батьки змирилися з гіркою долею,
вони
навчилися
доглядати
за
своєю
найменшенькою, раділи кожному її успіху. Та
тільки душевна рана матері не загоювалася.
Вона щоразу ятрилася, коли та бачила, як
однолітки її Юлі щасливі бігають вулицею, як,
тримаючись за руку своїх батьків, в білих
фартушках, вони ішли у перший клас. В такі
хвилини відчаю в Тетяни, здавалось,
зупинялося серце, все валилося з рук. Трохи
оговтавшись, вона бігла до Юлі, і, собою ніби
хотіла відгородити її від того іншого світу, від
щасливого життя, яким жили її ровесники, і в
яке двері для її донечки були закриті назавжди.
Вона більше всього боялася, що її Юлечка буде
страждати від своєї неповноспроможності.
Попри свої фізичні вади, Юля росла
розумною і допитливою, вона прагнула
пізнавати світ. І в цьому їй допомагали
найближчі люди – всі члени сім’ї та вчителі, які
постійно приходили додому. Так Юля
навчалася в середній школі, опанувала шкільну
грамоту. Нині вона любить читати невеликі

художні твори. Та головною її книгою є Біблія,
яка як духовне джерело вселяє віру, дає наснагу
і сили жити. Тепер вона закінчує 11-й клас.
Дівчина має великий дар тонко відчувати
навколишній світ, всю гаму кольорів природи,
любить квіти.
Одного разу вона попросила купити їй
олівця і спробувала взяти його своїми зовсім
маленькими
пальчиками.
Докладаючи
неймовірних зусиль, дівчина вивела на аркуші
паперу першу лінію, а потім були тільки їй
зрозумілі образи. Від важкого напруження чоло
Юлі покривалося рясним потом, та вона не
зупинялася. Мозок віддавав неслухняним
рученятам все нові і нові команди – працювати!
І Юля працювала щоденно. Її наполегливості
можна було б позаздрити здоровим дітям.
Часто знесилена засипала, затиснувши в
понівечених
пальчиках
олівець.
А
прокинувшись, знову і знову, вкладала його в
маленькі рученята і до болю „закусивши”
нижню губу - малювала. І в неї вийшло! Згодом
на аркуші паперу з учнівського зошита ожили
тюльпани, яскраво-червоні троянди і квіти
бузку, який росте біля хати. Вона малює своїх
подруг, моделює для них красивий одяг.
Більшість малюнків – це плаття дівчаток
весняно-літнього періоду. В них багато сонечка
і тепла. Вкладаючи в малюнки свою душу,
передаючи любов маленького серця, Юля
реалізує себе. І найбільшим щастям для неї є
оцінка її робіт близькими людьми, тих, для кого
вона старається. Вона живе в своєму творчому
світі, живе своїм захопленням і в цьому сенс її
життя!
Раїса Юськова

Роботи Юлії
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(Лист до редакції)
Я не є постійним читачем інформаційного
бюлетеня "Інва.net". Попри це, з окремих
статей, що мені довелося прочитати, я
довідався про долі людей, які через свої
фізичні вади стали відрізаними від
суспільства, від спілкування, яке необхідне
кожній людині для усвідомлення свого
значення в суспільстві. Є один вислів: "Все,
що нас не вбиває, робить нас сильнішими".
Наші фізичні вади - це виклик, який ми
приймемо з честю і подолаємо, або
змиримося з долею і дозволимо собі потонути
в стрімких течіях нашого буденного життя.
Багато таких, як я, прийняли виклик і
намагаються змінити ставлення фізично
здорових до себе через свою творчість,
громадську діяльність. На жаль в цьому
жорстокому і цинічному світі мало хто
розуміє потреби та проблеми людей з
обмеженими можливостями, коли не потрібні
співчуття. Все чого ми бажали, ми досягли
самі. Нам потрібно лише трохи підтримки та
розуміння. Я повторююсь, але щоб чогось

досягти, потрібна лише віра в свої сили.
Бажання і наполеглива праця.
Більшість моїх знайомих не вірили, що я
зможу здобути вищу освіту і влаштуватись на
роботу, але я це зробив. Я закінчив
"Відкритий
Міжнародний
університет
розвитку людини "Україна", Київський
університет права НАН України за
спеціальністю
"Суд.
Адвокатура.
Прокуратура".
Працюю
в
управлінні
земельних ресурсів у Млиніському районі на
посаді головного спеціаліста з юридичного та
інформаційного забезпечення та роботи із
зверненням громадян.
Не випадково предметом своєї діяльності
вибрав юриспруденцію. Право — це
справедливість. Справедливість… Якої так
бракує в наш час. На закінчення я/хочу
сказати, що потрібно забути" про свої фізичні
вади, поставити собі якусь мету і прямувати
до неї, не зважаючи на перешкоди, які
влаштовує нам доля. Життя в нас одне і треба
його прожити з честю.
Василь Сосенюк

Після виходу з коми радивилівцю Євгену Белею довелось починати життя
заново, вчитись говорити і ходити.
Радивилівець Євген Белей, який два
місяці провів у комі і якому медики не
обіцяли
нічого,
окрім
«рослинного»
існування, після наполегливої роботи над

собою довів: чудеса у світі бувають. Просто у
них треба дуже вірити і докладати власних
зусиль до їх здійснення. Нещодавно про
нього навіть зняли передачу «Життя триває»,
що йде по УТ-1. Радивилівські лікарі тепер
ставлять Євгена у приклад іншим хворим —
як треба боротись за життя.
Життя змінилось в один день.
До того фатального дня, який змінив усе
життя, Євген Іванович жив, як і решта людей,
звичайними буденними клопотами: працював
журналістом у місцевій районній газеті,
виховував двох доньок, які уже готувались
вступити у самостійне доросле життя. Не раз
бував за кордоном, де жили численні родичі:
у Франції, Польщі.
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найактивніший пацієнт, адже приходить
щодня на заняття в тренажерний зал ще опів
на восьму, за півгодини до відкриття.
Окрім того, дружина регулярно возить
його у санаторії для спінальних хворих, яких
в Україні лише два, тому вони завжди
переповнені. Але Людмила з чоловіком
мужньо долають далеку дорогу. Цього року
вони їздили в Донецьку область, у санаторій
«Слав’янський», проїхавши 30 годин у поїзді,
адже знають, що там Євген може пройти
необхідні процедури, барокамеру. А коли у
Радивилів приїздив губернатор області
Віктор Матчук, Людмила підходила просити,
аби він допоміг добудувати приміщення
районного відділення реабілітації, де таким
хворим, як Євген, будуть надаватись
необхідні послуги, зокрема, водолікування.
Адже через проблеми з серцем йому долати
кілометри до санаторіїв усе важче, та й не
завжди можна дістати путівку. І зараз
бальнеологічне відділення добудовується.
Нині Євген має першу групу інвалідності.
Частково порушена координація рухів, є
пошкодження хребта, проблеми з зором.
Двічі на рік йому необхідно проходити курс
уколів. Завдяки допомозі лікарняної каси,
членом якої є подружжя, частина необхідних
уколів
надається хворому безкоштовно.
Решту Людмила докуповує за власні кошти.
Його мужня дружина не скаржиться на
життя. «Ми не голодні, не бідуємо. Живемо
на мою зарплатню та допомогу по
інвалідності,
яку
отримує
Євген,
допомагають і діти. На все воля Божа», —
каже Людмила.

Незадовго до випадку, який змінив життя
їхньої сім’ї, його доньці Руслані приснився
дивний сон: покійна бабуся обняла її і
сказала: «Щоб не сталося, пам’ятай, я завжди
буду з тобою…». Руслана тоді відчула тепло і
присутність бабці майже фізично.
А потім у Польщі з батьком трапилась
біда: внаслідок падіння з велосипеда він
отримав важкі травми голови, і, як результат,
— лівосторонній параліч. Досі невідомо, чи
збив його моторолер, сліди якого були поряд
з велосипедними, чи це були пустощі дітей,
які натягнули мотузку через дорогу. Сам
Євген і досі не пам’ятає обставин падіння. А
тоді йому загрожувало так зване вегетативне
існування: коли організм виконує лише
основні біологічні функції. Можна лише
уявити, як важко тоді доводилось дружині
Людмилі
Василівні,
бібліотекарці
зі
скромною зарплатою та двом дівчатамстуденткам. Не кожна жінка здатна взяти себе
в руки і піти просити допомоги — у
організацій та просто небайдужих людей.
Польські медики робили все, що могли, а
потім пацієнта перевезли у Радивилівську
центральну лікарню. Коли його побачила
колега по роботі Людмили Василівни,
то…втратила свідомість. «Я подумала тоді:
на що Люда надіється?» — каже вона нині.
Дійсно, важко було не опустити руки,
коли дехто відверто казав: краще б він одразу
помер після падіння. Але дружина не
здавалась. «Я могла поплакати на роботі, але
ніколи при ньому», - каже Людмила
Василівна. Рідня замовляла молебні у храмах
різних конфесій по всьому світу. А в руці
хворого весь цей важкий час була затиснута
маленька ікона з Почаєва.
Євгену довелось вчитись говорити, заново
робити перші невпевнені кроки – аж через рік
після падіння. Спочатку ходив з допомогою
дружини, потім опираючись на паличку, а
нині без сторонньої допомоги. Людмила досі
пам'ятає той вирішальний день, коли Євген
прийшов до тями і написав на папірці перше
слово – її ім’я...
Пішов уже сьомий рік після тієї біди.
Євген Белей не просто став на ноги, а почав
активно займатись у місцевому відділенні
соціальної і медичної реабілітації інвалідів та
осіб похилого віку, яке відкрилось у
Радивилові кілька років тому і оснащене
найсучаснішими тренажерами. Працівники
відділення кажуть, що Євген — їх

Євген Белей: Якби я не вірив у
одужання, то не варто було б і боротись.
Нині Євгена Белея часто можна зустріти і
в бібліотеці за комп’ютером (він пише вірші,
листи знайомим), і на прогулянках у центрі
міста.
— Намагаюсь “находжувати” в день по 8
км, а якщо погана погода, піднімаюсь по
десять разів разів на четвертий поверх у свою
квартиру. Здорові сусіди кажуть мені, що
стільки б не змогли ходити. Щодня по дві
години займаюсь на тренажерах, проходжу
лікувальний масаж. А вдома у мене є
старенький велотренажер, який теж не стоїть
без роботи. Адже рух — то є життя, — каже
Євген Іванович.
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— Були моменти, коли мені не хотілось
жити, — зізнається він. — Але якось
підійшли до мене доньки і повідомили, що
збираються заміж. Зробили дітям скромне
весілля, а нині уже радіємо двох онучкам.
Саме це і допомагає йому жити нині і
боротися далі за своє здоров’я — надія на
повне одужання, аби доглядати онучок, одна
з яких живе у тому ж будинку, що й дідусь.
Євген розповідає, що своїм одужанням
багато в чому завдячує старшій медсестрі
відділення Олені Поліщук, яка постійно
відвідувала хворого вдома.

електростимулятор для лікування, робила
масаж. Коли хворий уже став на ноги, почав
ходити на процедури в територіальний центр
(тоді ще відділення не було). Дуже важливо
для людини, яка втратила здоров’я, уникнути
депресії, адже психологічний стан має дуже
важливе
значення.
Людина
повинна
усвідомити — життя триває далі, просто
треба навчитись сприймати світ по-новому.
А щодо одужання Євгена, Олена
Миколаївна каже: у світі медицині багато
чого непрогнозованого, до того ж, вона
інтенсивно розвивається. Але фізкультура,
масажі — це 50% успіху, інші 50%
становлять зусилля самого пацієнта.
... Те, що відбулось у цій родині – приклад
не тільки того, що світ не без добрих людей,
як каже Людмила. Адже без підтримки
насамперед з боку найрідніших людей, без їх
віри, любові і мужності не було б і бажання
жити і боротись далі. Нехай же шлях до
здоров'я, який Євген Белей так вперто долає
кожен день, швидше завершиться одужанням.

Медсестра Олена Поліщук: головне —
не впасти у відчай.
Тендітна медсестра Олена, про яку з
такою вдячністю говорить нині Євген, досить
скромно відгукується про свою роль у долі
хворого.
— Про Євгена Івановича мені розповіла
медсестра Валентина Похільченко, яка теж
працювала з цим хворим, - згадує Олена
Миколаївна. - Я приносила додому до Белеїв

Наталя Андріюк

Доля обділила Андрія з народження: він
народився інвалідом. Оглядаючи маля, лікар
виніс страшний вирок про неможливість
хлопцеві самостійно рухатись у майбутньому.
І одразу ж порадив матері віддати дитинку у
спеціалізований дитбудинок. Немовля ж,
нічого не підозріваючи, спокійно лежало у
пелюшках і ясним личком дивилося у
непривітний для нього світ. Ніби відчувало,
матуся нізащо не відмовиться від сина, а
Господь допоможе на нелегкій життєвій
дорозі. Так і сталося. Хоча рано помер
батько, проте мати з великими труднощами
самотужки ростила сина-інваліда. Носила на
руках до церкви, просячи у Бога
благословення. Єдина школа у маленькому
містечку була поруч, і Андрійко, не
дивлячись на заборонні циркуляри, навчався
у середовищі здорових прудконогих дітей.
Хоча сам, будучи дитиною з обмеженими
фізичними можливостями, все ж рухався
(лікар помилився) поволі на слабеньких
ніжках, без допомоги ходив до школи, добре
вчився і дуже багато читав. Всі доступні його

віку книжки у шкільній та селищній
бібліотеках, були прочитані хлопцем.
Маючи нахил до техніки, Андрій освоїв
з’явившийся у сусіда-бізнесмена комп’ютер,
заочно закінчив радіотехнічний технікум.
Ремонтував
односельчанам
стареньку
побутову техніку, радіо- і телеприймачі. Мав
таким чином невеликий заробіток, який
витрачав на ліки для матері, що часто
хворіла.
Одного разу, на початку літа, багатійсусід запропонував поїхати на екскурсію в
Почаїв. Особливо не замислюючись, Андрій
погодився. Те, що там побачив, вразило його
до глибини душі. Ще на під’їзді вигляд
високої гори із сяючими золотими куполами
зачаровував погляд. Раптово почалася літня
злива, але над обітелю, сліпучо білозолотою,
сяяло сонце. І над Лаврою перекинулася
яскрава райдуга, вона була, як дорога до
православної святині.
Так почався його, особисто Андріїв, шлях
до Бога. Віра предків захопила, торкнулася
найсокровенішого в душі. Хоча навчався в
атеїстичній радянській школі, проте, читаючи
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як душею, і підсвідомо розумів, що готовий
до такого сприйняття. Євангеліє захопило
його доповнило зміст його життя. В кімнаті,
поряд з кріслом, де зазвичай сидів, на
журнальному столику лежала Велична Книга,
що притягувала тепер усі його думки. Життя
Сина Божого, простота і разом з тим
величний
філософський
зміст
притч,
розбуджували уяву.
Андрій сприймав Христа як живу, близьку
людину. Бачив новонародженим немовлям у
яслах під Віфлеємською зіркою або ж 12річним хлопчиком з недитячим серйозним
лицем у Ієрусалимському храмі. Уявляв
молодого Ісуса на сонячному березі моря, на
риболовці у колі своїх учнів. Слова апостола
Петра: «У Господа один день, як тисяча
років, і тисяча років, як один день», –
блискавкою вразили Андрія. Час ніби
стиснувся, телепортувався простір, століття
звузились до годин, роки перейшли на
миттєвості…
Духовна праця, якою жив його мозок,
віддалила від світських уподобань тілесні
бажання. Тепер, коли він чув сварку сусідів
або ж дивився, як чубилися депутати у
Верховній Раді, увесь світ здавався йому
смішним і нікчемним. А людські пристрасті,
бажання збагачення і влади, уся суєта життя
ніби бачилися з висоти пташиного польоту,
були дріб’язковими і скороминучими.
Для Андрія відкрилася вища істина
людських стосунків, що полягала у прагненні
добра і любові до ближнього. Він дякував
Богові за почуття щастя вірувати, яке
відчував душею.
… Рішення, що давно стиха зріло в ньому
раптово
спалахнуло
ясним
проявом
свідомості. За кілька днів, поспіхом
зібравшись, він поїхав в Лавру і залишився
там назавжди…

науково-популярні статті про походження
Всесвіту і людини, не раз зустрічав гіпотези
при
Вищий
розум,
а
також
про
неспроможність людського мозку пояснити
безліч явищ у навколишньому світі.
Андрій почав відвідувати церковну
службу, вивчати молитви, читати тепер вже
православну
духовну
літературу.
Випробовуючи свій дух, пробував постувати і
навчився по 2-3 дні обходитися зовсім без
їжі. Безнадійні думки про своє каліцтво
обрали інший напрямок. Тепер його
страдницька доля стала дорогою очищення і
пізнання істини.
Невдовзі померла мати. Андрій залишився
без близьких. До горілки його не тягнуло.
Дівчат не було в його житті. І «нареченою»
для нього стала Лавра. Як не було важко
фізично, другу поїздку до святої обителі
зробив самотужки – рейсовою маршруткою.
Хотілося побути на самоті з Господом на
цьому клаптику святої землі зі слідом
Богородиці і особливою Божественною
аурою. А по поверненню додому остаточно
зрозумів – життя відкрилося для нього з
іншого боку, бо почав дивитися на світ,
гостро
відчуваючи
гармонію
його
Божественного начала.
Захопившись духовною літературою,
Андрій вдумливо читав і розмірковував над
висловлюванням
вчителів
православної
церкви – Іоанна Златоуста, Серафима
Саровського
та
інших.
Думки
цих
особистостей, їхній духовний скарб тихою
весняною повінню переливався в його душу,
наповнював її спокоєм.
Але особливе, ні з чим незрівнянне
почуття, відчув Андрій, коли почав читати
Біблію, зокрема Новий Заповіт. Він знав, що
життєпис Ісуса Христа краще читати з
чистим серцем, сприймаючи не так розумом,

Елла Білюк
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____________________________________________________________________________________
Самолюк Михайло, сімнадцятирічний художник, інвалід з дитинства. Хвороба
обмежила юнака в рухах і діях, він прикутий до інвалідного візка. Та у миті творчого запалу
і духовного піднесення він бере у руки пензель, глину, пластилін та плекає свій дивосвіт,
реалізовує власну творчу програму із самобутнім почерком. У його доробку - картини, які
спонукають з оптимізмом дивитися у майбуття, скульптури тварин, вироби військової
техніки, воїнів.
Очевидно, його художня уява живиться потужною енергетикою, адже у деяких творах
юнак викладає власну концепцію естетичного світогляду. Неодноразово виставляв свої
картини, вироби із глини, кераміки та пластиліну в місцевому краєзнавчому музеї.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Олексюк Віта Миколаївна, народилася 1 березня 1995 року, інвалід дитинства по
зору. Навчається в гімназії на відмінно. Пише вірші.
____________________________________________________________________________________
Уклонюся!

***

Гарна ти, матусю,
Люба дуже, мила!
Ти мене ще змалку
Звичаю навчила.
І щодня навчаєш
Як любить родину,
Мову нашу гарну,
Рідну Україну.

Буду українка,
Як і ти, матусю,
І за ту науку
Я тобі вклонюся!
Пробач мені, мамо,
За кривду, за зло.
Пробач за непослух,
За лінь, недобро.
Я дякую, ненько,
За добрі діла,
За щирі, ласкаві
І теплі слова!

Татові!
Сьогодні вам, тату
Складаю подяку.
За ласку, за мудрість,
За щедрість й тепло.
Я дуже вам вдячна
За вашу турботу.
За вашу любов
І за ваше тепло.

***
Котик-Мурчик
Дуже радий,
Бо на землю впав клубок.
Котик цілий день ним грався.
І заснув широким сном.
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____________________________________________________________________________________
Чудак Василь Борисович народився 15 січня 1939 року в селі Головниця Корецького
району Рівненської області. Дитинство пройшло на хуторі Лубенець серед мальовничої
природи. Розповіді бабусі, дідуся, старожилів надихнули на творчість. Писати почав ще з
шкільних років. Здобув середню освіту, працював в меліорації екскаваторником. Разом з
дружиною виховували двох синів.
В 1987 році після важкої хвороби став інвалідом II групи загального захворювання.
Стільки пережито, передумано. Іскорки віри і холодні нотки відчаю. Та все найгірше
минулося. А те що відбувалось у душі вихлюпнулось, вирвалось, висвітлилось у поезіях,
різних: сумних і світлих, ніжних і веселих. Друкувався у районній та обласній пресі.
____________________________________________________________________________________
мама тішить себе і мене.
Мені тата ніколи не стріть,
не відчути ту радісну мить,
коли тато свого малюка,
чи такого як я пастушка,
пригорнувши до себе питав:
- Що болить, що тривожно ти спав?
Може ти на пасовищі знов
собі ніжку на глід проколов.
Як голівку погладить рука
то від ласки і біль весь зника.
Та, на жаль, таку ласку мені
довелось відчувать лише в сні.
Бачу, син свого тата обняв,
та від жалю я сльози ковтав.
Тяжко жити вдові й дітлахам.
Та найважче, мій таточку, вам.
В двадцять п'ять у землиці сирій,
в невідомій країні чужій.
Ось проходять і зими літа,
Де та Ваша могила свята?
Коли я її десь віднайду
я до Вас на розмову прийду.
Уночі біля вас я свічу
від вогню, що в душі засвічу.
Піде розповідь щира, проста,
про тяжкі повоєнні літа.
Знову цей окупант — більшовик,
що брать людське готове все звик,
поспішав життя людські ламать,
комунізм для себе будувать.
Скаженів, як безбожна орда
тюрми, кров ще лилась як вода.
І мільйонам життя вкоротив,
хижаків із прислуги зробив.
Їх знущання всі стерпіли ми.
Тату, ми залишились людьми.

Жага життя
Живеш, працюєш в розквіт сил
і в одну мить - життя навпіл.
Все тіло біль наповнив вщерть.
Видих. Вдих. Клінічна смерть.
Тунель підземний. Мертвий світ.
Бігом, бігом. Вкінці просвіт.
Відчепися смерте, стій!
Я ще не твій. Я ще живий.
Спішу до сонця, до трави.
Де все живе, де всі живі.
Послухать пісню солов'я.
Ще хочу я, ще хочу я
відчути знов весну п'янку.
Хай із вікна, хай на візку.
Після всього на ноги стать –
безмірна Божа благодать.
Землею йдеш, тамуєш біль.
Плануєш щось і бачиш ціль.
Жага життя в душі горить,
і радісна настала мить.
Ти сам щось можеш досягти,
комусь хоч трохи помогти.
За кожен день, за зустріч цю
Я вдячний Господу Творцю.
***
Повертались солдати з війни,
дочекались їх дочки й сини.
До батьків, до дружини з дітьми,
до домівки летіли крильми.
Та не всіх змогли крила піднять,
залишились в чужині лежать.
Мама каже: без вісті не все
птах весною нам вість принесе.
Стрів я птахів кілька весен підряд
і ні з чим повертався назад.
Вже тоді зрозумів одне,
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___________________________________________________________
Грицина Галина Юріївна народилася в 1936 році в с. Суйми
Здолбунівського району. З 1973 р. проживає в селищі Оржів
Рівненського району. 26 років пропрацювала в Оржівському
дитячому садку. Маючи вищу освіту, залишилась без роботи,
через те, що в селищі Оржів закрито дитячий садок.
Вірші – це не хобі, а сльози душі її страждання. Але по життю
вона завжди залишалась оптимістом. Хоч і важко прожити на
пенсію інваліда III групи, вона переконана, що могла б ще
працювати, і праця її приносила б користь, та в селищі Оржів на
даний момент її знання і ентузіазм залишаються не
реалізованими. Через це і гірко на душі. Думка її така, що
потрібно більше і більше створювати людям з обмеженими
можливостями умов для праці. Такі люди і себе забезпечили б, і
користь приносили б державі.
___________________________________________________________
***
Життя прожить, не поле перейти,
Тай поле перейти не завжди легко,
Коли душа болить, а може навпаки,
У небо рветься крилами лелеки,
Хоч тіло струпом обвивають болячки,
Душа співа, як пташка в піднебесі,
Радіє сонцю, квітці, вітерцю,
Живе надією і вірить в день прийдешній
І він прийде, тоді відступить біль
І серце знов наповнить ніжний трепет,
Живу і вірю, і люблю, і жду,
Так небо жде весняного лелеку.

***
Ще спить село, ще ніч не відступала
Остання зірка ще блистить з небес,
А я в безсонні натрудивши крила
Сиджу біля вікна, а день ще не воскрес
Ще сонечко, десь там лице вмиває
Та скоро вже наступить мить чудес.
Коли проміння з обрію заграє,
Поцілувавши всіх, хто серцем не замерз
Так Бог, нас всіх, на цій землі цілує
І злих, і грішних все прощає нам,
Душевні рани він нам залікує,
Та всім нам і воздасться по ділам.

_____________________________________________________________
Василь Титечко народився 6 листопада 1982 року в селі
Мале Вербче Сарненського району. У рідному селі закінчив
дев'ятирічку, згодом продовжив навчання у ЗНЗ с. Корост. Нині
він працює вчителем ЗОШ с. Корост.
Видав дві збірки "За жартом жарт", "Під дощем вмивався
котик", "Провінційні історії" (нариси) книга 1.
_____________________________________________________________
«Гірке слово «ТІТКА»
Світлана, не поспішаючи, йшла заквітчаною та омолодженою
весною вулицею, її кроки були важкими й нерівномірними. Голова в
весь час була похилена до долу. Хтозна, чи то від глибоких роздумів,
чи від того, що боялася замочити до блиску начищені туфлі. Бо саме сьогоднішнього ранку випав
дощ, і на її шляху було чимало калюж.
У цей час за спиною жінки щось зашуміло й відразу ж потому продзвенів дитячий голосок:
"Доброго дня, тітко Світлано!" - чемно привіталося хлопча, приблизно семирічного віку.
"Доброго..." – похопилась перехожа, яка спромоглася відповісти лише одним словом слід
хлопчику, який пролетів, наче вітер, на велосипеді. Та й цього cлова він, напевне, не почув, бо
навіть не озирнувся.
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Цієї миті на дні Світланиної душі щось заклекотіло. Хвиля розпачу підступила під самісіньке
горло. Ноги підкошувались, і вона присіла на пригріту сонечком дерев'яну лаву. У голові, не
вгаваючи, усе дзвенів той дитячий голосок: "Добрий день, тітко Світлано... Тітко Світлано...
Тітко...". Ці слова вогнем пекли душу. Жили на тілі розширились і видовжились, налившись
гарячою, прогрітою до кипіння кров'ю. Жінка, відкинувши голову, повільно прокручувала назад
свою пам'ять, немов плівку касети.
Перед нею пронеслось перше кохання, весілля та подружнє життя.
Світлана кохала свого чоловіка, була щаслива з ним. Але їхнє щастя виявилось, на жаль,
недовгим. Заміжнім подругам уперто не вірила, що кохання між чоловіком і жінкою триває лише
до народження першої дитини. У цьому переконатись довелось і їй самій.
А сааме тоді, коли в сім'ї народився хлопчик з обмеженою фізичною вадою - одна ніжка в
немовляти була на 5 сантиметрів коротша, ніж інша. Тому на дитину породілля інакше, ніж крізь
сльози, дивитися не могла. Щем назавжди оселився в серці Світлани. Проріс у ній, розкидавши
навкруги своє насіння. Психіка жінки не витримала.
Вона почала без будь-яких на те причин сваритися з чоловіком, свекрухою, стала дратівливою
та психічно неврівноваженою. Урешті-решт все це призвело до того, що одного разу вона
спокійно заявила: "Михаиле, не суди мене, залишаю вас з Іванком назавжди".
Повідомила про це так спокійно, ніби в вечері знову мала повернутися в сім'ю. Та вороття не
було.
Новина про те, що Михайла з маленьким сином залишила дружина, блискавицею облетіла
село. Реакція односельців була різною. Кожен судив по-своєму, але більшість усе-таки
засуджувала Світлану. Та й на Михайла нарікань було теж не менше. Хоча б через те, що не зумів
утримати дружину, заспокоїти її, налаштувати на правильний шлях. Коли пішла Світлана, чоловік
спочатку захищав її, виправдовував, говорив, що просто посварились, запевняв, що скоро все
минеться і вона повернеться. Але шила в мішку не сховаєш. З кожним новим днем усе чіткіше
вимальовувалась картина подружнього розпаду.
З тих пір спливло чимало часу. Світлана так і не повернулась до своєї родини. Михайло ще
довго сподівався на її повернення, та чекання його виявилось марним. Хлопчик ріс і потребував
материнської любові й тепла. І як часто буває в таких випадках, батьки Михайла порекомендували
йому іншу жінку, яку за життєвим збігом обставин теж звали Світланою. Вона на той час була
розлучена, маючи від шлюбу двоє дітей. Тому відразу прийняла пропозицію про створення нової
сім'ї. Інша ж Світлана так і не знайшла своєї долі, не зазнала й щастя, залишилась жити з
батьками.
З часом почала усвідомлювати, яку помилку зробила. Хотіла повернутись до чоловіка та
дитини, але було вже пізно...
...Поблизу раптом щось заторохкотіло. Думки Світлани розбрелися в різні боки. Вона
розкрила очі. Перед нею стояв той самий хлопчик, який так чемно привітався півгодини тому. Він
припаркував свій велосипед під штахетник і, накульгуючи, підійшов до Світлани. "Вам недобре?
- тривожно запитала дитина. - Чому ви плачете, тітко?". "Нічого, Іванку, - ледве видавила жінка. Зі мною все гаразд, їдь собі додому. Тебе, напевно, тато з мамою чекають".
Під час короткої розмови Світлана пильно вдивлялась у його сірі, такі ж як в неї, оченята. Рука
так і тяглася до голови хлопчика. Жінка просто хотіла провести долонею по його волоссю. Та
щось, наче вогнем, пекло її руку, яка немов задерев'яніла, стала важкою та непорушною...
"Синочку мій, Іване, - прошепотіла Світлана, дивлячись услід малому велосипедисту. - Не
знаєш, що я твоя рідна мама, та й чи будеш коли-небудь знати? Звеш мене тіткою. Яке ж гірке це
слово, як болісно ятрить мою душу. Але нічого не вдію, бо сама винна в тому, що ніколи не будеш
звати мене мамою...?".
У Світлани затремтів голос і вона гірко заплакала. Вітер, мов граючись, зносив краплини сліз,
які набігали на щоки, й водночас пестив її волосся. Лагідно пригрівало сонечко. Та всього цього
жінка не відчувала. У голові роїлись думки про сина. З цими думками та гіркими, як полин,
слізьми вона й покрокувала в далечінь вулиці, переступаючи раз по раз дощові калюжі.
_____________________________________________________________
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Василь Степанович Познак, заслужений майстер народної творчості України, член
Національної спілки художників України.
Його доля, як і в більшості митців, не завжди була до нього
прихильною. Попри численні життєві невдачі, пошуки душевної
рівноваги й брак впевненості в прийдешньому, Василь Степанович
не озлобився на життя та зберіг любов до своєї справи...
Він надто рано залишився сиротою. З семи літ малого Василя
виховувала бабуся: мама померла молодою, а тато загинув на фронті.
Братів чи сестер не мав. Коли йому було шість років - захворів на
туберкульоз кісток. Але Господь подарував хист та відчуття
прекрасного, яке, на щастя, ніколи не давало померти з голоду. Ще з
раннього дитинства захопився живописом. Цікавився художниками,
діставав
та
перечитував
літературу
про
малярство.
Одинадцятирічним хлопчаком намагався робити копії з шедеврів
Шишкіна, Айвазовського, Сурикова, Шевченка. Міг годинами
вдивлятися в репродукції їхніх картин. І вже тоді мав єдину мрію стати великим художником.
Василь Степанович - самобутній народний майстер з художньої обробки дерева, вперше взяв
різець і зробив штрих на дереві, коли працював у Клесівському лісгоспзазі. За лісгоспом були
закріплені зеки, які виготовляли дерев'яні фігурки. Василеві дуже подобалися їхні ведмедики з
глухариками. Саме від них чоловік перейняв це мистецтво, захопився творчістю.
Будь-яке дерево — подібне до людини. Воно вміє радіти й тужити, ділитися своїм багатством й
ображатися... Та коли потрапляє до рук справжнього майстра, котрий здатний вкладати в нього й
частинку власної душі, відбувається неабияке диво: дерево оживає вдруге, починає з нами
розмовляти, викликати почуття та емоції. Саме ці думки приходять у голову, коли переглядаєш
роботи різьбяра Василя Позніка. Його скульптури вражають динамічністю, глибиною й
оригінальністю.
Василь Степанович - учасник численних представницьких, обласних, зональних, всесоюзних
виставок-оглядів. Творча праця талановитого митця удостоєна багатьох почесних грамот,
дипломів, подяк, відзнак. Самобутні роботи зберігаються у музеях Києва, Львова, Рівного, рідних
Сарн.
У 1989 році Василя Степановича Позніка рекомендують і приймають у члени Спілки
художників України. Талант і працьовитість майстра відзначається дипломом учасника
Всеукраїнської виставки з нагоди Року людей-інвалідів у 2003 році за підписом міністра М.
Папієва.
У 2004
році він нагороджують дипломом Всеукраїнського громадського соціальнополітичного об'єднання "Національна асамблея інвалідів України". До всього, його твори
експонувалися на виставці дванадцятих літніх Параолімпійських ігор в Афінах, що в Греції. Варто
зазначити, що творчості різьбяра притаманний жанровий характер. Це яскраві розповіді про життя
людей в усій його різноманітності: праці, побуті, на відпочинку. Автор сам знаходить нові
композиційні форми, нові шляхи вдосконалення майстерності. Створені Василем Степановичем
дерев'яні скульптури, виконані в традиційно-національному стилі, відзначаються високою
майстерністю, витонченістю техніки, повнотою художнього задуму й оригінальністю
виготовлення.
Особливо помітне місце у творчому доробку займають образи дітей (певно, позначилася
сирітська доля автора). Не відвести погляд від "Пастушка", "Бешкетників" та ін. Серед робіт
вирізняються багатофігурні й складні барельєфні композиції "Канікули", "Казка", де митець
достовірно відобразив щасливе дитинство.
У 2007 році Василь Познік виніс на суд читачів і глядачів свої гумористичні твори – прозові
усмішки, різьбу по дереву, малюнки та карикатури, які увійшли в його книгу "Ось така балачка".
Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 694 Василю Степановичу Позніку було
присвоєно звання Заслуженого майстра народної творчості України.
Артемчук Руслана Миколаївна
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A мама каже...
- Антоніно Іванівно, а правда, що ви мого тата
теж колись вчили?
- Вчила, вчила. Він у тебе розумний...
- А мама завжди каже на нього, що він дурень.

прихожій посидимо, а як ні - то й на кухні
можна...
- Якось, кумонько, на кухні воно гостинніше.
Як ви гадаєте?
- А так, так. Тоді заходьте вже до кухні.

Вертеп
- Твоя дружина хворіє на ноги?
- З чого ти взяв?
- Бачив у церкві. Всі прихожани молилися,
ставали на коліна, били поклони, а вона стояла
непорушно...
-А це буває...
- Хвора, значить?
- Ні, вперта.

Помаранчевого не питиму....
- На десерт, шановні відпочиваючі, випийте по
склянці соку.
- А чому він оранжевий?
- То й що? Це ж апельсиновий...
- Так це ж не модно вже... Я пив такий цілий рік
після помаранчевої революції, сподіваючись на
краще життя, та марно.
- Але ж кажуть, що надія помирає останньою.
- Ну, якщо так, то й ще вип'ю...

Губа недуга
- То приходь, приходь, Максиме. Завтра після
сніданку, або після обіду...
- А я розраховував, що краще було б зустрітися
або перед сніданком, або перед обідом...

"Ясновидець"
- Петре, чомусь наша дитина безперестанно
плаче.
- Еге ж, порівняно з нашим первістком ця якась
незрозуміла.
- А я оце подумала, можливо, вона народилася
ясновидцем...
- А що дає підстави так гадати?
- Ну, може, воно вже бачить і розуміє в який
світ прийшло, але ще не може сказати, тому й
репетує.

Ось як
- А ви, пане, що вмієте робити найкраще? Адже
ви кажете, що маєте безліч спеціальностей...
- Найкраще я умію нічого не робити...
Заходьте до кухні, кумо
- Заходьте, заходьте, кумо. Якщо бажаєте, то в

_____________________________________________________________________________________
Марія Котнюк народилася півстоліття тому, у мальовничому куточку Кореччини, селі
Мала Совпа.
Важка хвороба нирок, складна операція, а в результаті - ниркова недостатність та
інвалідність III групи.
Рука потягнулася до пера, коли працювала вчителькою зарубіжної літератури
Щекичинської загальноосвітньої школи. Дуже вже хотілося вплести свій власний акорд у
поетичний вінок мелодій та літературних свят, які проводила з учнями школи, або ж щиро
привітати власним поетичним словом колегу-ювіляра.
Серед насичених турботами сільських буднів Марія Котнюк і нині намагається не
старіти душею, бути корисною землякам, продовжуючи працювати на посаді секретаря
сільського органу місцевого самоврядування.
А в короткі хвилини вона пише.
_____________________________________________________________________________________
Та не завжди я вдячна Була, необачна, У святковий, у твій, мамо, день
За це, рідна мамо, прости.
Пригадаю слова всіх пісень.
З них складу я одну,
Ніжну і чарівну,
Що звучить в моїм серці щодень.

А як вибілить скроні зима,
Не журися - знов прийде весна.
Я її принесу,
Наче ранок росу
І не будеш ти, мамо, сумна.

Щоб могла я щасливо рости,
Ти нещасть руйнувала мости.
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Тут наче в аптеці
Й повітря зціля.

Від хвороб твоїх, мамо, й біди
Я знайду ще живої води,
Бо повірити в казку
Змогла через ласку,
Що ти дарувала завжди.

Край Корчика-річки –
Лозові «смерічки»,
Бо ті, що в Карпатах
Чомусь не ростуть.
Полин тут, ромашка,
Під кущиком — пташка,
Що діток пернатих
Готує у путь.

І вірних, чи недуже
Зробили безліч кроків
З тобою, милий друже,
За тридцять довгих років.
І хата ця старенька
Старіла разом з нами,
Немов ласкава ненька
Знімала втому снами.

Для мене це місто –
То дзвонів намисто
То ангельські хори
У грудях церков,
То Мати Святая,
Що в небі витає,
Невидимий стелить
Над містом покров.

Вітрець з кущів любистку
Здував медову терпкінь,
Коли синів в колиску
Нам кинув щедрий серпень.

Є зміст тут у всьому:
І в музиці грому,
І в куполах храмів,
В стихіях століть,
В джерелах радонних,
В доріжках бетонних.
То ж час хай спливає,
А Корець - стоїть!

Скажу тобі я прямо:
Любити мусим хату,
В якій я вперше «мамо»
Почула, а ти - «тату».
Місто Корець
Гурт тихих околиць
І мури фортеці,
Що видно здаля.
Малюй хоч з натури
Ці древнії мури,

_____________________________________________________________________________________
Ващик Андрійко народився 21 червня 1994 року в с. Малинськ
Березнівського району Рівненської області.
Радість народження була захмарена невтішним діагнозом –
ДЦП.
Від народження Андрійко – веселий та життєрадісний хлопчик.
Коли прийшов час іти до школи, Андрійка віддали на
індивідуальне навчання до Марії Йосипівни Легкобит.
Спочатку мовчав, а потім поступово почав вимовляти звуки і
зливати їх у слова, а слова у речення.
Дуже швидко оволодів калькулятором і
вирішує будь-які приклади.
Нині
Андрійко
навчається
на
індивідуальному навчанні в 6-му класі.
За допомогою вчителів Андрій навчився
читати, писати, працювати за комп’ютером.
А які чудові вироби він виготовляє з бісеру! Це варто
побачити. З ним займається вчитель трудового навчання
Мотруніч Людмила Вячеславівна. Крім того, що хлопчик сам
виготовляє вироби, він навчає й інших. Це дуже добрий чуйний
хлопчик.
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Багато робіт він дарує своїм друзям та вчителям. Постійно бере участь у районних
конкурсах та виставках з декоративно-прикладного мистецтва.
_____________________________________________________________________________________
Роботи Андрія Ващука

__________________________________________________________________
Федас Анатолій Михайлович, інвалід II групи з дитинства, народився 25
березня 1983 року в с. Вітковичі Березнівського району Рівненської області в
сім'ї селянина.
Закінчив
Рівненський
державний
гуманітарний
університет
за
спеціальністю «Початкове навчання, практична психологія».
Після закінчення університету в закладах освіти не працював.
Має хобі: ліпити іграшки, природу із пап’є-маше, і природного матеріалу.
Неодружений.
__________________________________________________________________
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Ластівчине гніздо
Природа Полісся

Село "Солом'яне"

Шкатулка із соломи

Цирк

Казка "Івасик Телесик"
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*
*
*
"Знайти своє місце в житті" – саме під таким
девізом живуть сто двадцять дітей Рівненської і
Волинської областей, що навчаються у
Клеванській
спеціальній
загальноосвітній
школі-інтернаті І-ІІІ ступенів для слабозорих
дітей Рівненської області, яких об`єднала
спільна проблема – вади зору.
Спортивні заходи допомагають дітямінвалідам
знаходити
нові
можливості.
Приймаючи участь у спортивних змаганнях,
спартакіадах, чемпіонатах, багато вихованців
стали не лише учасниками, а й призерами і
переможцями з різних видів спортивних змагань
обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівнів, вибороли собі путівку у майбутнє життя.
Випускник школи – Богдан Мойса, став
чемпіоном України і Європи із шахів. Закінчив
з відзнакою Волинський державний університет
і нині працює провідним спеціалістом в
Міністерстві управління праці і соціальної
політики.
Доля
випускника
школи
Олександра
Помінова - це приклад для вихованців закладу.
Відомий спортсмен побував на декількох
олімпіадах, чемпіонатах світу, завойовував
спортивні нагороди з світової та європейської
першостей. Нині Олександр – майстер спорту
Міжнародного класу, Заслужений тренер
України, учасник Параолімпійських ігор, які
проходили у 2004 році у Афінах, працює
тренером, передаючи дітям свій багатий досвід.
В кількох країнах Європи побувала
випускниця школи Ірина Харчук. Ставши
чемпіонкою України, Європи, Ірина отримала
золоту медаль і звання чемпіонки світу із
пауерліфтингу.
Інша спортивна зірка з цього ж виду спорту
— Вадим Гречко. У неповних 17 років —
майстер спорту, кандидат збірної України.
Хлопцю з вадами зору від народження було
добре зрозуміло, що спорт — це важка праця,
але і єдина можливість вирватись з тенет
темряви та побачити світ.
Нині хлопець піднімає штангу, вага якої
втричі перевищує власну. Майбутнє хлопця
чітко визначене: після закінчення школи він піде
навчатись у Луцький університет на факультет
фізвиховання.
Клеванська спеціалізована загальноосвітня
школа-інтернат пишається найшвидшими

Рівне

бігунами в Україні: Дмитром Лисицею та
Анатолієм Виноградовим. Успішно виступили
хлопці на чемпіонаті України з легкої атлетики
серед дорослих, зайнявши призові місця.
Фалко Ж.В., директор
загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів
для слабозорих дітей

*
*
*
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді завершив
конкурс творчих робіт для дітей-сиріт та
молодих
людей
з
функціональними
обмеженнями «Як живемо і вчимося – наші
мрії» 2007 року.
На конкурс надіслали свої роботи 174 молоді
людини з вадами здоров’я. 60 учасників
конкурсів
стали
переможцями
і
були
нагороджені
почесними
грамотами
та
подарунками. У вересні призові місця в конкурсі
на кращий виріб «Оберіг мого життя» вибороли:
І місце - Гузь Альбіна Вікторівна
(Здолбунівський
район);
Чайка
Василь
Васильович (учень Дубенеької спеціалізованої
школи-інтернату для дітей, що потребують
корекції фізичного та розумового розвитку);
Шевчук Олександр (учень Рівненського НВК
№2 "Школа-ліцей"); Аверкін Андрій Іванович
(Володимирецький район); Денисюк Віталій
Вікторович (м. Кузнецовськ).
II місце - Селіванова Світлана В’ячеславівна
(Рівненський
район);
Багній
Дмитро
Валерійович
(Костопільський
район);
Курильчик Ангеліна Анатоліївна (Березнівський
район);
Бойко
Наталія
Вікторівна
(м.
Кузнецовськ); Крук Катерина Юріївна (м.
Кузнецовськ).
III місце - Фенюк Наталія Петрівна
(Дубенський район); Сидорук Олександр
Валерійович (Демидівський ВПТУ); Воят
Володимир Сергійович (Корецький район);
Антонюк Андрій Валерійович (учень Острозької
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат
№2); Гапонова Людмила Володимирівна
(Володимирецький район).
У листопаді в конкурсі на кращий виріб із
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пластиліну «Улюблена іграшка» отримали:
І місце - Морох Анна Олександрівна
(Гощанський
район);
Сахацька
Марія
Миколаївна (Гощанський район); Стасюк
Марина
Святославівна
(Костопільський
район);
Садовська
Вікторія
Юріївна
(Демидівський район); Недашківська Зоя
Володимирівна (м. Кузнецовськ).
II місце - Семенюк Людмила Василівна
(3долбунівський район); Багній Дмитро
Валерійович
(Костопільський
район);
Покотило Павло Валерійович (м. Березно);
Савчук Василь Васильович (м. Кузнецовськ);
Примак
Віталій
Михайлович
(Володимирецький район).
III місце - Морох Христина Олександрівна
(Гощанський район); Сильман Вікторія
Іванівна (Володимирецький район); Шевчук
Олександр Андрійович (м. Рівне); Олексин
Володимир Михайлович (м. Кузнецовськ);

*
*
*
У березні Рівненський обласний центр
професійної реабілітації інвалідів відзначив
двохріччя від дня свого офіційного відкриття.
За цей незначний період в закладі пройшли
професійну
реабілітацію
158
осіб
з
інвалідністю, а зайнятість випускників,
зокрема у 2007 році, склала 44%.
Створення Рівненського обласного центру
професійної реабілітації інвалідів посприяло
аби люди з інвалідністю могли в спеціально
пристосованих умовах не просто здобути
робітничу професію, а й пройти курс фізичної
та соціально-психологічної реабілітації.
В Центрі інваліди перебувають під
наглядом лікарів, проходять медичний огляд.
Згідно
призначень
лікарів
відвідують
фізіотерапевтичний кабінет, де проходять
процедури:
ампліпульс;
інгаляції;
магнітотерапію; гальванізацію; іонтофорез;
УВЧ,
процедури
світлолікування,
лазеротерапію.
В Центрі обладнані навчальні класи для
оволодіння
професіями:
оператор
комп'ютерного набору, швачка, молодша
медична сестра, соціальний робітник.
Постійно
покращується
матеріальнотехнічна база закладу. За сприяння Фонду
соціального захисту інвалідів придбано апарат
лазеротерапії, а також приміщення Центру
обладнано 4 ліфтами для безперешкодного
пересування
осіб
з
обмеженими
можливостями. Цього року в Центр
зараховано на професійну реабілітації 13 осіб
за професією «Оператор комп'ютерного
набору».
В Центрі вивчається та впроваджується
вітчизняний
та
міжнародний
досвід
професійного навчання, проводиться науковометодична робота з новітніх реабілітаційних
методик та технологій, працюють досвідченні
викладачі.

Рівненський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

*
*
*
«Засвіти надію в дитячому серці» - таку
назву матиме нова соціальна корпоративна
програма, яку реалізуватимуть благодійний
фонд «Благовіст» та Рівненський центр
«Соціальне партнерство» за фінансової
підтримки ТзОВ «РзВА-електрик». Цього
року на її втілення буде виділено сто тисяч
гривень. Це утричі більша сума, ніж була
надана
заводом
минулого
року
на
впровадження чотирьох соціальних проектів.
Завдяки програмі «Допоможи дітям літати»
підліткові клуби міста отримали необхідні
матеріали та інструменти для технічних
гуртків. У рамках проекту для інвалідів діти з
обмеженими руховими функціями мають
змогу безкоштовно користуватися послугами
сервісної служби «Інватаксі». Майже по
десять тисяч гривень коштували програми
«Школа виживання для підлітків» та
облаштування
додатковими
засобами
підтримки
пересування
дітей-інвалідів
Рівненського
навчально-реабілітаційного
центру «Особлива дитина». Нині РзВА
розпочав конкурс проектів, які будуть
фінансуватися протягом року. Кошти можуть
отримати лише неприбуткові недержавні
організації та галузеві управління.

Кравчук О.В., директор Рівненського обласного центру
соціальної, медичної, професійної реабілітації інвалідів

*
*
*
Чотири роки минуло із часу створення
Центру «Пагінець» - унікального державного
закладу щодо впровадження найсучасніших
методик ранньої стимуляції інтелектуального
розвитку дітей. Проблема, над якою працює
колектив
Центру:
реалізація
завдань
інтеграції, залучення дітей із особливими
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потребами до загальноосвітньої системи
навчання, розвитку кожної дитини відповідно
до
її
індивідуальних
здібностей
та
можливостей, активна участь родини у
освітньому процесі. На даний час в Центрі
виховується 60 дітей, надається підтримка
сім’ям, які виховують дітей із порушенням
інтелектуального, фізичного розвитку, мовних
порушень. Це діти із 2-х місячного віку до 8
років. Для роботи Центру рішенням
Рівненської міської Ради від 12.06.2007 року
було виділено приміщення колишнього 48-го
дошкільного навчального закладу по вулиці О.
Теліги, 55. Отримання нового приміщення
надало можливість створити сучасні кабінети
для проведення корекційно–реабілітаційних
занять.
Чимало благодійників відгукнулось на
потребу дітей і надали посильну допомогу
засобами для ремонту, коштами, матеріалами.
Фірма «Акорд-С», яку очолює депутат
міської Ради Рязанов Станіслав Анатолійович,
установила пластикові вікна майже на 30 000
гривень, обладнала кімнату водних процедур
для немовлят, масажний кабінет. А на свято 8го Березня Рязанов Станіслав Анатолійович
подарував дітям Центру гірку за 3 000
гривень, іграшки, електромобіль на якому
вихованці «Пагінця» із задоволенням їздять
по території. Для облаштування Центру
залучено більш як 150000 гривень.
Зараз для дітей обладнані кабінети:
- логопедичні – 2;
- фізичної реабілітації;
- реабілітації із когнітивного розвитку;
- психології;
- медичні;
- методичний;
- країнознавства;
- музична зала;
- їдальня, пральня, харчоблок;
- групові кімнати (№1, №3).
Для ширшої популяризації програми
раннього втручання розпочато роботу по
інформуванню населення про необхідність
дітям
із
надання
ранньої
допомоги
порушеннями в розвитку через засоби масової
інформації (періодичні видання, телеканал
«Сфера-ТВ»).
Впровадження інноваційних технологій,
нових підходів до роботи з дітьми із
особливими потребами та реалізація завдань

інтегрованого навчання вимагає постійного
підвищення
фахової
майстерності
педагогічного складу. Отримані знання та
набутий досвід плідно використовується у
організації роботи як і з дітьми, так з
батьками.
Савчук Т.Є., завідувачка
Центру ранньої педагогічної реабілітації
та соціальної адаптації дітей з
особливими потребами

*
*
*
4 березня 2008 року за ініціативи
Рівненської обласної організації УНП біля
пам’ятника Нілу Хасевичу, що встановлений в
мікрорайоні «Північний» м. Рівного, відбувся
молебень і урочистий мітинг з нагоди
вшанування великого художника-повстанця,
котрий загинув у бою з енкаведистами у
березні 1952 року. На урочистому мітингу
виступив голова Братства вояків УПА ім.
Клима Савури Олексій Мануйлик, який
зауважив, що Ніл Хасевич, знаходячись у
бункері дев’ять років, під землею в холоді й
голоді, думав про одне – як здобути
Українську державу, поліпшити життя
українського народу. Це саме він, Ніл
Хасевич, інвалід без ноги, якого боялись
енкеведисти, чи не більше від самого
«Дубового».
Не дивлячись на інвалідність Ніл Хасевич
активно пересувався, працював і героїчно
боровся з московським окупантом. Олексій
Мануйлик констатував: «На жаль, біда
нинішньої України, що сьогодні у владі таких
як Ніл Хасевич - немає».
Волинь. – 2008. – 7 березня.

*
*
*
В селі Пустоіванне Радивилівського
району відкрито відділення медико-соціальної
реабілітації інвалідів та осіб похилого віку,
яке за сприянням депутата районної ради,
начальника управління праці та соціального
населення
райдержадміністрації
Василя
Андрійовича
Бондаря
та
директора
територіального
центру
соціального
обслуговування
пенсіонерів
і
малозабезпечених
громадян
Миколи
Филимоновича Похальчука функціонує майже
рік. Близько 80 жителів сільської ради
користуються його послугами, які надаються
інвалідам безкоштовно. А пенсіонерам - з 50%
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знижкою.
Пацієнтам відділення завідуюча ФАПом
Ольга Миколаївна Перетятко проводить
фізпроцедури. Багато слів вдячності можна
почути на адресу лікаря відділення Юрія
Антоновича Фусіка - не тільки за його
високопрофесійні якості, але й за уважне
ставлення до відвідувачів.
„Золоті руки" - так оцінюють роботу
масажистки Галини Степанівни Джумурат, яка
не тільки досконало володіє мистецтвом
масажу, а й проводить заняття з лікувальної
фізкультури.
Незважаючи на свою хворобу, я щаслива
людина, що живу серед таких людей, які
допомагають зцілити не лише тіло але і душу.

колекція афганських комах, розповіді про
різні метелики, жуки-скарабеї, так звані
«священні жуки Сходу» і т.д. Доречі, батько п.
Ростислава був афганцем, звідси і особливий
інтерес викладача до цієї теми.
Живим прикладом героїзму став воїнафганець Сергій Зінич. Він на війні втратив
зір – рятував людину з підпаленого танку.

Анастасіна Г.А,. с. Пустоіванне
Радивилівського району інвалід II групи

*
*
*
Рівненське
обласне
об’єднання
Всеукраїнська організація інвалідів «Союз
організацій інвалідів України» приділяє
значну увагу вшануванню пам’яті загиблих
учасників бойових дій в Афганістані. 12
лютого 2008 року РОО ВОІ СОІУ разом з
інвалідами Рівненської міської організації
України Спілки Ветеранів Афганістану
вшанували
хвилиною
мовчання
та
покладанням квітів до пам’ятника загиблих
учасників
бойових
дій
на
мітингу
приуроченому 19 річниці виводу військ з
території Афганістану.
У продовж багатьох років РОО ВОІ СОІУ
опікується побутовими проблемами сімей
загиблих воїнів, надає грошову допомогу, бере
участь в організації і проведенні виховних
заходів у ЗОШ міста тощо.
5 лютого 2008 року в ЗОШ № 22 спільно з
Рівненською міською організацією Українська
Спілка Ветеранів Афганістану та РОО ВОІ
СОІУ провели своєрідний урок патріотизму
для учнів старших класів цієї ж школи:
«Гаряча кров Афганістану сльозинкою у серці
затремтить». І хоч виступи усіх запрошених
зайняли чимало часу, старшокласники не
втратили інтересу до події до її останніх
хвилин. В ході уроку присутні отриали
історичну та географічну довідки про
місцевість Афганістану. Вразили цікаві
експозиції підготовлені старшим викладачем
МЕГУ Ростиславом Шикулою, зокрема,

Його роздумами школярі особливо
перейнялися, адже з 24 Героїв Радянського
Союзу – 13 чоловік – українці. Школярі могли
побачити
ордени,
медалі,
фотографії
присутніх гостей – голови міської організації
ветеранів бойових дій в Афганістані, депутата
міської
ради
Стаднійчука
Василя
Олексійовича,
воїна-інтернаціоналіста,
музиканта Ткаченко В.В.

Підсумували урок спогадом про померлих.
В руках з портретами загиблих в Афгані
рівнян, школярі схилили голови у хвилину
мовчання. Уривок з кінофільму «9 рота» надав
поштовх для обговорення теми не про війну, а
про людські долі і силу духу.
Представники Рівненського обласного
об’єднання
Всеукраїнської
організації
інвалідів «Союз організації інвалідів України»
– Ольхович В. Г. та Васковець Т. Є. вручили
присутнім воїнам-афганцям живі квіти.
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15 років діє при Рівненському міському
територіальному
центрі
соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з
порушенням
опорно-рухового
апарату,
літературно-мистецький клуб «Крок», який
об’єднує понад 60 дітей. Всі діти мають
особливі таланти і здібності: хто малює,
вишиває, читає вірші, займається співом,
бісероплетінням, дехто пише вірші і прозу.
Так юні поети Костюкевич Ю., Яценя В.,
Понятковська Т. – стали лауреатами
фестивалів в м. Рівне, м. Київ та м.
Северодонецьк.
Вільне слово. – 2008. – 21 лют.

*

*

*

З великим ентузіазмом дітки займаються
танцями, навіть танцюють на візках.
Частина діток захоплені співом і вже стали
лауреатами та призерами фестивалів та
конкурсів. Серед них – Климнота К.,
Тянтковська Т., Микитюк М., Бухало І. та
інші. Серед спортсменів призерами України
стали: Козак Інна, Марчук Михайло,
Побігун Івана, Мізерний Михайло.
Життя в клубі напружене і повноцінне.
Діти з вадами здоров’я виступали з
«Вертепом» в установах та організаціях
міста, в міському палаці культури на
новорічних святах.
Зараз в клубі іде активна підготовка
концертних програм до міського фестивалю
для дітей та молоді з обмеженими
можливостями, до 725-річчя міста Рівне, до
дня захисту дітей.
Планується постановка уривку драми
«Марія – княгиня Рівненська», а також
створення інструментального ансамблю для
найменших учасників клубу.

За період свого існування клуб «Крок»
вже має свої традиції, а головне є мрії і
плани на майбутнє, є бажання і віра у свої
сили.
Улезько Т.Ф.,
педагог-організатор клубу «Крок»
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*
*
*
У 2007 р. Рівненським обласним центром
"Інваспорт" було проведено понад сорок
обласних змагань, з них - 21 чемпіонат та 7
кубків області, обласна спартакіада "Повір у
себе" серед дітей-інвалілів, XIV Спортивні
Ігри
інвалідів
Рівненщини,
обласна
Спартакіада серед спецшкіл-інтернатІв, XIII
Шашко-шаховий фестиваль, обласні змагання
серед спортивних сімей з дітьми-інвалідами
"Тато, мама, я - спортивна сім'я". Всього
понад 2000 чол. взяло участь у даних
змаганнях.
14 спортсменів захищали честь України в
офіційних міжнародних змаганнях, де,
чемпіонами та призерами Європи стали Олександр Помінов (дзюдо, зір, 3 місце),
Петро Нагорний (греко-римська боротьба,
слух,
1
місце),
Любов
Семенюк
(пауерліфтинг, ОРА, 1 місце); чемпіонами та
призерами світу були - Володимир Копитюк
(пауерліфтинг, зір, 3 місце), Ігор Косенко
(футбол ДЦП, 3 місце), Любов Семенюк
(пауерліфтинг, ОРА, 3 місце), Роман
Набухотний (пауерліфтинг, зір, 2 місце),
Галина Галінська (пауерліфтинг, зір, 1 місце),
Василь Ажнюк (футзал, слух, 1 місце).
У 2008 p. від Рівненського регіону з таких
видів спорту, як футбол (слух, ДЦП),
пауерліфтинг (ОРА, зір), дзюдо (зір), грекоримська боротьба (слух), плавання (ОРА, зір),
настільний теніс (ОРА), танці на візках (ОРА)
до складу збірних команд України входить 15
чол. спортсменів-інвалідів, з них – 5 чол.
кандидати до параолімпійської збірної
команди України на участь у XIII літніх
Параолімпійських іграх 2008 p., 4 чол. є
кандидатами до складу збірної команди
України, 2 чол. - резерв у збірну команду, 2
тренери штатної збірної команди України.
За результатами виступу спортсменів на
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях
Рівненська область посіла перше місце у III
групі областей.

категорії 55 кг – Р. Трофімчук, у ваговій
категорії 60 кг - В. Довгалець, у ваговій
категорії 81 кг – О. Помінов
Серед жінок у ваговій категорії 36 кг –
першою була Л. Логацька, у ваговій категорії
50 кг – Ю. Галинська.
*
*
*
26-27 січня 2008 р. м. Рівне відбувся
Відкритий чемпіонат Рівненської області з
міні-футболу серед спортсменів з наслідками
дитячого-церебрального паралічу (ДЦП).
У змаганні взяли участь команди м. Рівне
та Волинського облцентру "Інваспорт",
загалом близько 40 спортсменів. За
результатами змагань, 3 місце посіла команда
"Рівне-2", друге місце зайняла команда
"Рівне-1", а переможцями стала команда
"Волинь".
*
*
*
2-3 лютого 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. Загалом прийняло участь біля
п’ятидесяти 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 стали:
Вади зору
Чоловіки,
вагова категорія (в/к) 67,7 кг:
1 місце – C. Кузьо (Tернопіль);
2 місце – С. Юрійчук (Тернопіль);
3 місце – П. Шепель (Сарни),
в/к 75 кг:
1 місце – Р. Набухотний (Сарни);
в/к 82,5 кг:
1 місце – М. Феш (Tернопіль);
в/к 90 кг:
1 місце – Л. Бобровник (Рівне);
в/к 100 кг:
1 місце – І. Скряга (Рівне);

*
*
*
21-27 січня 2008 р. в Рівному відбувся
відкритий чемпіонат області з боротьби
дзюдо серед спортсменів з вадами зору. В
змаганнях взяли участь 45 спортсменів
Рівненщини.
У ваговій категорії 46 кг серед чоловіків I
місце здобув В. Михайлицький, у ваговій
категорії 50 кг - А. Киричук А., у ваговій
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в/к 110 кг:
1 місце – В. Горобець (Тернопіль);
в/к 100+кг:
1 місце – В. Копитюк (Рівне):
Жінки,
вагова категорія (в/к) 60 кг:
1 місце – Г. Галінська (Рівне);
в/к 67,5кг:
1 місце - І. Харчук (Рівне).

1 місце – В. Одарчук (Рівне).
Жінки,
вагова категорія (в/к) 48 кг:
1 місце – А. Горпиненко (Рівне)
в/к 52 кг:
1 місце – Н. Плескун (Тернопіль);
в/к 56 кг:
1 місце – М. Гулійчук (Рівне);
2 місце – І. Мирончук (Радивилів);
в/к 82,5 кг:
1 місце – Т. Гусєва (Рівне).

Порушення ОРА:
Чоловіки,
вагова категорія (в/к) 48 кг:
1 місце – М. Марчук (Рівне);
в/к 56 кг:
1 місце – П. Чмерук (Сарни);
2 місце – В. Панчук (Сарни);
в/к 60 кг:
1 місце – С. Семенюк (Рівне);
в/к 67,5 кг:
1 місце – І. Семещук (Березне);
в/к 75кг:
1 місце – О. Кисляк (Луцьк);
в/к 90 кг:
1 місце – Г. Міхльов (Рівне);
2 місце – Е. Каськів (Тернопіль);
3 місце – О. Харук (Рівне);
в/к 100 кг:
1 місце – О. Мурашко (Рівне);
в/к 100+кг:
1 місце – О. Товкач (Рівне);
Жінки,
вагова категорія (в/к) 48 кг:
1 місце – О. Гулевич (Рівне);
в/к 60 кг:
1 місце – Н. Свереда (Луцьк);
в/к 75 кг:
1 місце – Л. Семенюк (Рівне).

*
*
*
9-10 лютого 2008 р. в м. Рівне відбулися
змагання з фут-залу серед спортсменів з
вадами слуху. В якому прийняли участь
команди Волинської області, смт. ПідКам'янка Львівської обл., м. Броди Львівської
області,
Тернопільської
області,
Житомирської області, м. Острог, команди
«Рівне – 1», «Рівне – 2». Загалом прийняло
участь 64 чол.
I – місце посіла команда м. Тернополя;
II – місце посіла команда «Рівне – 1»;
III – місце посіла команда м. Острога.
*
*
*
16 лютого 2008 р. відбулись змагання на
кубок першості з шахів серед спортсменів з
порушеннями
ОРА.
38
спортсменів
виборювали кубок першості. Його отримали:
Серед чоловіків:
1 місце – В. Кохан (м. Рівне);
Серед жінок:
1 місце – Т. Орлова (м. Рівне);
Серед юнаків:
1 місце – М. Скуловець (м. Рівне)
*
*
*
2 березня 2008 р. у м. Рівне відбулися
змагання на кубок першості з шашок серед
спортсменів з порушеннями ОРА. Загалом
прийняли участь у змаганнях 44 учасника із
Сарненського, Радивилівського, Острозького,
Демидівського районів та з м. Рівне.
Переможцями стали:
Серед чоловіків 1 місце виборов – Олексій
Бутенко (м. Рівне).
Серед жінок 1 місце виборола –
Валентина Курдюкова (м. Рівне).
В категорії юнаків 1 місце виграв Максим
Скуловець (м. Рівне), а серед дівчат перемогу
здобула Ірина Мирончук (Демидівський
район).

Наслідки ДЦП
Чоловіки,
вікова категорія (в/к) 52 кг:
І місце - М. Микитюк (Рівне);
2 місце – В. Кононенко (Рівне),
в/к 56 кг:
І місце – М. Шнайдер (Березне);
2 місце– Т. Кисіль (Рівне);
в/к 60 кг:
1 місце – Р. Винокур (Рівне);
в/к 67,5 кг:
1 місце – М. Наливайко (Сарни);
2 місце – М. Бойко (Рівне);
3 місце – В. Бандура (Рівне);
в/к 82,5 кг:
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ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

РОЗФАРБУЙ

— Чому це ти подряпаний? —
Юрко Тимка пита.
Тимко йому відказує:
— Та я ж купав кота!
— А я от не подряпаний,
Хоч теж купав свого...
— Еге, ти ж не викручував
І не сушив його!
(О. Буцень)

ЗАБАВА!

По горизонталі:
1. Розділ мовознавства, що вивчає звуки мови.
2. Розділ науки про мову, що вивчає словниковий склад мови.
3. Те саме, що орфографія.
4. Розділ науки про мову, що вивчає частини мови.
По вертикалі:
1. Розділ науки про мову, що вивчає частини мови.
2. Розділ науки про мову, що вивчає будову словосполучень і речень.
3. Розділ науки про мову, що вивчає лексичне значення фразеологізмів.
4. Розділ науки про мову, що вивчає способи словотворення слів.
Відповіді:
По горизонталі: 1. Фонетика. 2. Лексикологія. 3. Граматика. 4. Морфологія.
По вертикалі: 1. Графіка. 2. Синтаксис. 3. Фразеологія. 4. Словотвір.

Олена ШТОМА
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ЦІКАВИНКИ

У біології давно помічено таку закономірність: найдовше живуть ті теплокровні
тварини - птахи, ссавці, які мають найбільші габарити, найнижчу плодючість і які
повільніше дозрівають. Наприклад, миша живе 3 роки, пацюк - 4-5 років, морська свинка 7, кріль - 12, собака - 24 роки, корова - 30 років, зебра - 38, гіпопотам - 49, індійський слон
- 77 років.
Інша справа - холоднокровні тварини: риби, амфібії, рептилії.
Вони живуть і ростуть доти, доки хижак або паразит не припинять природну ходу
подій. Якщо їх повністю убезпечити, то теоретично вони невмирущі. Скільки, по-вашому,
живе звичайна прісноводна перлова скойка? «5, максимум 10 років», - скажете ви. Ні!
Офіційно доведено, цей молюск може прожити понад 100 років!
Щоправда, таке буває дуже рідко. Внаслідок суворих законів природного добору кволі,
старі або, навпаки, молоді, непристосовані особини гинуть. Так, короп, наприклад,
теоретично може прожити понад 50 років. Але скажіть, який із них зможе так довго
обдурювати рибалок? А щука?
Жаби й ропухи можуть жити близько 20-35 років, але лелеки, чаплі, кваки та інші
тварини вносять відчутні корективи у ці строки.
Те саме і серед птахів. Природа начебто відміряла їм досить багато років: ластівкам - 9,
шпакам - 19, полярним крячкам - 27, свійським голубам - 35, страусам - 50, беркутам - 80 і
так далі. Але вона ж таки й ставить їх у такі умови боротьби за своє існування, що лише
деякі з них досягають
названого рівня. Так,
наприклад, шпаки більше
двох років не живуть;
граки - 2-3 роки, хоча
теоретично могли б жити
до
8.
Кайри
максимально 14 років, а в
середньому - 5 років. Сірі
чаплі можуть прожити
близько 15, а насправді
живуть лише 2,5 року.
Качка-шилохвіст
ще
менше - 1,8 року, хоча
може прожити й 17.
Строката
мухоловка
могла б прожити близько
7 років, а в середньому
більше двох не живе.
Незважаючи
на
складну
будову
організму, птахам все-таки доводиться нелегко. Особливо в наш час, коли людина
принесла в природу зміни, часом незворотні.
Що? Як? Чому? Світ тварин : попул. дит. енцикл. –
Х. : Синтекс , 2005.
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У 2008 році Обласний Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (СССДМ) проводить
конкурс творчих робіт дітей-сиріт, дітей та молодих
людей з функціональними обмеженнями «Як
живимо і вчимося – наші мрії»:
- конкурс на кращий малюнок «Країна моєї
мрії» - травень 2008 р.;
- конкурс на кращий публіцистичний твір щодо
популяризації здорового способу життя – вересень
2008 р.;
- конкурс на кращий виріб із макраме «Чарівне
плетіння» - листопад 2008 р.
До участі у конкурсах запрошуються дітисироти віком від 10 до 18 років, а також діти з
функціональними обмеженнями та молоді люди з
вадами здоров’я віком від 10 до 35 років.
До роботи повинен бути зроблений підпис за

зразком:
- прізвище, ім’я, по-батькові;
- повна дата народження;
- домашня адреса;
- назва навчального закладу;
- вказано: дитина-сирота (копія документа, що
засвідчує статус – Єдиний квиток), дитина та
молода людина з вадами здоров'я (копія пенсійного
посвідчення);
- назва роботи;
- копія ідентифікаційного коду учасника
конкурсу.
Для того, щоб прийняти участь в тому чи
іншому конкурсі необхідно звертатись у місцеві
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
на місцях.

З метою розвитку молодіжного волонтерського
руху, утвердження та пропаганди здорового способу
життя серед дітей і молоді, впровадження програми
діагностики, лікування та реабілітації дітей з вадами
зору з 14 по 20 квітня 2008 року, Всеукраїнським
благодійним фондом «Серце до серця» за участю
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти
і науки, Державної соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді, Українського державного центру
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки,
Державного комітету телебачення і радіомовлення
буде проведена щорічна всеукраїнська акція
«Почуйте всі!» щодо благодійної допомоги дітям з
вадами зору!
Акція відбудеться в усіх областях і буде
супроводжуватись
проведенням
молодіжних
концертів, вистав, конкурсів за участю членів різних
громадських і благодійних об'єднань.
Під час проведення акції відбудеться суспільний
збір коштів, на які для кожної області буде

закуплено медичне обладнання та передане
обласним дитячим лікарням.
Просимо Вас підтримати проведення щорічної
акції та сприяти щодо:
– залучення волонтерів акції з числа членів
дитячих і молодіжних громадських організацій,
благодійних об'єднань, учнівської та студентської
молоді;
– проведення благодійних концертів і
спортивних змагань під час фіналу акції 20 квітня
2008 року;
– висвітлення ходу проведення акції у засобах
масової інформації.
Інформація та довідки за тел.: 8-044-331-28-11,
8-067-728-70-58, Горінов Павло Валерійович,
директор проекту Всеукраїнського благодійного
фонду «Серце до серця», завідуючий відділом з
політики
Українського
питань
молодіжної
державного
центру
позашкільної
освіти
Міністерства освіти і науки України.

Рівненський обласний краєзнавчий музей:
- квітень – «Виставка воскових фігур» (м. Санкт-Петербург, Росія);
- травень – фольклорно-етнографічне свято «Музейні гостини - 2008». До Міжнародного дня Музеїв (відкриття 18
травня 2008 року);
– Обласне свято «Водіння куста»
Адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 19, тел.: для довідок: 26-75-80.
Рівненська обласна філармонія. Зал камерної та органної музики:
- 22 квітня – Джовані Батиста Перголезі «Stabat mater»;
– Луїджі Керубіні – «Реквієм»;
– Хор музичилища Рівненського державного гуманітарного університету, директор - О. Одинець;
– Камерний оркестр, диригент – П. Багінський, поч. о 19.00.
Адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 20, тел.: для довідок: 26-86-09; 22-23-51.
Рівненська державна обласна бібліотека:
Навчально-інформаційний комп’ютерний Центр «Інтернет-Окуляр» запрошує на навчання з основ комп’ютерної
грамотності та роботи в мережі Інтернет слабозорих та незрячих людей. Заняття проводяться в групах та
індивідуально за навчально-тематичними планами. Всі послуги Центру безкоштовні.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (2-й поверх), тел.: для дов. 26-38-30.
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------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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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо для
Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни рубрик,
наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Довгалюк Артем дуже любить малювати. Також він дуже любить
музику. Світ музики і звуків є барвистий КОЛЬОРОВИЙ. Так
приємно малювати співати відтворювати ЖИТТЯ!
ПРИВІТ Я АРТЕМ!
ЦЕ Я САМ ПИШУ ВСЯКУ КРАСОТУ.
Мрії збуваються!
Артемчику три з половиною роки, і ще малюком він полюбив
малювати, ще немовлям заспокоювався тільки біля кольорового
прямокутника на стіні. Слава Богу, картин дома вистачає - їх малював
дідусь і мама з татом.
Так ось, якось весною ми отримали журнал для дітей з особливими
потребами «Радість дитинства – вільні рухи» і взяли участь у
конкурсі малюнку «Моя мрія» Артем дуже любить машини, тому
намалював веселий жовтий мінівен. Тато відіслав лист до журналу, і в
наступному номері Артемчик впізнав свою машину, а згодом ми
отримали листа з повідомленням про третє місце в конкурсі! В своїй
віковій групі Артем виявився найменшим - 3 рочки. В
якості подарунку нам запропонували безкоштовну
путівку на вибір: в Трускавець або в Євпаторію.
ЦЕ БУЛО ПРИГОЛОМШЛИВО.
Люди вже звикли покладатися лише на себе, жити в
байдужості і омані, а тут маленьке кольорове диво так
високо поціноване. Дуже приємно, що є в країні люди,
які опікуються особливими дітьми, що потребують
додаткової уваги.
Виходить, МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ?!
ТАК!!!
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