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Шановні читачі!
Час летить мов сполохані коні... А ми біжимо, намагаючись наздогнати його, інколи не відчуваючи днів, які «миготять», ніби вікна вагонів швидкісного поїзда – понеділокп’ятниця, понеділок-п’ятниця. Не помічаємо, як швидко змінюються пори року, весна-осінь, весна-осінь, як щойно позеленіле листя вже пожовтіле падає додолу.
Здається лише вчора ми готували перший випуск Інформаційного бюлетеня, підбирали команду для його підготовки,
оголошували конкурс на кращу назву разом з Вами, шановні
читачі, мріяли про кольоровий журналів. З того часу пройшло
4 роки. Сьогодні частково здійснилася наша мрія і Ваші побажання побачити журнальне, змістовно наповнене видання. Даруйте за самопохвалу, але численні листи, які надходили від Вас, є найкращою і найвищою оцінкою нашої роботи, за що ми Вам щиро вдячні.
Вони ще і барометр, на який вся редакційна група постійно рівнялася, готуючи кожне наступне число.
Читаючи листи, ми раділи Вашим успіхам, переймалися болями і проблемами, намагалися бути посередниками в їх розв’язанні компетентними та уповноваженими спеціалістами. Розуміємо, що не всім
змогли допомогти та кожного разу ми через інформацію передавали Вам частинку тепла своєї души і
віру, бо тільки з вірою в краще можна перемогти недугу і наперекір долі бути щасливим.
Кожне число видання - це праця багатьох
людей. Висловлюю щиру подяку всім тим, хто
працював для Вас. Це спеціалісти Головного
управління праці та соціального захисту населення Т.Б. Євтушок, О.П. Смоляк, Т.М. Прус
Т. М., А.М. Закусілова, О.В. Маркоз, зав. відділом Головного управління Пенсійного фонду
України в Рівненській області М.І. Токар, головний спеціаліст, юрист обласного відділення
фонду соціального захисту інвалідів І.М. Микулин. Особлива подяка журналістці Еллі Білюк з Острога за велику увагу до людей з особливими потребами, за надані статті. І звичайно Вам, шановні читачі, бо саме Ви є героями
історій вміщених у виданнях, авторами багатьох матеріалів.
Вже четвертий рік працює над створенням інформаційного бюлетеня дружна команда мудрих охоронців багатств людського духу: бібліотекарі Світлана Ступницька, Алла Литвинюк, Наташа Волян,
Вікторія Гупалюк, Олександра Промська, Ірина Давидчук. Вони реалізують високу професійну місію –
нести людям інформацію, збагачувати їх духовно.
Цим випуском завершується проект підтримки інформаційного бюлетеня «Інва.net» Посольством
США в Україні, завдячуючи якому було підготовлено п’ять останніх чисел видання. Фінансова підтримка інформаційного бюлетеня, який вийшов в нинішньому році, також здійснювалася в рамках
проекту ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб». Бюлетень виходив накладом 600-800
примірників. Його читали в Рівненській і Волинській областях мешканці спеціалізованих закладів, люди з особливими потребами, які змогли відвідувати бібліотеки і ті, до кого приносили видання додому
волонтери, соціальні працівники. Поширювався «Інва.net» і в громадських організаціях інвалідів України.
Попри всі проблеми, які нам потрібно буде вирішувати через відсутність коштів для подальшого
випуску інформаційного бюлетеня «Інва.net», ми віримо що і в наступному році будемо працювати для
ВАС.
То ж нехай ніколи не полишає Вас Віра та Надія! Нехай з Вами буде БОГ.
Пишіть нам!
Раїса Щербан
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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
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Кому ж не хочеться відчувати себе красивим?! І це питання стосується не лише
жінок, а й представників сильної статі. Що таке краса? Це перш за все здоров’я.
Адже людина, яка має здоровий вигляд, не може бути не красивою.
екземі,
іхтіозі,
себореї,
нейродерміті,
атопічному дерматиті.
Шкірні захворювання – це група різних за
причинами виникнення і механізмами розвитку захворювань, які характеризуються патологічними змінами шкіри, її придатків (нігтів,
волосся) і слизових оболонок.
Запальні шкірні хвороби (дерматити)
виникають від безпосереднього впливу на
шкіру хімічних, механічних, променевих,
температурних та інших факторів.
Інші шкірні хвороби виникають при
порушенні функцій нервової, ендокринної
систем, при захворюванні внутрішніх органів
(печінки, шлунково-кишкового тракту й ін.),
при порушенні обміну речовин.
Велику групу шкірних захворювань
складають гнійничкові ураження шкіри.
Шкірні хвороби можуть виникати при
паразитуванні комах (наприклад, короста),
патогенних грибів.
Ряд шкірних захворювань є проявом
підвищеної чутливості організму до тих чи
інших подразників (ліки, деякі рослини та
інше). У шкірі можуть виникати такі
новоутворення, як родимі плями, бородавки,
пухлини й ін.
Хворобу шкіри завжди варто розглядати
як загальне захворювання цілого організму. У
свою чергу і захворювання шкіри можуть робити великий вплив на весь організм.
Лікування хворих зі шкірними хворобами
є завданням досить складним, вимагає крім
спеціальних знань сутності тих чи інших
дерматозів і причин їх виникнення.
Дерматози в переважній більшості являють
собою не місцеві патологічні процеси в шкірі.
Вони – результат змін нервової системи,
внутрішніх і ендокринних органів, обміну
речовин, гомеостазу й ін. Тому лікування
ураження шкіри повинно бути комбінованим
(загальним і місцевим), комплексним із
застосуванням
психотерапії,
медикаментозних
препаратів,
фізіотерапевтичних методів і курортного
лікування.

Журавель Наталія,
завідуюча амбулаторно-поліклінічним відділенням
Рівненського обласного шкірно-венерологічного
диспансеру

Якщо хворобу шлунка або будь-якого
іншого внутрішнього органу можна перенести потайки від оточуючих, то як приховати
захворювання шкіри? Особливо в області обличчя та волосистої частини голови? Такі
прояви необхідно лікувати, до того ж
терміново. Адже шкіра виконує різноманітні
функції і відіграє велику роль у житті
організму. Вона захищає внутрішні органи
від зовнішніх впливів, захищає від
механічних ушкоджень, регулює температуру
тіла, виробляє шкірне сало, виводить з
організму зайву вологу і деякі продукти розпаду білків, накопичення яких в організмі неприпустимо, захищає організм від інфекцій,
приймає всілякі зовнішні подразнення,
передає їх у мозок і доводить до нашої
свідомості. Захворювання шкіри викликають
не тільки фізичні, а й психологічні страждання у пацієнтів та членів їхніх сімей. Саме тому їх необхідно лікувати.
Останніми
роками
спостерігається
підвищення частоти розвитку тяжких
дерматозів, в тому числі їх дифузних форм,
які супроводжуються глибокими порушеннями процесів зроговіння шкіри. Це призводить
до втрати працездатності та до інвалідності.
Ці тяжкі порушення виникають при псоріазі
(найчастіше),
хронічній
ліхеніфікованій
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Нерідко
першочергового
значення
набуває догляд за хворими, особливо з
гнійничковими проявами, а також режим і
дієта, роль якої добре відома при багатьох
алергійних захворюванях.
Якщо звернутись до сухих цифр статистики, то, наприклад, кількість хворих на коросту впродовж року збільшилась майже на
п’ятдесят відсотків. Дуже турбує нас останнім часом і атопічний дерматит (різновид екземи) у дітей, який треба лікувати роками.
Поряд зі спадковістю та екологічними негараздами цю хворобу часто спричиняє штучне
вигодовування малюків, які, не одержуючи
материнського молока, стають набагато вразливішими до різних негативних впливів.
Проблемою номер один у дорослих можна
назвати псоріаз — незаразне хронічне захворювання шкіри невідомого походження. Такі
собі начебто безневинні плямки, які, проте,
вказують на небезпеку для людини стати інвалідом ще в молодому віці — є ризик ураження суглобів чи всієї поверхні шкіри з відповідним порушенням обміну речовин.
Псоріаз - це полісистемне мультифакторне ураження шкіри, опорно-рухового апарату,
а також внутрішніх органів. Це одне з
найбільш поширених захворювань шкіри, яке
здатне часто рецидивувати. Питома вага
псоріазу
в
загальній
структурі
захворюваності шкіри становить від 7 до
10%, а серед госпітальних хворих з шкірними
хворобами - до 20-25%. Світова статистика
свідчить, що близько 3 відсотків людства
страждає від псоріазу.
В останні роки спостерігається відносне
зростання кількості хворих на псоріаз, що,
найімовірніше, пов’язане з впливом екологічних факторів та великими психоемоційними
навантаженнями. На сучасному етапі також
почастішали ускладнені випадки перебігу
псоріазу, які призводять до інвалідності.
Псоріаз набув поширення у всіх широтах
земної кулі. Найчастіше цей дерматоз розвивається у віці 10-25 років, захворювання з'являється і у дітей 4-7 місяців. На нього
хворіють і жінки, і чоловіки, однак у
чоловіків це захворювання спостерігається на
60-65 % частіше. Серед дітей псоріаз
спостерігається здебільшого у дівчаток.
Етіологія псоріазу до кінця не з’ясована.
Відомо, що вирішальну роль у розвитку захворювання відіграють генетичні чинники.
Велике значення мають також неврологічні,

ендокринні та імунологічні фактори. До
чинників, що сприяють рецидиву дерматозу
належать стресові ситуації, кліматичні зміни,
переохолодження, травми, хронічні захворювання, алкоголізм тощо.
Основним проявом захворювання є висипання, що мають мономорфний характер папульозних псоріатичних елементів, симетрично розташованих на розгинальній поверхні
ліктьових та колінних суглобів. Висипання
можуть бути і на інших ділянках шкіри. Папули негострозапального характеру з чіткими
кордонами, мають червоний колір. На їх
поверхні формуються сріблясті лусочки, що
легко знімаються. Папули схильні до
периферійного росту і утворення бляшок
різної величини та форми. В окремих випадках розвивається псоріатична еритродермія.
Залежно від клінічних проявів та локалізації псоріатичних висипань вирізняють псоріаз себорейний, фолікулярний, рупіоїдний,
бородавчастий, папіломатозний, ексудативний, пустульозний, артропатичний, псоріаз
долонь, підошов, складок, нігтьових пластинок.
Псоріатична еритродермія розвивається
внаслідок поступового прогресування псоріатичного процесу і злиття бляшок або раптово
під впливом провокуючих чинників (надмірної інсоляції чи переохолодження, нераціональної зовнішньої терапії, раптової відміни
кортикостероїдів тощо). При цьому дерматозі
шкіра
яскраво-червона,
набрякла,
інфільтрована, зі значним лущенням. Також
спостерігається часта сверблячка, порушення
загального стану, збільшення периферійних
лімфовузлів, випадання волосся, анемія,
гіпоальбумінемія.
Артропатичний псоріаз асиметрично
уражує один або кілька дрібних суглобів кистей і ступень. Частіше він спостерігається у
осіб молодого віку. Спершу при цьому дерматозі з'являються періодичні артралгії, які
поступово стають постійними і часто призводять до інвалідизації хворих. Ураження
суглобів може розвинутися на тлі існуючого
шкірного псоріатичного процесу, одночасно
із ураженням шкіри чи ще до розвитку
шкірних проявів.
Пустульозний псоріаз проявляється у
вигляді генералізованого і обмеженого висипання на долонях і підошвах. Пустули
стерильні.
5

Генералізований пустульозний псоріаз
перебігає важко з підвищенням температури
тіла, нездужанням, лейкоцитозом, підвищеною ШОЕ. Процес має затяжний характер з
періодичними загостреннями.
Для більшості хворих характерний сезонний
перебіг
псоріазу,
коли
процес
загострюється у відповідну пору року.
Виділяють зимову (осінь, зима, весна), літню
і змішану форми захворювання. Сезонність
перебігу псоріазу треба обов'язково враховувати при диспансерному обліку і проводити
профілактичне лікування хворих на псоріаз
ще до початку загострення.
Лікування псоріатичної хвороби проводиться з урахуванням стадії, форми та ступе-

ня
поширеності
процесу.
Лікування
поділяють на загальне і місцеве. У випадках
дисемінованих форм основним є загальне
лікування, при обмежених формах досить
тільки місцевої терапії.
Прогноз для здоров’я у разі звичайного
псоріазу є сприятливим. Якщо хвороба тривала з рецидивами і загостреннями, прогноз
невизначений. Найменш сприятливим є прогноз у разі артропатичного псоріазу та
еритродермії, при них можлива інвалідності.
Для профілактики рецидивів у міжрецидивний період потрібно проводити фітотерапію, кліматотерапію, вітамінотерапію, УФОопромінення, санацію хронічних вогнищ інфекції.

Проблема псоріазу посідає одне з провідних місць у практичній дерматології. За приблизними підрахунками експертів ВООЗ у
світі нараховується до 200 мільйонів хворих
на псоріаз, і кількість їх постійно зростає, в
розвинених країнах від псоріазу страждає 1,52% населення.
Надзвичайно актуальним у хворих на псоріаз є за шкірою. Тому, дані поради дозволять
хворим на цей дерматоз знизити частоту загострень.
1. Приймаючи душ чи ванну, не користуйтесь жорсткими губками, віддавайте перевагу більш м'яким. Вибирайте рН-нейтральні
(рН=5,5) засоби для сухої шкіри. Уникайте
засобів з сильними запахами. Прийом водних
процедур має бути короткотривалим. А після
прийняття ванни чи душу нанесіть на шкіру
засіб по догляду за нею, бажано натуральний.
2. Під час загострень уникайте подразнень
шкіри. Чим більш гострим є перебіг захворювання, тим більш м'яким повинен бути догляд.
3. Захищайте шкіру від порізів, ссадин і
пошкоджень так як вони можуть бути причиною нових висипань. Коротко підстригайте
нігті. Це допоможе уникнути розчухів.
4. Не „згоряти" на сонці. Сонячні ванни
пересушують шкіру. Після перебувань на сонці користуйтесь зволожуючими засобами.
5. В зимовий період зволожуйте повітря у
приміщенні як на роботі, так і вдома. Обмежте час перебування в умовах кондиціонування.
6. Одяг вибирайте легкий, просторий, з

Наумець Наталія Павлівна,
лікар–дерматолог

натуральних тканин.
7. Уникайте стресів. Стрес є одним із основних чинників, здатних спровокувати загострення псоріазу.
8. Відмовтесь від алкоголю, адже його
вживання обтяжує перебіг хвороби. За деякими даними, серед осіб, що зловживають
алкоголем псоріаз зустрічається у 4,7 разів
частіше, і як правило, перебігає більш гостро.
9.Відмовтесь від паління.
10. Дотримуйтесь дієти. Деякі теоретики
пов'язують виникнення псоріазу із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Відомо,
що:
– малобілкова дієта в багатьох випадках покращує перебіг псоріазу. Спробуйте знизити
вживання молока та м'яса. Замініть молоко кисломолочними продуктами, а м'ясо — білою рибою.
– Зменшити прояви псоріазу зможе дода6

вання до раціону продуктів, багатих поліненасиченими жирними кислотами: жирна риба,
рослинні олії (особливо оливкова). Можна використовувати добавки, що містять такі кислоти чи риб'ячий жир.
– Збільшіть вживання свіжих овочів та фруктів. При цьому деякі фрукти можуть (дуже індивідуально) викликати погіршення, їх необхідно виключити: цитрусові, овочі та фрукти,
що містять червоний пігмент – томати, полуниця, суниця та ін.
– Обмежте вживання шоколаду та продуктів, що містять оцет.
Досить непоганий ефект для досягнення
клінічної ремісії при псоріазі має фітотерапія, її
застосовують у двох напрямках.

зом з мішечком. Температура води 39°С. Тривалість процедури до 20 хв.
Варіант Б. Хвойно-валеріанові ванни: 2
столові ложки хвойного екстракту і 25 мл настою валеріани розмішати з водою для купелі.
2. Фітоаплікації.
Розрізняють кілька методів накладення фітоаплікацій: обмежені, перифокальні (розміщення трав по периферії патологічного вогнища), рефлекторно-сегментарні (в проекції сегментів спинного мозку) і реперкурсивні (дія на
симетричну ділянку пошкодженої зони). Для
приготування фітоаплікацій лікарські трави подрібнюють, перемішують, збір розпарюють в
окропі протягом 15-20 хв. Настій проціджують
і використовують для лікувальних ванн. Сировину, що залишилась, віджимать, обгортають
двома шарами марлі і накладають на ділянку
тіла. Зверху накривають целофаном або провощеним папером і обкутують вовняною тканиною. Товщина шару фітоаплікації повинна становити 4-6 см, температура 50°С, експозиція
10-30 хв. Частота накладення аплікацій різна.
Частіше застосовують інтенсивну фітотерапію
(аплікації роблять два дні підряд, потім перерва
1-2 дні, курс 10-15 сеансів). Використовують
такий збір: 10 г трави хвоща, по 20 г листя кропиви, трави звіробою, плодів ялівцю, квітів нагідок та 30 г трави фіалки триколірної.
3. Мазева терапія
Найбільший ефект дає застосування мазі за
таким рецептом: 50 г дьогтю березового, 250 г
свинячого жиру, 50 г прополісу, 100 г димексиду, 250 г нафталану, 50 г цинкової мазі. Поставити в скляному посуді на водяну баню на 2
год. Через кожні 30 хв. суміш добре перемішують дерев'яною ложкою. Мазь застосовують
зовнішньо: втирають у пошкоджені ділянки після водних процедур 1-2 рази на тиждень протягом усього курсу лікування.
Таким чином, наявність значної кількості
протипсоріатичних лікарських засобів дає змогу лікарю-дерматовенерологу вибирати найбільш ефективні, беручи до уваги як об'єктивні
дані захворювання, так і конкретні суб'єктивні
чинники.

І. Фітотерапія для внутрішнього застосування.
Варіант А. Беруть 5 столових ложок череди
(для усунення свербежу), кропиви (вітамінна
дія), тмину піскового (жовчогінна), споришу
(сечогінна), 100 г подрібненого кореня лопуха
справжнього (регулююча обмінні процеси), 10
столових ложок листя суниці (гіпоглікемічна).
Збір добре перемішують, столову ложку суміші
заливають 2 склянками окропу і настоюють
протягом 5-6 годин. П'ють по півсклянки тричі
на день за 30-40 хв. до їжи протягом курсу лікування.
Варіант Б. Беруть по 20 г трави кропиви
дводомної, листя берези бородавчастої, трави
чистотілу звичайного, кореня лопуха справжнього, квітів бузини чорної, коренів солодки
голої, трави фіалки триколірної, кори крушини
ламкої та насіння кропу запашного. Збір добре
перемішують, беруть 2 столових ложки суміші,
заливають 0,5 л окропу, доводять до кипіння,
настоюють 2 год. Вживають по 100 мл/ 3-4 рази
надень за 10-15 хв. до їжи.
Варіант С. Беруть по 40 г кори крушини
ламкої та коренів солодки голої, по 30 г листя
берези бородавчастої, трави фіалки триколірної, квітів бузини чорної та насіння кропу запашного. Збір добре перемішують беруть одну
столову ложку суміші, заливають 250 мл, окропу і настоюють 1-2 год. Вживають по 1/4 -1/2
склянки на день за 10-15 хв. до їжи.
ІІ. Фітотерапія для зовнішнього застосування.
1. Ванни.
Варіант А. У невеличкий бавовняний мішечок кладуть 200-300 г сіна. Мішечок зав'язують,
вміщують у п'ятилітрову каструлю і заливають
повністю водою. Кип'ятять протягом 30 хв. У
приготовлену ванну виливають цей відвар ра-
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О.В. Юрченко
Коли немає настрою, на душі нудь й нічого в житті не миле, ми кажемо: депресія
Ще в 70-х роках XX століття на неї страждало близько двох відсотків населення земної кулі, нині — це вже чотири-п'ять відсотків, а за деякими прогнозами, через 2030 років депресія займе перше місце серед
усіх захворювань у світі, обігнавши й хвороби серця. Вочевидь, це плата за урбанізацію.
Ці цифри лише верхівка айсберга і скоріш за все їх потрібно збільшити в кілька
разів, оскільки далеко не всі з хворих потрапляють в поле зору психіатрів. Багато
хто не йде до фахівця зі страху дістати
клеймо «психічно хворого».
Інші просто не знають, що різні хвороби, від яких вони довго та безуспішно лікуються, це теж депресія, коли емоційна
перенапруга або тривога і страх, що затаївся в глибині душі, набувають болісних тілесних відчуттів. Може бути повна безуспішність численних і повторних курсів лікування. Остаточно зірвати маску з такої депресії можна лише одним способом — проконсультуватися в психіатра, який поставить правильний діагноз та призначить адекватне лікування, що дасть можливість видужати колишньому «сердечнику» чи «хворому на виразку шлунку».
Буває, що депресія маскується під трудоголізм, підвищену трудову чи громадську
активність. Емоційно нестабільні люди, які
втратили впевненість у собі, намагаються
поринути в турботи, щоб забутися в них і
втекти від своїх неприємних думок і відчуттів.
Туга також може проявлятися анорексією - відмовою від харчування, або булімією
– підвищеним апетитом, особливо це про-

являється у жінок. Для чоловіків більш характерною ознакою депресії є кількість сигарет, викурених за добу. Безперервне паління, коли охоплена тривогою людина відразу прикурює одну сигарету за другою, є
найпростішим «народним» способом заспокоїтися. Аналогічно можна трактувати і
пристрасть до спиртного, коли п'ють через
бажання забутися, прогнати тривогу чи нудьгу. Та це найкоротший шлях до алкоголізму, так як з кожним разом потрібно все більше і більше алкоголю, що в свою чергу
призводить до психічної залежності, а пізніше і до фізичної залежності, при цьому
тривога та нудьга не зникають, а як правило
тільки поглиблюються.
Існує глибинний, так званий вітальний
страх перед психічними захворюваннями і
навіть перед самим словом «психіатрія».
Хворі на нервові розлади та депресію уникають візиту до психіатра, спершу звертаючись, до різних народних цілителів, екстрасенсів, чаклунів, які знімають «наврочення», «лікують» за фотографією, «заговорюють» тощо, якщо такі міри не допомагають звертаються до лікарів загальної практики, наприклад невропатологів, бо як говорять самі хворі назва пов'язана з нервами.
На жаль деякі „спеціалісти" які не тільки не
мають юридичного права ставити діагноз, а
й не вміють розпізнавати ці стани, дуже часто беруться за лікування.
Поширене явище — самолікування. Як
ліками, купленими на свій страх і ризик в
аптеці, так і популярними в побуті гаслами
на кшталт — «візьми себе в руки», «не бери
в голову», «напруж силу волі» тощо. Іноді
справді можна «взяти себе в руки», тобто
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вань, але нажаль не розуміють, що нервова
система потребує ще більш тривалого реабілітаційного періоду та щадящого режиму,
ніж після складного перелому руки, чи то
після вилікуваного гепатиту.
Хочеться вірити, що з часом у нас зросте
рівень культури лікування захворювань як у
фахівців і пацієнтів, так і в ставленні загалом до психіатрії не тільки в плані естетики.

мобілізувати резервні можливості організму
й подолати депресію. Та, на жаль, далеко не
завжди.
Є ще одна проблема. Полікували депресивного хворого, йому стало краще, він виписався, і як правило, перестав, приймати
рекомендовані. Через деякий час потрапив
у ту саму важку життєву ситуацію, і знову
занедужав. Люди погоджуються на тривалі
реабілітаційні заходи після операційних
втручань, та різних видів важких захворю-

http://www.psychiatria.lviv.ua/depression/articlei3/

Не потрібно довіряти розповсюдженій
думці про те, що той, хто говорить про самогубство, ніколи цього не зробить. Так,
заява про намір суїциду може бути і демонстрацією, але вона може бути і криком про
допомогу.
Пам'ятайте, що дуже важко відмовити
людину від самогубства, звертаючись лише
до її сумління з такими розмовами: "Не можна завдавати болю близьким, кидати їх
напризволяще". Такий тиск може навпаки
підштовхнути до фатального кроку: "Я вже
не маю права розпорядитися навіть власним
життям!". Краще скажіть такій людині, що
від неї залежить: жити їй чи ні, але чи не
краще спочатку спробувати інші способи
вирішення проблеми?
Навіть безробіття та фінансова криза ще не привід для відчаю. В такому випадку
близькі дуже часто заспокоюють таким чином: "Не турбуйся, ми тебе прокормимо".
Але говорити так - значить завдавати удару
по гідності людини, в неї може виникнути

відчуття, що їй подають милостиню. Краще
запропонуйте свою допомогу на перший
випадок та запевніть того, хто опинився в
скрутному становищі, що в нього досить
сил, розуму та досвіду, щоб власноруч подолати труднощі, що виникли.
Взагалі важливо відволікти потенційного самовбивцю від гнітючих думок. Але ні в
якому разі не кажіть йому: "Не думай про
це". Краще зацікавте його роботою, підкиньте свіжу ідею, познайомте з новими людьми. І тоді, можливо, в його житті знову
з'явиться сенс, і він подякує вам за те, що ви
втримали його від хибного кроку.
http://www.crossroads.com.Ua/articles/2004/7/
199.php
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Про внесення змін до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення
9. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 11.07.2007 № 908
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи інвалідності
осіб рядового і начальницького складу
органів та підрозділів цивільного захисту
10. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Положення вiд 30.05.2007 № 790
Про затвердження типових положень про
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
державної адміністрації
11. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Положення, Форма типового документа,
Договір вiд 30.05.2007 № 783
Про затвердження Типового положення про
соціальний гуртожиток для осіб, які потребують соціального захисту
12. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 30.05.2007 № 782
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2002 р.
N 256
13. Кабінет Міністрів України; Постанова
від 23.05.2007 р. № 765
Про доповнення Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива
14. Кабінет Міністрів України; Постанова
від 23.05.2007 р. № 757
Про затвердження Положення поро індивідуальну програму реабілітації інваліда
15. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Програма, Заходи вiд 12.05.2007 № 716
Про затвердження Державної програми
розвитку системи реабілітації та трудо-

1. Верховна Рада України; Закон вiд
04.05.2007 № 1004-V
Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007
рік"
2. Верховна Рада України; Закон вiд
03.05.2007 № 1000-V
Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів
3. Верховна Рада України; Закон від
22.03.2007 № 827-V
Про внесення зміни до статті 52 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
4. Верховна Рада України; Постанова вiд
16.05.2007 № 1028-V
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" (щодо порядку звернення за
призначенням державної соціальної допомоги)
5. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 08.08.2007 № 1010
Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
6. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 08.08.2007 № 1009
Про затвердження Порядку списання у 2007
році цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів Кабінет Міністрів України; Постанова, Схема вiд 25.07.2007 №
955
7. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 18.07.2007 № 936
Про внесення зміни до пункту 7 Положення
про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
8. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 11.07.2007 № 913
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вої зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на
період до 2011 року
16. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Форма типового документа,
Заява, Перелік вiд 12.05.2007 № 707
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції
17. Кабінет Міністрів України; Постанова
вiд 03.05.2007 № 684
Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення
18. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План вiд 11.09.2007 № 731-р
Про затвердження плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки
19. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 18.07.2007 № 547-р
Про благодійну акцію "Ти можеш їм допомогти"
20. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 26.06.2007 № 485-р
Про передачу будівель у с. Олександрія Рівненської області в державну власність
21. Пенсійний
фонд;
Постанова
вiд
03.07.2007 № 11-1
Про затвердження Змін до Порядку подання
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
19.07.2007 № 830/14097
22. Міністерство Внутрішніх Справ України; Наказ, Інструкція, Форма типового
документа, Список, Акт вiд 28.07.2007
№ 278
Про затвердження Інструкції з організації
забезпечення, надання військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України
та членам їх сімей житлових приміщень
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
15.08.2007 № 942/14209
23. Мінпраці України; Наказ, Положення
вiд 23.07.2007 № 392
Про затвердження типових положень про
реабілітаційну установу змішаного типу
для інвалідів і дітей-інвалідів з розумо-

вою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю Зареєстровано: Мін'юст України вiд 03.08.2007
№ 884/14151
24. МОЗ України; Наказ, Форма, Звіт, Інструкція вiд 10.07.2007 № 378
Про затвердження форм звітності з питань
охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього
заповнення
Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 03.09.2007 №
1009/14276
25. МОЗ України; Наказ, Класифікатор вiд
04.07.2007 № 370
Про затвердження Класифікатора розподілу
травм за ступенем тяжкості Зареєстровано: Мін'юст України вiд 07.08.2007 №
902/14169
26. Мінпраці України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява вiд
05.06.2007 № 283
Про внесення змін до Порядку закупівлі автомобілів вітчизняного виробництва Зареєстровано: Мін'юст України вiд
20.06.2007 № 687/13954
27. Мінпраці України; Наказ, Порядок вiд
15.05.2007 № 223
Про затвердження Порядку нарахування
пені та її сплати Зареєстровано: Мін'юст
України вiд 30.05.2007 № 552/13819
28. Мінпраці України; Наказ, Порядок вiд
03.05.2007 № 201
Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів,
центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів
Зареєстровано: Мін'юст України вiд
16.05.2007 № 505/13772
29. Конституційний Суд; Рішення вiд
09.07.2007 № 6-рп/2007
Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням 46
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36,
частини другої статті 56, частини другої
статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43,
44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103,
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111 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" (справа
про соціальні гарантії громадян)
35. РНБО; Рішення вiд 04.09.2007
Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році
36. Мінпраці України; Положення вiд
23.07.2007 № 392
Типове положення про установу постійного
та тимчасового перебування інвалідів з
розумовою відсталістю Зареєстровано:
Мін'юст України вiд 03.08.2007 №
37. МОЗ України; Інструкція вiд 10.07.2007
№ 378
Інструкція щодо заповнення форми звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у
Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорно-

бильській АЕС, за 20___ рік" Зареєстровано: Мін'юст України вiд 03.09.2007
№ 1014/14281
38. МОЗ України; Інструкція вiд 10.07.2007
№ 378
Інструкція щодо заповнення форми звітності N 14 "Звіт про причини інвалідності,
показання до медичної, професійної і
соціальної реабілітації за 20___ рік" Зареєстровано: Мін'юст України вiд
03.09.2007 № 1013/14280
40. Мінпраці України, Словаччина; Угода,
Міжнародний документ вiд 11.06.2007
Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством
праці, соціальних справ і сім'ї Словацької Республіки про співробітництво у
сфері праці, зайнятості та соціальної політики.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 травня 2007 р. N 757
Київ
Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда
Відповідно до статті 23 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 (83-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 68) у частині затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда;
підпункт 3 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (1758-2001-п) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. N 757

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну програму реабілітації інваліда
1. Це Положення визначає механізм виконям порядку, місця їх проведення, спрямованання та фінансування індивідуальної проних на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібграми реабілітації інваліда.
ностей інваліда та дитини-інваліда.
2. Індивідуальна програма реабілітації ін3. Індивідуальна програма розробляється
валіда (далі - індивідуальна програма) - комна підставі Державної типової програми реаплекс оптимальних видів, форм, обсягів,
білітації інвалідів, затвердженої постановою
строків реабілітаційних заходів з визначен12

сійних захворювань, Фонду соціального захисту інвалідів та інших органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації інвалідів.
9. Порядок складання індивідуальної програми затверджується МОЗ за погодженням з
Мінпраці, МОН, Мінсім'ямолодьспортом.
10. У разі письмової відмови інваліда, законного представника дитини-інваліда від
виконання індивідуальної програми в цілому
або від будь-якого передбаченого нею виду,
форми, обсягу або місця проведення реабілітаційних заходів у програмі робиться відповідний запис.
11. Індивідуальна програма готується у
двох примірниках, які підписуються головою
МСЕК або ЛКК та завіряються її печаткою.
Перший примірник індивідуальної програми
видається інваліду чи законному представнику дитини-інваліда, а другий примірник залишається у МСЕК або ЛКК.
МСЕК або ЛКК надсилає засвідчені в
установленому порядку копії індивідуальної
програми лікувально-профілактичному закладу, органу праці та соціального захисту
населення за зареєстрованим місцем проживання інваліда чи дитини-інваліда, а у разі
потреби - реабілітаційній установі, учасникам
реабілітаційного процесу та навчальним закладам.
12. У разі потреби в оперативному коригуванні індивідуальної програми фахівці реабілітаційних установ можуть змінювати обсяг, строк та черговість проведення реабілітаційних заходів.
13. Контроль за виконанням індивідуальної програми здійснюється в установленому
законодавством порядку.
14. МСЕК або ЛКК під час чергового
огляду інваліда чи дитини-інваліда за зверненням реабілітаційної установи або у порядку нагляду за виконанням індивідуальної
програми, але не рідше ніж один раз на два
роки, переглядає реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою.
15. Фінансування реабілітаційних заходів
індивідуальної програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та
місцевих бюджетах на цю мету, та інших
джерел.

Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006
р. N 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3311).
4. Індивідуальна програма для повнолітніх
інвалідів
розробляється
медикосоціальною експертною комісією (далі МСЕК), для дітей-інвалідів лікарськоконсультативною комісією (далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за зареєстрованим місцем проживання або лікування
інвалідів.
5. Індивідуальна програма розробляється
протягом одного місяця з дня звернення інваліда до МСЕК, а законного представника дитини-інваліда - до ЛКК щодо встановлення
інвалідності.
Фахівці МСЕК або ЛКК роз'яснюють інваліду чи законному представнику дитиниінваліда мету індивідуальної програми, її завдання, очікувані результати та порядок виконання, а також інформують про її рекомендаційний характер.
6. Індивідуальна програма складається за
формою, затвердженою в установленому порядку МОЗ за погодженням з Мінпраці, МОН
і Мінсім'ямолодьспортом, та на підставі відомостей акта огляду МСЕК або медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.
7. Під час огляду осіб чи дітей віком до 18
років з метою встановлення інвалідності
МСЕК або ЛКК з урахуванням виду захворювання, фактичних потреб, віку, статі визначає
оптимальні види, форми, обсяги, місце і
строки проведення медичної, психологопедагогічної, фізичної, професійної, рудової,
фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, потребу в технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного
призначення.
8. Індивідуальна програма розробляється
за участю інваліда чи законного представника
дитини-інваліда фахівцями МСЕК або ЛКК із
залученням у разі потреби спеціалістів закладів охорони здоров'я, органів соціального захисту, державної служби зайнятості, органів
Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та профе-
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 травня 2007 р. № 782
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. № 256
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"
(Офіційний вісник Ук-раїни,2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2004 р., № 11, ст. 662,
№ 36, ст. 2409; 2005 р., № 37, ст. 2285; 2006 р., № 22, ст. 1613) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2007 р. № 782

ЗМІНИ,
що вносяться до постановиКабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. № 256
осіб начальницького складу податкової мі1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
ліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної по"ведуть персоніфікований облік отримужежної охорони, загиблих або померлих у
вачів за видами пільг ветеранам війни і праці,
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
особам: на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії
непрацездатним членам сімей, які перебували
їх соціального захисту", особам, які мають
на їх утриманні, звільненим з військової слуособливі заслуги перед Батьківщиною, вдожби особам, які стали інвалідами під час провам (вдівцям) та батькам померлих (загибходження військової служби, батькам та члелих)осіб, які мають особливі заслуги перед
нам сімей військовослужбовців, які загинули
Батьківщиною, особам, які мають особливі
(померли) або пропали безвісти під час протрудові заслуги перед Батьківщиною, вдоходження військової служби, батькам та члевам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
нам сімей осіб рядового і начальницького
осіб, які мають особливі трудові заслуги пескладу органів і підрозділів цивільного захисред Батьківщиною, жертвам нацистських пету, Державної служби спеціального зв'язку та
реслідувань, ветеранам військової служби,
захисту інформації, які загинули (померли),
пропали безвісти або стали інвалідами під час
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
проходження служби, реабілітованим громаДержавної служби спеціального зв'язку та
дянам, які стали інвалідами внаслідок репрезахисту інформації, вдовам (вдівцям) померсій або є пенсіонерами, громадянам, які постлих (загиблих) ветеранів військової служби,
раждали внаслідок Чорнобильської катастроветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
фи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнодержавної пожежної охорони та ветеранів
бильською катастрофою, дітям війни; пенсіоДержавної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації, а також звільненим із
нерам, які раніше працювали медичними та
служби за віком, хворобою або вислугою рофармацевтичними працівниками в селах та
ків військовослужбовцям Служби безпеки,
селищах і проживають у них,
працівникам міліції, особам начальницького
пенсіонерам, які раніше працювали педаскладу податкової міліції, рядового і начальгогічними працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу та у них прожиницького складу кримінально-виконавчої сивають; допомоги сім'ям з дітьми, малозабезстеми, державної пожежної охорони, пенсіопеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дінерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до
тям-інвалідам; тимчасової державної допомодосягнення повноліття) працівників міліції,
14

ги дітям; житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовід ведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу, пільг особам, які мають
право на забезпечення вугіллям на побутові
потреби згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
послуг зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання
ліків, зубопротезування).
2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженому зазначеною
постановою:
1) в абзаці четвертому пунктів 5 і 6, в абзаці другому пункту 8 та пунктах 9 і 10:
слова "а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, які
загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
звільненим з військової служби особам, які
стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби" замінити словами "а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям СБУ,
працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції,
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у

зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку, які загинули (померли),
пропали безвісти або стали інвалідами під час
проходження служби";
2) у пункті 5:
абзац другий викласти у такій редакції:
"до 3 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям,
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
в абзаці третьому слова "допомоги сім'ям
з дітьми, малозабезпеченим сім'ям; тимчасової державної допомоги дітям" виключити;
в абзаці четвертому цифри "25" замінити
цифрами "22";
3) у пункті 6:
абзац другий викласти у такій редакції:
"до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям,
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
в абзаці третьому слова "допомоги сім'ям
з дітьми, малозабезпеченим сім'ям; тимчасової державної допомоги дітям" виключити;
в абзаці четвертому цифри "28" замінити
цифрами "25";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Державне казначейство перераховує до
10 числа поточного місяця субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги
дітям.
У разі виникнення додаткових зобов'язань
головні розпорядники коштів місцевих бюджетів надсилають щомісяця до 18 числа фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міських рад (міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного
значення) уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному місяці суми. Зазначені фінансові органи готують уточнені реєстри нарахованих у поточному місяці сум та
подають їх до 20 числа Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовим ор15

ганам обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Державне казначейство перераховує щомісяця до 25 числа субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям згідно з уточненою інформацією про фактично нараховані
у поточному місяці суми допомоги.";
4) у тексті Порядку:
слова "ветеранам військової служби, вете-

ранам органів внутрішніх справ, ветеранам
державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та
державної пожежної охорони" замінити словами "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Держспецзв'язку,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони та ветеранів Держспецзв'язку.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.06.2007 N 283
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2007 р. за N 687/13954
Про внесення змін до Порядку закупівлі автомобілів вітчизняного виробництва
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1763 "Про внесення змін до
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 221" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку закупівлі автомобілів вітчизняного виробництва, затвердженого наказом Міністерства праці та соціального політики України від 21.04.2006 N 140 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.2006 за N 549/12423, виклавши його в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.
Міністр

М. Папієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної
політики України 21.04.2006
N 140 (у редакції наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України від 05.06.2007 N 283)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України
20 червня 2007 р. за N 687/13954
ПОРЯДОК
закупівлі автомобілів вітчизняного виробництва
адміністрації (далі - органи праці) для інвалідів,
крім інвалідів, які забезпечуються автомобілями за рахунок коштів, передбачених у бюджеті
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
2. У разі, якщо інвалід, на ім'я якого в регіон
виділяється автомобіль з ручним або звичайним
керуванням відповідно до черговості та висновку медико-соціальної експертної комісії (далі
- МСЕК), виявив бажання отримати автомобіль

1. Цей Порядок установлює єдині правила
замовлення автомобілів вітчизняного виробництва іншої марки замість автомобіля "Славута"
Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управлінням праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської державної
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вітчизняного виробництва іншої марки замість
автомобіля "Славута", він подає до органів праці за місцем проживання заяву про забезпечення інваліда автомобілем вітчизняного виробництва іншої марки замість автомобіля "Славута"
(далі - заява) за формою, що додається (додаток
1).
3. Органи праці на підставі заяви інваліда
розглядають обґрунтованість звернення та в
тижневий термін звертаються до Міністерства
праці та соціальної політики України з клопотанням щодо забезпечення інваліда автомобілем вітчизняного виробництва іншої марки замість автомобіля "Славута".
4. Мінпраці розглядає клопотання, враховує
їх при підготовці розподілу автомобілів на наступний період та в тижневий термін повідомляє органи праці про прийняте рішення.
Автомобіль "Славута", що залишився невиданим, видається наступному інваліду з тієї
самої черговості, у якій перебуває інвалід, що
відмовився від цього автомобіля. Забезпечення автомобілем у такому разі здійснюється за
умови відповідності його модифікації, визначеної згідно з висновком МСЕК, крім інвалідів,
які мають право на забезпечення автомобілем
незалежно від наявності медичних показань та
сплати різниці у вартості автомобіля "Славута".
5. Мінпраці замовляє автомобіль вітчизняного виробництва іншої марки у підприємства-виконавця державного замовлення (далі завод-постачальник) та надає органу праці за
місцем проживання інваліда дозвіл на забезпечення таким автомобілем.
Органи праці в триденний термін видають
інваліду (надсилають поштою з повідомленням) погодження на придбання автомобіля вітчизняного виробництва іншої марки замість
автомобіля "Славута" (далі - погодження) за
формою, що додається (додаток 2).
Інвалід у тижневий термін після отримання
погодження органу праці звертається до дилера, який визначається заводом-постачальником,
пред'являючи йому погодження для отримання
рахунку-фактури.
Протягом п'яти банківських днів після отримання рахунку-фактури інвалід перераховує на
рахунок заводу-постачальника різницю у вар-

тості автомобіля "Славута" та обраного ним автомобіля.
6. У разі смерті інваліда (якщо інвалід сплатив кошти і не одержав автомобіль) або в разі
відмови інваліда від поставленого за його заявою автомобіля вітчизняного виробництва іншої марки завод-постачальник перераховує на
рахунок Фонду соціального захисту інвалідів
вартість автомобіля "Славута". Для перерахування коштів орган праці надає заводупостачальнику нотаріально засвідчену копію
свідоцтва про смерть інваліда, копію заяви або
заяву про відмову одержання автомобіля іншої
марки замість автомобіля "Славута". Перерахування коштів здійснюється протягом п'яти днів
від дати надання органом праці підтвердження.
7. У разі смерті інваліда:
- якщо інвалід сплатив кошти і не одержав
автомобіль, завод-постачальник протягом тридцяти календарних днів з моменту звернення з
доданням необхідних документів (нотаріально
засвідчену копію свідоцтва про смерть та копію
заяви) повертає законному представнику померлого інваліда суму коштів, сплачену відповідно до рахунку-фактури.
Для отримання коштів законний представник, зазначений у заяві, повинен надати заводупостачальнику копію нотаріально засвідченого
свідоцтва про смерть та копію заяви, завірену
органом праці;
- якщо інвалід одержав автомобіль у дилера,
але на момент смерті не зареєстрував його в
органах ДАІ (у 10-денний термін), питання повернення автомобіля і грошових розрахунків
вирішується між законним представником інваліда й органом праці на підставі копій розрахункових
документів, наданих заводомпостачальником (копія рахунку-фактури, копія
платіжного документа).
8. У разі відмови інваліда від поставленого
за його заявою автомобіля, інвалід втрачає право на повторне отримання автомобіля вітчизняного виробництва іншої марки, крім автомобіля
"Славута".
Органи праці на підставі вказаної заяви інваліда звертаються до Мінпраці з клопотанням
щодо забезпечення інваліда автомобілем "Славута" згідно з розподілом автомобілів на наступний період.

Директор Департаменту у справах інвалідів
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Додаток 1
до пункту 2 Порядку
закупівлі автомобілів
вітчизняного виробництва
_________________________________
(повна назва органу праці)
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
інваліда (або законного
представника)
_________________________________
(категорія та група інвалідності)
ЗАЯВА
про забезпечення інваліда автомобілем
вітчизняного виробництва іншої марки
замість автомобіля "Славута"
Я, _______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові інваліда)
мешкаю (зареєстрований) за адресою: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
паспорт: серія ______ N _____________, виданий ______________________________________,
відмовляюсь від отримання (уперше або за заміною) автомобіля "Славута" ______________
та прошу (модифікація згідно з висновком МСЕК) забезпечити мене автомобілем ______________
____________________________________________________________________________________.
(марка, модель, модифікація, колір)
Мені роз'яснено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006
року N 221 "Про забезпечення інвалідів автомобілями вітчизняного виробництва", я на бажання
можу одержати автомобіль вітчизняного виробництва іншої марки, виготовлений підприємством
- виконавцем державного замовлення, за умови відповідності його модифікації, визначеної згідно
з висновком МСЕК, та сплати різниці у вартості автомобіля "Славута" та обраного мною автомобіля.
Я поінформований (-а) про умови отримання мною автомобіля.
Я попереджений (-а), що у тижневий термін з дня отримання погодження, повинен(-а) звернутися за рахунком-фактурою до дилера та протягом п'яти банківських днів з дня отримання рахунку
перерахувати заводу-постачальнику 100% різниці вартості обраного мною автомобіля та автомобіля "Славута". У разі моєї відмови від поставленого мені автомобіля я втрачаю право на повторне
звернення за отриманням автомобіля вітчизняного виробництва іншої марки замість автомобіля
"Славута".
У разі моєї смерті на день видачі обраного автомобіля вітчизняного виробництва іншої марки прошу повернути законному представнику ____________________________________________
(член сім'ї, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

сплачені мною кошти згідно з рахунком-фактурою.
-----------------------------------------------------------------| Заяву прийнято "___" _________ 200_ року
|
| та зареєстровано під N _______
|
|
|
|________________________ Ознайомився ___________________________|
| (прізвище та підпис
(підпис заявника, законного|
| відповідальної особи)
представника)
|
|
|
|----------------------------------------------------------------|
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|
Лінія відрізу
|
|----------------------------------------------------------------|
|
|
| Заяву прийнято "___" _____________ 200_ року
|
| та зареєстровано під N _______
|
|
|
|________________________ Ознайомився ___________________________|
| (прізвище та підпис
(підпис заявника, законного|
| відповідальної особи)
представника)
|
|
|
-----------------------------------------------------------------Директор Департаменту у справах інвалідів

І.Тарабукіна
Додаток 2
до пункту 5 Порядку
закупівлі автомобілів вітчизняного виробництва
____________________________
(назва органу праці)

ПОГОДЖЕННЯ
на придбання автомобіля вітчизняного виробництва
іншої марки замість автомобіля "Славута" N _____
від ____________ 200__ року
Видано ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інваліда)

На придбання автомобіля ___________________________________________________________
(марка, модель, модифікація, колір)

Відповідно до висновку МСЕК або за заявою від ________________ установлено показання на
(дата)

забезпечення автомобілем "Славута" _________________________________________________.
(модифікація)

За автомобіль "Славута" ______________________ Фондом соціального захисту інвалідів
(модифікація)

згідно з договором N ______ від __________ 200 __ р. буде сплачено __________________ грн.
(сума прописом)

згідно із специфікацією N ____ від ___________ 200 __ р.
Решта суми різниці вартості автомобіля "Славута" та обраного автомобіля вітчизняного виробництва
іншої
марки
замість
автомобіля
"Славута"
повинна
бути
сплачена
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інваліда)

протягом п'яти банківських днів з моменту виписки дилером рахунку-фактури.
Керівник органу праці
та соціального захисту населення
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
______________200__ р.
(дата)

Директор Департаменту у справах інвалідів
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Спеціалісти служби зайнятості, які виконують функції з працевлаштування, застосовують різноманітні методи підбору роботи.
Це і автоматичний підбір роботи, і віддалений пошук вакансій (використовуючи дані
інших регіональних центрів зайнятості), пошук роботи за допомогою веб-порталу Державної служби зайнятості, надсилання інформації потенційним роботодавцям та розміщення резюме в мережі Інтернет. Зважаючи
на сучасний соціально-економічний та технічний розвиток суспільства, а також спираючись на досвід та досягнення Заходу як доповнення до вже існуючих методів пошуку роботи, Державна служба зайнятості впровадила нову соціальну послугу – мобільний сервіс
«Пошук роботи». Це один із найбільш швидкісних каналів комунікації, в основу якого
покладено доступні та поширені, насамперед
серед молоді, мобільні сервіси. Аналіз запитів громадян, які протягом січня-жовтня 2007
року скористались новою безкоштовною послугою служби зайнятості, показав, що аудиторія є досить різноманітною: від школярів
до пенсіонерів, включаючи осіб з обмеженими фізичними можливостями, молодих матерів, які знаходяться у відпустках по догляду
за дитиною, військовослужбовців, що закінчують службу в лавах армії, учнів та випускників навчальних закладів.
Основна мета послуги – оперативне інформування та допомога всім, кому потрібна
робота, з використанням популярних мобільних сервісів.
Унікальність запропонованого мобільного
сервісу полягає в тому, що підбір роботи
здійснюється в єдиній загальноукраїнській
базі даних вакансій служби зайнятості, яка
містить понад 180 тисяч вакантних робочих

місць. Крім того, ця послуга є абсолютно безкоштовною для населення, всі витрати повністю несе Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття. Шукачі роботи, які є абонентами усіх операторів мобільного зв’язку
України (Kyivstar GSM, МТС, Life, Beeline),
можуть оформити заявку на пошук роботи і
вже сьогодні замовити мобільний сервіс та
одержати інформацію щодо наявних вакансій.
Скористатися послугою можна:
- відправивши SMS-повідомлення на
номер 730, в якому вказати місто й бажану
посаду (українською, російською мовою, латинськими літерами або кирилицею);
- зателефонувавши з мобільного телефону на номер 730 та отримати дані про вакансії безпосередньо в оператора служби зайнятості (операторський центр працює з 8.00
до 22.00, щодня, крім неділі);
- зайшовши на WAP-портал служби зайнятості (wap.dcz.gov.ua);
- переглянувши Інтернет-портал державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua);
- подзвонивши зі стаціонарного телефону
на номер 8-800-50-50-600.
На запит громадян здійснюється автоматичний підбір і розсилка SMS-повідомлень
про результати пошуку із зазначенням відповідної вакансії, заробітної плати й номера телефону роботодавця. Абонент одержує такі
SMS протягом 7 днів і за бажанням може
відмовитись від розсилки, відіславши SMSповідомлення з одиницею на номер 730.
Про сучасні нововведення у сприянні у
працевлаштуванні ви завжди можете детальніше дізнатись в міських та районних центрах
зайнятості.

Токова Ольга Максимівна,
начальник відділу обласного центру зайнятості

На порталі Державної служби зайнятості
(www.dcz.gov.ua) у рубриці “Послуги населенню” є підрубрика “Особам з фізичними

вадами”, де розміщується різноманітна інформація щодо надання соціальних послуг цій
категорії населення. У рубриці “Робота” в
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підрубриках “Пошук працівників” та “Пошук роботи” розміщена інформація по всій
Україні в розрізі областей та районів. Тут
знаходиться найбільший банк даних про шукачів роботи та про вільні робочі місця і вакантні посади.

йоні, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Працює також новий сервіс - «Консультаційний центр», куди можна електронною
поштою надіслати спеціалістам служби зайнятості запитання, пов’язані з працевлаштуванням, і в короткий термін на свою електронну адресу отримати відповідь.
У рубриках «Електронний каталог» та
«Корисні веб-джерела» розміщена добірка
законодавчих та нормативних документів
про зайнятість і соціальне страхування,
електронні довідники, адреси українських
та зарубіжних порталів з питань працевлаштування. В обласному центрі зайнятості
(м. Рівне, вул. Кавказька, 9 а, каб. 406-407,
тел. 22-33-65) працює Інтернет-центр, де
можна безкоштовно скористатися інтернетпослугами з метою пошуку роботи. У
центрах зайнятості є комп’ютери вільного
доступу, скориставшись якими, можна розмістити своє резюме в мережі Інтернет чи
ознайомитися з актуальними вакансіями.
Про заходи соціальної сфери можна дізнатися з рубрик “Анонси подій” та “Новини”, а цікаві матеріали почитати в рубриці
“Публікації”.

Аналогічні рубрики “Пошук працівників”
та “Пошук вакансій” є і на Рівненському регіональному веб-сайті (www.dcz.gov.ua/rov).
У рубриці «Соціальні послуги населенню» в
підрубриці «Потреба області в працівниках»
щотижня поновлюється інформація про термінові вакансії в м. Рівне та Рівненському ра-

Відділ організаційної роботи
та взаємодії з соціальними партнерами і громадськістю обласного центру зайнятості

Згідно із ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» до 1 січня 2007 р. працюючі особи, які одержували пенсію по інвалідності, не підлягали страхуванню на випадок
безробіття, страхові внески цими особами не
сплачувались. Проте роботодавці сплачували
страхові внески з витрат на оплату праці всіх
найманих працівників, у тому числі інвалідів.
Відповідно до ухвалених змін до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» період одержання пенсії по інвалідності зараховується до страхового стажу. Тобто в період роботи до 1 січня 2007 р. особи, яка одержу-

вала пенсію по інвалідності, прирівнюється до
періоду роботи зі сплатою страхових внесків і
враховується під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат на випадок безробіття.
Отже, роботодавець у довідці про середню
заробітну плату особи, яка працювала до 1 січня 2007 р. та одержувала пенсію по інвалідності, не заповнює графу про сплачені особою
страхові внески, а в графах щодо заробітної
плати проставляється заробітна плата, на яку
нараховувались та з якої роботодавцем сплачувались страхові внески. Обчислюють середню
заробітну плату для розрахунку допомоги по
безробіттю за загальним порядком.

Надія Клімчук,
начальник відділу бухгалтерського обліку обласного центру зайнятості
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На запитання відповідає головний спеціаліст юрист обласного відділення Фонду
Микулін Іван Михайлович



ми, установами, організаціями, у тому числі
підприємствами і організаціями громадських
організацій інвалідів, фізичними особами, які
використовують найману працю, нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- фінансування заходів щодо соціального
захисту інвалідів.
Більш детальну інформацію про Фонд
можна дізнатися звернувшись безпосередньо
до відділення Фонду за адресою: м. Рівне,
вул. Замкова, 10-а, кв.1.

…Добрий день редакціє "Інва.net". Дуже вдячна Вам за таке цікаве і корисне видання. А також дякую працівником нашої сільської бібліотеки, які познайомили мене
з інформаційним бюлетенем. Я хотіла б знати,
яка мама рахується одинокою? У матері двоє
дітей, обоє записані на одного батька, а мати з
батьком шлюбу не брали, але живуть разом.
Єремейчук Н.Г.,
с. Борове, Рокитнівського району

Відповідь. Поняття одинокої матері визначено у п. 5 ч. 12 ст. 8 Закону України "Про
відпустки", де зазначено, що одинока матір
це та, яка виховує дитину без батька.
З огляду на це, Ваша матір статусу одинокої матері не має, оскільки виховує дітей разом з чоловіком, який є батьком її дітей, хоча
і не перебуває з ним у зареєстрованому шлюбі.



…Яку професію можна здобути і
де, з таким захворюванням: інвалід дитинства,
захворювання: електро-опік обох верхніх кінцівок?
Стріла А.,
с. Степангород, Володимирецький район



…Хотіла б більше дізнатися про
фонд інвалідів.
Колодих Сергій,
с. Карпилівка, Рокитнівський район

Відповідь. Для отримання інформації щодо здобуття професії із наведеним захворюванням слід звернутись до Кузнецовської
МСЕК за адресою: м. Кузнецовськ, мікрорайон Будівельників, 23, тел.2-16-03, 6-28-25.
Щоб дізнатися в якому учбовому закладі
можна здобути професію, за рекомендацією
МСЕК, з таким захворюванням, вам необхідно звернутись до Володимирецького районного центру зайнятості за адресою: смт. Володимирець, вул. Повстанців, 45.

Відповідь. Згідно Положення про Рівненське обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів основними завданнями відділення є:
- реалізація у межах своєї компетенції державної політики у сфері соціального захисту
інвалідів;
- контроль за виконанням підприємства-

На запитання відповідає головний спеціаліст управління праці та соціального
захисту населення Оксана Смолюк



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

…Мій син навчається в 10 класі.
З дитинства хворіє на церебральний параліч в
формі нижньої пластичної діплегеї 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 здоров’я не покращується.

Відповідь. Причина, група інвалідності,
строк, на який встановлюється інвалідність
інвалідам з дитинства, визначається органом
медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України. Якщо дитину-інваліда
по досягненню 18-річного віку буде визнано
інвалідом з дитинства, він буде мати право на
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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 відсо-

тків 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 редактор бюлетеня «Інва.net» Раїса Щербан
Відповідь. Про плоскостопість читайте в
розділі
«Нетрадиційні методи лікування» в

…Кожен випуск "Інва.net" прихоцьому числі видання.
дить як добрий друг в мою оселю. Хай Бог дарує
Взуття можна отримати в Рівненському
Вам, шановні видавці, мудрість, натхнення і звипротезно-ортопедичному
цеху Львівського
чайно ж здоров’я.
Дуже цікаво було б зустрітися з інвалідами
казенного експериментального протезного
про яких розповідалося в "Інва.net". Чи плануєте
заводу засобів протезування і пересування.
Ви в майбутньому організовувати зустріч десь в
Адреса: м. Рівне, вул. Павлюченка, 35, тел.:
Рівному з інвалідами, героями публікацій?
5-62-63; 5-33-96. Начальник цеху – Кащенко
Кибукевич Ніна, смт. Рокитне
Наталія Миколаївна.
Відповідь. Шановна пані Ніно! Ви задали
дуже слушне запитання. Думаю багатьом читачам хотілось би познайомитися з нашими
краянами, героями історій вміщених в «Інва.net». Ми разом з громадським об’єднанням
ВОІ «СОІУ» розглянемо це питання в наступному році.



…Добрый день уважаемая редакция! Пишет Вам Людмила Войтюк из села Мирогоща Дубновского района. Да-да, та самая, о которой Вы писали в журнале, которая приехала к
Вам со своими рисунками.
В первую очередь хочу похвалиться тем, что
поручила аттестат о неполном (3 класса) художественном образовании. Преподаватель говорит, что у меня имеются уже некоторые успехи.
Хотя по-настоящему рисовать художник учится
всю жизнь. А вообще, жизнь у меня протекает,
на мой взгляд, чересчур размеренно. В "Інва.net" я
прочитала коротенькую информацию о Александре Майструке, фотохудожнике из Ровно. Мне
очень понравились его роботы. Хотелось бы побольше узнать о нём, если он будет не против, то
пусть даст координаты. Хочу с ним пообщаться.
И он очень симпатичный молодой человек. Я написала в вашу службу знакомств письмо. Через
некоторое время получаю своё письмо с штампом
службы (если не ошибаюсь) и решила что… Но
увы!!! Неужели, если я инвалид, то я недостойна
простого женского счастья? Несмотря на физические недостатки я ведь прежде всего – человек.
Всего вам самого лучшего.
Л. Войтюк



…Я прочитала всі Ваші випуски,
вони цікаві, пишіть більше про хворобу Дауна. Я
дуже Вам дякую, по вашій рекомендації я звернулася в соціальних захист і моєму синові хворому
видали коляску, йому тільки п’ять років.
Мисюкевич Ніна Мусіївна,
с. Глинне, Рокитнівський район

Відповідь. Шановна Ніно Мусіївно! Ми
раді, що змогли допомогти Вам в отриманні
коляски. Про хворобу Дауна Ви можете більше дізнатися звернувшись в районну бібліотеку м. Рокитно.



…Хотілось би більше дізнатися
про плоскостопість. Масажі. Де можна дістати
ортопедичне взуття.
Коцюбайло О.В.,
с. Городець, Володимирецький район

Відповідь. Шановна Людмило! Лист який
Ви отримали зовсім не означає, що Ви не заслуговуєте на щастя. Ви красива, обдарована,
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e-mail:maystruk@ukrwest.net. Ви можете самі
або попросити бібліотечного працівника
центральної районної бібліотеки, відкрити
електронну скриньку і листуватися з Олександром.

про що свідчать Ваші роботи вміщені в інформаційному бюлетені.
Ви обов’язково зустрінете свою половинку і будете щаслива. З дозволу Олександра
Майструка ми даємо його електронну адресу

*

*



*



…Напишіть будь-ласка найефективніші способи лікування ожиріння, Деп II,
зоб, ветиліго.

…Дуже подобається "Право",
"Нетрадиційні методи лікування". Хотілося б
щоб була рубрика "Рукоділля, в’язки, вишивка,
бісероплетіння". Хотіла б отримати інформацію
про дисбактеріоз, і як його лікувати нетрадиційними методами.
Кукла Валентина Михайлівна, с. Городець,
Володимирецького району

Іваненко Володимир Віталійович,
с. Степангород, Володимирецький район

Відповідь. Шановні Валентино Михайлівна та Володимире Віталійовичу. Запитання читайте в
розділі «Нетрадиційні методи лікування» цього числа видання.





…Я, Талимович Оксана, інвалід II
групи (ДЦП). Навчаюся в Рівненському державному гуманітарному університеті на заочному
відділенні бібліотечного факультету. Дізналася,
що через "Інва.net" можна знайти друга. Буду
дуже вдячна, якщо допоможете мені. Думаю Вам
добре відома ситуація, коли з тобою не те, що
зустрічатися, але й дружити не хочуть через
певну ваду. Якщо чесно, то я вже стомилася доводити хлопцям, що я не гірша за цілком здорових
дівчат. Заздалегідь вдячна.
Томилович Оксана,
с. Миляч Дубровицького району

…"Інва.net" мені дуже сподобався,
там враховано всі уподобання. Можна знайти
відповідь на всі запитання.
Хочу отримати відповідь на таке запитання:
"Коли я зможу читати інформаційний бюлетень
"Інва.net" не тільки в бібліотеці, але отримувати додому". Мрію знайти доброго, вірного друга.
Листуватись зможу через електронну пошту: email:bylko2007@yandex.ru; Бутківська Лариса, 19
років, III група загального захворювання, люблю
читати, спілкуватися з друзями, м. Сарни, вул.
Л. Толстого, 167, тел.: 3-41-53.
Бутківська Лариса, м. Сарни

Відповідь. Шановні Оксано та Ларисо! Переглянте всі 17 випусків «Інва.net». В них розповіді
про цікавих і обдарованих молодих людей, які також шукають друзів. Не вагайтеся, напишіть їм
першими і думаю Ви обов’язково отримаєте відповідь. Для того щоб бути щасливою потрібно йти
на зустріч щастю, потрібно прикласти зусиль, а не чекати, що щастя саме прийде. Отож, робіть
себе щасливими і у вас все вийде.
Ларисо! На жаль ми не можемо через відсутність коштів надсилати Вам індивідуально наше
видання.



*

*

*

…Шановна редакціє! Від себе особисто і від імені багатьох читачів міської бібліотеки-філії
№ 3 хочу подякувати Вам за той вагомий внесок, який Ви робите, готуючи дуже корисне і цікаве для всіх
нас видання інформаційний бюлетень «Інва.net».
Кожен з випусків бюлетеня користується великим попитом серед читачів нашої бібліотеки. Всі числа
видання наповненні досить цікавими, пізнавальними і корисними відомостями і порадами.
Ми хочемо побажати всій вашій редколегії міцного здоров’я, творчого натхнення, успіхів в подальшій
роботі. Ми маємо надію, що Ваш бюлетень і надалі буде радувати нас і наших читачів цікавою інформацією.
З повагою і найкращими побажаннями Ботан Лариса Павлівна, бібліотекар абонементу філії № 3 ЦБС
м. Рівне.
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Проект ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб"
на адвокація, самодопомога клієнтів, процедура захисту клієнтів від насильства чи
жорстокої поведінки тощо, що в значній мірі
сприяє покращенню професійної діяльності
соціальних працівників.
Такі методи як початкове оцінювання і
складання плану догляду, незалежна адвокація,
самодопомога клієнтів мають на меті дати
можливість клієнтам робити обґрунтований
вибір щодо свого власного догляду та контролювати якість його надання; надати право
голосу в прийнятті рішень, які впливають на їх
життя; допомогти самореалізуватися в житті
суспільства.
В свою чергу проведення супервізії персоналу надає змогу захистити в певній мірі
соціального
працівника/робітника
від
професійного "вигоряння". Під час супервізії, яка
передбачає спілкування соціального працівника/робітника з керівництвом, обговорюються існуючі проблеми і намічаються шляхи їх вирішення. Всі ці моделі проходять апробацію на базі Радивилівського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян.
Для постійного навчання соціальних працівників/робітників в рамках проекту підготовлено
місцевих тренерів, в тому числі 4 - з нашого терцентру.
Участь в проекті вже дала конкретні результа-

Вдосконаленню системи надання соціальних
послуг сприяє впровадження інноваційних моделей в практику роботи установ соціальної сфери.
В значній мірі цьому сприяє робота, яка проводиться в рамках міжнародного проекту технічної
допомоги ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб", який розпочався в травні 2005 року
та триватиме до листопада 2007 року.
Проте суттєво поліпшити надання соціальних
послуг неможливо без фахівців з відповідною
професійною підготовкою. І хоча в Радивилівському територіальному центрі з працівниками щомісячно проводяться семінари-наради, працює
"Школа соціального працівника", все ж відчувається певний брак необхідної інформації.
Значну допомогу в усуненні цього недоліку
надають міжнародні експерти проекту ТАСІС,
якими в жовтні 2006 року в рамках вищеназваного проекту розроблено навчальний "Вступний курс для працівників соціальної сфери",
які безпосередньо працюють з клієнтами. Спочатку навчання проводилось для працівників початківців соціальної сфери. Проте під час
апробації курсу виявилось, навчатися можуть і
працівників зі значним стажем роботи. Це дало
можливість підвищувати їх професійну кваліфікацію без відриву від виробництва.
На сьогодні практично всі керівники, соціальні працівники і робітники Радивилівського
територіального центру скористалися такою
можливістю.
В процесі навчання пройшло ознайомлення з
інноваційними моделями соціальних послуг, такими як первинне оцінювання потреб клієнтів та
планування догляду за ними, супервізія персоналу, представлення інтересів клієнтів або незалеж-

ти, наприклад такі як:
•
працівники ознайомились з досвідом соціальної роботи за кордоном, в інших установах соціальної сфери Рівненської та Волинської областей;
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•
•
•

Вважаємо, що проведена робота допоможе
вдосконалити систему соціального обслуговування, дасть змогу суттєво поліпшити якість надання
соціальних послуг клієнтам і, в певній мірі, створить належні умови роботи для працівників соціальної сфери.

інноваційні моделі впроваджуються в практику роботи;
в деякій мірі покращилась якість обслуговування соціальними робітниками одиноких
непрацездатних громадян вдома;
12 працівників в цьому році поступили на
навчання у ВУЗи без відриву від виробництва за спеціальністю "Соціальна робота".

Людмила Бондар, заступник директора
Радивилівського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених громадян
____________________________________________________________________________________________
Рідний дім для кожної людини там, де є близькі люди. Де підтримають, допоможуть. Де
можна відпочити і відігрітися душею.
____________________________________________________________________________________________
трудової адаптації;
- якісне медичне обслуговування (підопічні
отримують кваліфіковані медичні послуги: профілактичні огляди лікарів, повний обсяг медикаментів, проведення полівітамінізації, оздоровлення дітей у літній період, впровадження ЛФК, масажу, фізіотерапії;
- повноцінне, збалансоване, п'ятиразове харчування;
- створення всіх побутових умов на належному рівні;
- організація та проведення культурномасового дозвілля: різноманітних свят, ігор, конкурсів, розваг, екскурсій.
Дитячий будинок-інтернат має власне підсобне господарство, яке цілком забезпечує вихованців м'ясом, молоком та овочами. В установі функціонує цех, де випікають хліб, що дає змогу інтернату безперервно забезпечувати підопічних
свіжовипеченим продуктом.
Завдяки творчим зусиллям колективу на чолі
з директором Г.Г. Буркацьким заклад співпрацює
з різними благодійними організаціями, які надають посильну матеріальну допомогу.

Ігри, конкурси
Мирогощанський дитячий будинок-інтернат
III-профілю-соціально-медична установа яка стала рідною домівкою для 109 дітей-інвалідів, найбільш вразливої групи в суспільстві, які живуть у
своєму замкнутому світі, позбавленому родинного тепла і батьківської турботи, сподіваючись на
підтримку та допомогу. Це діти з різними вадами
психічного та розумового розвитку, ДЦП, хворобою Дауна.
За роки існування закладу, а інтернату в цьому році виповняється 55 років, відбулись зміни.
Так на базі дитячого закладу створено молодіжне
та психоневрологічне відділення. Вихованці перебувають на повному державному забезпеченні.
Головною метою колективу є створення затишку і комфорту для його вихованців. Усі послуги, що надаються в інтернаті базуються на
індивідуальному підході до кожної дитини.
Зокрема у інтернаті можна отримати комплекс необхідних для вихованців послуг, а саме:
- корекційно-виховна робота, метою якої є
навчання вихованців ефективним навичкам самообслуговування, господарсько-побутової та

День іменинника
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Поїздка у зоопарк м. Рівне

"Учіться бачити красу", екскурсія до лісу

Серед улюблених свят - Міжнародний день захисту дітей, Свято Івана Купала, Свято квітів, врожаю, родинне свято "Український рушничок",
Свято Миколая, Новорічно-Різдв'яні свята. В
оздоровчий період вихованці відвідують цирк,
зоопарк м. Рівне, м. Дубно. Проводяться екскурсії
до лісу, в парк під гаслом "Учіться бачити красу".
Так як установа наша відноситься до соціально-медичної, першочерговим завданням є надання кваліфікаційних медичних послуг. Медична
реабілітація має три основні спрямування: фізіотерапія, ЛФК, масаж. Також всі вихованці постійно знаходяться під наглядом лікаря-психіатра.
Як показує досвід, коли до дітей з інтелектуальною недостатністю в закладі ставляться як до
повноцінних членів, діти швидше набувають соціальних навичок та необхідних життєвих вмінь.
Тому для реалізації основних прав та гарантій для
цієї групи громадян необхідно створювати не лише відповідну базу, а й атмосферу у суспільстві,
де практично будуть реалізуватися ці закони.

Наша інтернатна установа стала пілоткою у
проекті ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб". Метою проекту є підвищення кваліфікації співробітників, саме наші працівники
були учасниками тренінгів.
Пілотна модель незалежної адвокації впроваджується в співпраці з Рівненським інститутом
Відкритого міжнародного університету розвитку
людини "Україна".
Будь-яка дитина потребує поважного ставлення до себе, опіки та підтримки власних (бодай
найменших) здібностей та можливостей. Дитина
зі зниженим інтелектом потребує ще й особливого захисту та допомоги у реалізації своїх прав.
Для працівників нашого закладу дитина є насамперед людиною, а фахівець - її помічником, другом, порадником, захисником.
Велика увага в інтернаті приділяється культурно-масовій роботі, фізичному вихованню адже
це сприяє створенню позитивного психосоціального мікроклімату серед підопічних. Уже традицією стало проведення щомісяця Дня іменинника.

Буркоцький Григорій Григорович, директор
Мирогощанського дитячого будинку-інтернату
____________________________________________________________________________________________
Острозький психоневрологічний інтернат – один із трьох закладів соціального захисту
Рівненщини, який втілює інноваційні моделі та стандарти якості у сфері надання соціальних послуг малозахищеним верствам населення у рамках реалізації проекту ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб".
____________________________________________________________________________________________
Уже восьмий рік заклад очолює Олександр Андрійович Дмитрук і позитивні зміни, які відбулися
за цей час вражають. Матеріальна база і нинішній
рівень закладу – це заслуга обласного управління
праці і соціального захисту населення Рівненської
облдержадміністрації, керівництва Острозького району. Покращення державного фінансування, зусилля колективу психоневрологічного інтернату, а
також спонсорська допомога дали змогу побудувати
газову котельню, нові прибудови і, що важливо,
відремонтувати під євростандарт старі приміщення.
Приваблюють погляд естетичний інтер'єр холу,
охайні коридори, та домашній затишок спальних
кімнат, а в акуратній, чистій з сучасними меблями

їдальні - запах свіжоспеченого хліба.
Ведемо розмову з директором Острозького психоневрологічного інтернату Олександром Дмитруком:
– Мета усього колективу, - розповідає він, створення сімейного затишку і тепла для підопічних. Близько ста двадцяти різного віку жінок, які
тут мешкають, часто не мають рідних, або ж не потрібні їм. І тому особливо потребують родинної атмосфери і опіки. У рамках Проекту я відвідував Велику Британію, система соціального захисту якої
вважається еталоном серед європейських країн. А
так як в Україні соціальний захист малозабезпечених верств населення перебуває на стадії розвитку,
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то з привезених з Туманного Альбіону вражень хотілося б якомога більше втілити в життя у нашому
закладі.
Так, одна з головних проблем - профорієнтаційна націленість персоналу. Тобто для роботи у таких
закладах як наш, потрібні не випадкові люди, а
професійні соціальні працівники. Необхідні консультації фахівців, тренінгові навчання, назріла проблема зміни штатного розпису, повернення його,
образно кажучи, обличчям до наших нестандартних
підопічних. Завдяки дії Проекту вводиться посада
психолога і, додатково, кваліфікованого медпрацівника. Ми заключили договір з університетом "Україна" (Рівне), щодо навчання працівників соціальної
сфери. Більшість працюючих закладу проходять
тренінгові навчання у санаторії "Червона калина".
Планується будівництво каплиці на території закладу і укладання трудової угоди зі священиком з метою здійснення культових потреб, а також поховання, які, на жаль, неминучі і для наших підопічних.
Співпрацюємо з Острозьким територіальним
центром соціального захисту, завдяки чому двоє з
наших підопічних змогли реабілітуватися у звичайний людський соціум і повернутися до нормального
життя у своїх домівках.
Розмову продовжує Світлана Нагорняк, старша
медсестра закладу.
– Проект ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб" спонукав колектив на введення різноманітних культурних розваг для наших підопічних, з метою розвитку їх індивідуальних здібностей
і уподобань. Були закуплені нові настільні ігри, журнали і книги, чотири музичних центри на кожен
поверх, два додаткові телевізори, дооформлена у

сучасному стилі кімната психологічного розвантаження.
А ще, - втручається у розмову сестрагосподарка Ольга Самойлович, тримаючи у руках
список з датами народження усіх мешканок, - вітаємо кожну з днем народження, купуємо подарунок.
Підходимо індивідуально до їхніх побажань і святкуємо по-домашньому, з поздоровленнями і квітами, до речі, їх тут у нас - чотириста вазонів живих
квітів!.. Піклуються і радіють кожному розпуклому
пуп'янку не тільки санітари, а й наші підопічні. Ці
зміни на краще відбулися при нашому директору
Олександру Андрійовичу.
І на сам кінець мала розмову і милувалася пейзажами художниці, неординарної особистості, довголітньої мешканки закладу Лариси Дев’ятковської.
Десятки її картин, прикрашають заклад, створені
пензлем і за допомогою соломки. Роботи, що відзначені подякою Міністерства праці та соціальної
політики України, є гордістю психоневрологічного
інтернату, який став для Лариси затишною домівкою, не загасив, а навпаки, дав розвинутися її таланту. Пензлі, фарби, полотно для картин талановитої
художниці - це також один із моментів дії Проекту,
що направлений на розвиток особистості, хоча і обділеної долею.
Отак і живе цей, як колись називали, Богом опікуваний заклад, своїм змістовним, хоча й ізольованим від стороннього ока життям, а хотілося б, - говорить на закінчення Олександр Андрійович, - бути
більш відкритими, щоб наші підопічні були не вигнанцями у суспільстві, а його, по можливості, повноправними членами, не дивлячись на захворювання, як у Великій Британії.
Елла Білюк

_________________________________________________________
В державі росте попит на соціальне обслуговування,
розширюється спектр соціальних груп населення, які
мають право на соціальні послуги. Отже, послуги, які
надаються населенню, мають бути якісними та доступними. Надавачі ж послуг мають змінювати підходи, форми і методи роботи, розвивати кадровий потенціал, а
також зміцнювати матеріальну базу установ.
__________________________________________________
Хочу поділитися своїм досвідом роботи щодо
запровадження надання платних соціальних послуг. Безумовно, надання платних соціальних послуг - це реальне додаткове джерело надходження
коштів. Чин не правове поле сьогодні дозволяє це
робити. Ми довго вагалися і думали з чого ж почати. В якійсь мірі нас стримувало побоювання
щодо самостійного формування тарифів на послуги.
А раптом зробимо щось не так.
Нас підтримали експерти проекту ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб». На підставі їхніх рекомендацій щодо розрахунку тарифів,
ми розрахували і затвердили тарифи для платних
послуг. Разом ми розробили Методику для розраху-

нку вартості
послуг,
при цьому враховуваАлла Климчук,
ли, що
Начальник
управління праці та соціплатні
ального
захисту
населення Луцької
соціальні
райдержадміністрації
послуги
повинні
відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в
Державному класифікаторі соціальних стандартів та
нормативів, а також діючим соціальним нормам і
нормативам. Найперше, ми провели аналіз валових

28

витрат (прямих та непрямих) терцентру за базовий
рік;
•
встановили Перелік соціальних послуг, які
надаються терцентром та які планується надавати за
плату;
•
підготовили їх опис, визначили кількісний
та якісний склад виконавців, які безпосередньо братимуть участь у їх наданні.
•
визначили норми витрат часу, який затрачається для виконання послуги кожним із виконавців.
Експертом проекту проведено розрахунок прямих витрат на оплату праці та визначені прямі матеріальні витрати, що є основною складовою тарифу.
Складові тарифу та остаточну ціну узгодили з фінансовими та податковими органами району і області. Можливість залучити додаткові кошти від надання платних послуг знайшла підтримку в місцевих органах влади.
Ми отримали висновок головного управління
економіки облдержадміністрації про те, що методика формування тарифів не суперечить принципам
визначеним нормативно-правовими актами.
Завершено розробку внутрішніх документів терцентру, зокрема розроблено Положення про організацію надання платних послуг територіальним
центром. Адаптовано та деталізовано відповідно до

потреб споживачів та особливостей району і затверджено перелік платних послуг.
В Положенні охоплені процедурні моменти та
визначено диференційований підхід сплати за надані послуги в залежності від категорії замовника.
На сьогоднішній день ми вже впровадили платні
послуги:
• з надання допомоги у проведені сільськогосподарських робіт (оранка та культивація земельних
ділянок). За п’ять місяців таких посуг надано на суму 4307 грн.;
• прання білизни та одягу .За один місяць надано послугу 22 особам на суму 101,7 грн.
В найближчих планах надання транспортних,
перукарських послуг, пошиття та ремонт одягу і
взуття.
Хочу зазначити, що розроблені спільно з Проектом рекомендації можуть використовувати будь-які
суб’єкти господарської діяльності, які не мають на
меті отримання прибутку. Рекомендації універсальні та можуть слугувати основою для визначення
собівартості окремо визначеної соціальної послуги.
Їх також можна використати при формуванні бюджетів установ. Хочу запевнити, що це реально зробити у районі, хоч й необхідно докласти певних зусиль. Але ці зусилля того варті.

_______________________________________________
Перші соціальні служби почали працювати в
місті Луцьку ще в кінці 80-х років, і наш територіальний центр був відкритий серед перших на
Україні, а саме у 1994 році. З того часу, вже
пройшло 13 років.
_______________________________________________
Система надання соціальних послуг поступово
удосконалювалась, розширився та урізноманітнився
спектр соціальних послуг. Однак нормативноправова база та штатна чисельність так і не змінилась. З погляду на це назріла необхідність у проведенні реформування системи соціальних послуг в
цілому, яка б надалі мала змогу більш швидко реагувати на потреби громадян та забезпечувати їх послугами більш вищого рівня якості.
Так для покращення роботи Луцького територіального центру та надання соціальних посуг, якщо
не на європейському рівні, то максимально до нього
наближеному, необхідно розширити штат працівників центру, зміцнити матеріально-технічну базу, що
передбачає внесення змін в Положення про територіальний центр та форми звіту «12-СОЦ».
І в цьому напрямку ми завдячуємо проекту ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб".
Саме завдяки участі в проекті усі працівники терцентру мали змогу удосконалити свої професійні
знання та навички. Кожен працівник брав участь у
п’ятиденній навчальній програмі «Інноваційні моделі у наданні соціальних послуг». З метою пілотування та подальшого впровадження в життя терцентру таких моделей, як супервізія та оцінювання потреб клієнтів, була створена оперативна група з най-

Галина Шатецька,
Директор територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста
Луцька

більш активних працівників та підговлених проектом
трьох тренерів.
Набуті знання дали нам змогу краще усвідомити
проблеми кожної особи, яка до нас звертається. Більш
детально вивчати життєву ситуацію, в якій опинилася
людина, оцінювати її емоційно-психологічний стан, а
також підібрати більш повний та детальний перелік
соціальних послуг для кожного клієнта.
Ми стали краще співпрацювати із ЗМІ. Корисними
в поширенні інформації про терцентр серед громади
Луцька став знятий спільно з проектом ТАСІС та програмою «Життя триває» відеоролик про нашу установу, а також інформаційний буклет, в якому вміщено
перелік усіх соціальних послуг, які надаються у відділеннях центру та контактні телефони, за якими можна
отримати відповідну консультацію.
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Під час проведення навчальних курсів та семінарів
досить швидкому оволодінню новими знаннями та
панувала невимушена атмосфера. Така форма сприяла
навичками.
_________________________________________________________________________________________________
дичами чи
членами сім’ї,
індивідуального плану догляду. Цілком
очевидно, що
дві людини
похилого віку,
які мають однаковий діагноз, можуть
потребувати
різних послуг
залежно від
місця та умов
їх проживання,
рівня освіти,
знань і навичок, якими
Лучко Антоніна,
вони володіюрист-консульт Луцького геріатють, їхніх осоричного пансіонату, тренер
бистих уподобань. Перше
запитання, що виникає зараз у мене при спілкуванні з
клієнтом: «А якби я вела себе в подібній ситуації?».
Як Ви будете застосовувати набуті знання та
досвід?
В пансіонаті з працівниками проводиться супервізія, яка є важливим компонентом вдосконалення надання послуг, уникнення управлінських ризиків та розвитку робочого персоналу. Ми втілюємо її в життя,
щоб найкраще задовільнити інтереси клієнтів.
В рамках реалізації Проекту було підготовлено
буклет про пансіонат, де відображена уся необхідна
інформація про наші послуги. Буклет є важливим
інформаційно-просвітницьким матеріалом про нашу
установу.
Ми і надалі будемо продовжувати використовувати інноваційні методи роботи, яких навчилися у ході
реалізації проекту. Тренери, котрі пройшли спеціальне
навчання, навчатимуть інших фахівців системи соціального обслуговування.
Що найбільше запам’яталося за період роботи в
Проекті?
Найбільш запам’ятались виїзні семінари та зустрічі з представниками пілотних закладів, де ми мали
можливість поділитися досвідом роботи, новим підходом до своєї праці.

Пані Антоніно, як Ви думаєте чи потрібно реформувати діючу систему соціальних послуг?
Звичайно, реформування діючої системи соціальних послуг потрібне для підвищеня якості та доступності соціальних послуг, а також для підвищення статусу соціального працівника.
Що у Вашій установі потребує першочергових
змін?
Однією з проблем, які існують на сьогоднішній
день в нашій установі та потребують першочергових
змін є збільшення фінансування. Другою – розширення штату працівників, підвищення їх заробітної плати
та професійного рівня.
Яку допомогу (підтримку) Ви отримали від
Проекту ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб»?
Завдяки Проекту ТАСІС працівники нашої установи мали змогу пройти початковий навчальний курс
за програмою «Інноваційні моделі у наданні соціальних послуг», троє з них пройшли спеціальну підготовку для тренерів.
На сьогоднішній день в пансіонаті практикуємо
застосування індивідуальнго підходу до клієнта, тобто
оцінювання потреб клієнта та планування догляду за
ним відбувається на основі індивідуально визначених
потреб з урахуванням особливостей кожної людини.
Це є дуже важливим. З працівників, які пройшли навчання, було створено робочу групу, так звану «оперативну групу», яка відіграє активну роль у впровадженні інноваційних моделей в нашій установі.
Велику допомогу надали документи розроблені в
рамках Проекту, які спільно з керівниками та працівниками установ були адаптовані до українських реалій. Спілкування з міжнародними експертами дало
можливість персоналу зрозуміти, що не потрібно зупинятися на досягнутому, а йти до підвищення свого
професійного рівня та статусу. Багато працівників
вступили на навчання до Луцького інституту розвитку
людини університету «Україна».
Що змінилось у Вашому особистому ставленні
до роботи, до клієнтів?
Навчання в межах Проекту змінило ставлення
працівників до своїх клієнтів, до своєї роботи та до
самих себе.
Суттєвими змінами у соціальній роботі стало оцінювання індивідуальних потреб клієнтів, розробка
разом з ними, а в окремих випадках з їх ро-

Бесіду вела Наталія Оксенюк, координатор Проекту ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб"
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Найчастіше вітіліго (в народі ще називають — пєсь) виникає внаслідок порушення обміну речовин, який спричинила хвора підшлункова залоза, а також щитовидна залоза.
У таких хворих (особливо дітей) спочатку треба лікувати шлунок, бо майже в усіх він атонічний, розтягнутий, слабкий, із хронічним запаленням, зі зниженою кислотністю. Обов'язково збільшена права частка печінки. Часто наявні й глисти, особливо лямблії. І до цього всього, хвора
щитовидна залоза — от і виникає вітіліго.
Вітіліго лікується. Але не мазями, як до цього часу звикли робити, не іншими зовнішніми процедурами. Щонайперше народна медицини визначає причину. Лікуємо вітіліго за спеціальною
схемою. Перший місяць лікуємо печінку, шлунок, щитовидну залозу, імунітет підсилюємо і також
призначаємо ліки від вітіліго (псорепол). А другого місяця починаємо лікувати і підшлункову залозу. Ще і додаємо (септодерм) — ліки, які і нормалізують меланіновий обмін в організмі, внаслідок чого шкіра набуває нормального кольору. У дітей, хворих на вітіліго, завжди холодні руки і
часто холодні ноги. Отже, порушена нервова система. Тому призначаємо також ліки для заспокоєння нервової системи і для поліпшення кровообігу. Якщо не звернути увагу на порушений кровообіг, то лікування буде тривалим. Таким чином комплексне лікування забезпечує повне видужання.
Бажано лікуватися з осені до весни і після цього, коли перші проміння сонця потрапляють на
шкіру, можна визначити, що хвороба минула, тобто, засмагає рівно, білі плями не проявляються.
Однак, безперечно, починати лікування можна будь-коли. Курс лікування мінімальний — чотири
місяці, максимальний — до трьох років.
Зелена планета Наталії Земної. – 2005. – 18 берез. – С.3.

Псореатичні бляшки з'являються на голові
Ліки з лаврового листя
і на кистях рук, коли хвора підшлункова заДесять подрібнених лаврових лилоза та ще й нервова система збуджується, бо
сточків залити склянкою окропу, кипорушена функція щитовидної залози, або
п'ятити на слабенькому вогні десять
збільшена щитовидна залоза — гіперфункція,
хвилин. Настояти півгодини, процігіперплазія щитовидної залози. На животі видити і випити впродовж дня по чвеникають червоні, вкриті лусками бляшки,
рті склянки за чотири рази.
якщо хвора печінка. Все тіло обсипають бляшки тоді, коли хвора нервова система. Є ще
одна причина захворюОднак, щоб не викликати завання на псоріаз – це пегострення, починайте лікуватиреохолодження. Зважаюся
маленькими дозами: по сточи на причину захворюловій ложці чотири рази на
вання,
призначається
день,
потім дозу можна збільсхема лікування.
шити
—
по дві столові ложки і
Для того, щоб подолаперейти на чверть склянки чоти хворобу, необхідне тетири рази на день.
рпіння і ще раз терпіння.
З давніх давен народна меВи можете приготувадицина
вміла лікувати нашкірні
ти ефективні ліки і в дозахворювання, до яких налеЛаврове листя
машніх умовах з рослин,
жить і псоріаз, травою, яку теж
про які ми не раз розповіусі знають, — деревій (рос. —
дали (і робитимемо це й надалі) на шпальтах
тысячелистник).
нашої газети. Один із простих рецептів пропонуємо вашій увазі.
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бливо отруйними, треба поводитися дуже
обережно. Тільки знаючи їх властивості,
тільки грамотно користуючися ними, можна
досягти успіху в лікуванні хвороб.
Наша українська природа дарує нам багато
неотруйних рослин. І людина застосовує їх
дуже широко. Скажімо, усім відома череда. В
ній і дітей купають, і роблять настої всередину, і якщо виникли псоріазні ураження на
животі (що вказує: причиною захворювання є
недуга печінки), теж давали ліки з череди.

Ліки з деревію
Дві столові ложки подрібненого
деревію залити півлітра окропу, настояти годину і робити місцеві ванночки.
Псоріаз лякається такої сильної рослини
як деревій і «втікає».
Ліки з суміші рослин
Чайну ложку подрібненої суміші
рослин: фіалка триколірна — 2 частини, золототисячник малий — 2
частини, рутка лікарська (рос. —
дымянка лекарственная) — 1,5 частини, багно звичайне (рос. — багульник болотный) — 1 частина, листочків копитняка європейського —
(рос. — копытень европейский) — 1
частина — залити склянкою окропу,
настояти, вживати по чверті склянки чотири рази на день.

Ліки з череди
Столову ложку подрібненої череди
трироздільної залити склянкою окропу,
настояти сорок хвилин. Пити по столовій ложці чотири рази на день.
Цей же відвар можна застосовувати зовнішньо: робити ванночки, примочки.
Для лікування псоріазу можна застосовувати екстракт череди, виготовлений на
70-градусному спирті (1:10): зробити мазь
(додати до екстракту вазелін і ланолін в
однакових пропорціях, добре розмішати).
Мазь втирати в шкіру один раз на день.

До цього рецепту є деякі зауваження. Якщо у людини хворе серце, стенокардія, то копитняк європейський не варто застосовувати.
Це ще раз нагадаєм, що з рослинами, осоЗелена планета Наталії Земної. – 2005. – 21 січ. – С.3.

Якщо вам дечим не подобається ваша фігури і ви вирішили схуднути, на допомогу
прийде селера.
Пити ліки місяць, потім зробити перерву
п'ять днів і знову
продовжити лікування, і таким же чином
— до одужання.
Інша рослина —
усім відомий баклажан — також допоможе схуднути. Для
цього варто їсти ці
Селера

смачні овочі у будь-якому приготуванні).
Ліки для схуднення з селери
Дві столові ложки подрібненого кореня
селери залити літрою колодязної (у місті
бюветної, або пропущеної через водоочищувальний фільтр) води, настояти ніч. Вранці
ліки вже готові. Настій процідити і пити
по півсклянки три-чотири рази на день. Лікуватися допоки налагодиться обмін речовин в організмі.

Зелена планета Наталі Земної. – 2005. – 5 серпня. – С.4.
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Ще такий збір: листя берези, трава споришу (горец птичий), суниці — вся рослина,
трава кропиви, насіння фенхелю, м'ята, петрушка — насіння або трава. Усі рослини в
рівних пропорціях.

Ліки для схуднення зі збору рослин
Столову ложку подрібненої суміші
рослин (листя берези, суниці, плоди
шипшини, гадючник) залити окропом
півтори склянки, три-п’ять хвилин
прокип'ятити на слабенькому вогні.
Потім дві години настояти.

Ліки з суміші рослин
Чайну ложку подрібненої суміші
рослин (береза, спориш, суниці, кропива, фенхель, м'ята, петрушка) залити
склянкою окропу, настояти годину.
Пити по чверті склянки чотири рази
на день.

Пити по чверті склянки чотири рази на
день.
Можна використати збір інших рослин:
цмин пісковий — це жовчогінна рослина, корінь кульбаби – має гаркоти, жовчогінна, сечогінна рослина, плоди шипшини деревій,
кукурудзяні приймочки, насіння кропу, кора
крушини.
Кора крушини в зборі присутня для того,
щоб не було завалів у кишківнику, щоб уникнути закріпів. Насіння кропу – щоб нормально працював шлунок, кишківник. Зробити
суміш: усі рослини (подрібнені) в рівних частинах.

Петрушка — чудовий сечогінний засіб.
Тож виведе з організму надлишки води. Тобто ліки з петрушки можна вживати для схуднення. Але для того, щоб вона (петрушка) була сечогінною, треба настоювати її не на воді,
а на молоці.
Ліки з петрушки
Столову ложку подрібненої зелені
петрушки (або подрібненого кореня)
заварити склянкою киплячого молока. Настояти до години і випити за
день ковтками або по чверті склянки
чотири рази на день.

Настій збору рослин
Столову ложку суміші залити 1,5
склянки окропу, прокип'ятити на слабенькому ї вогні дві-три хвилини. Настояти дві години. Пити по чверті
склянки чотири рази на день.
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"Діагноз — хронічна втома. Але причину виникнення визначили просто фантастичну — банальний дисбактеріоз. Можливо, так буває, але повірити важко». «Турбує біль в животі, дискомфорт. Лікуюсь, але хвороба не минає". Що означає це захворювання і як з ним боротися?
Якщо лікар поставив діагноз — дисбактеріоз — це означає, що в організмі виник
дисбаланс мікробної екології, тобто є порушення рівноваги між патогенною (шкідливою) і фізіологічною (корисною) мікрофлорою. І передовсім це відбувається в
кишківнику.
За дисбактеріозу організм людини не може правильно засвоювати їжу: розщеплювати
жири, білки і вуглеводи. Вчасно не виведена,

практично не переварена їжа гниє в кишківнику і продукти гниття (через стінки кишківника) всмоктуються в кров, унаслідок чого
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настає хронічна інтоксикація, тобто отруєння
організму. А це призводить до порушення
обміну речовин в організмі, до запальних
процесів різних органів. Дисбактеріоз може
стати причиною анемії.
У дорослих внаслідок дисбактеріозу виникає синдром хронічної втоми організму.
Дисбактеріоз може призвести навіть до бронхіальної астми, екземи, до депресії, а іноді й
до психічних розладів.
Як же розпізнати і відчути дисбактеріоз?
Які симптоми цього захворювання? Якщо
«бурчить» у животі, тобто в кишківнику вітри, здуває живіт, коли переслідує постійне
відчуття голоду, неприємний запах із рота
(хоч зуби чистять, рот полощуть, дезинфікують — а запах залишається), коли відчутна
загальна слабкість організму, паморочиться
голова (найчастіше це буває навесні, коли організм збіднений на вітаміни, шлунок млявий,
бо не було їжі, яка б тонізувала його). Далі
захворювання це ускладнюється: починає випадати волосся, деформуються нігті, шкіра
втрачає еластичність, збільшується сітка зморщок, важко вставати вранці, людина почувається невиспаною, важкі руки, ноги і голова...
Навіть характер змінюється, з'являється постійне незадоволення, роздратування.
Якщо ви відчули у себе більшість із перерахованих симптомів , фізичного і психічного
характеру, то передовсім необхідно звернути
увагу на свій кишківник — він керує вашим
настроєм.
Людям, які страждають на дисбактеріоз,
необхідно відновити корисну мікрофлору,

часто люди застосовують, скажімо, спеціальну дієту, вживають продукти, які містять лактобактерії (лакто — означає молочні). Лактобактерії можна отримати з кисломолочними
продуктами.) Більше всього кисломолочних
бактерій у кислому молоці (просто кваша).
Колись не допускали захворювання на
дисбактеріоз їжею. В кожної господині в домі
був заквашений буряк, який додавали до борщу, супу, гарнірів, до різних страв.
Буряк столовий червоний наквашений (квас)
Буряк червоний очистити бід шкірки, нарізами кружальцями, скласти його у трилітрову скляну банку (на одну
третину банки або й більше — майже
до половини банки), додати кріп (укроп),
часник, залити холодною водою (бажано профільтровану), або ж кип'яченою
охолодженою, додати сіль за смаком,
можна ще й переїдь чорний, один-два
лаврові листочки. Накрити кришечкою.
Настояти (заквасити) за кімнатної
температури. Через чотири-пять днів
буряк закваситься. Далі одержаний
квас можна зберігати у холодильнику.

Інший рецепт.
Буряк столовий червоний маринований.
Столовий буряк помити, зварити,
потім почистити, нарізати невеличкими шматочками, скласти у банку і залити охолодженим маринадом. Банку
закрити кришечкою і поставіти у прохолодне місце. Щоб зробити маринад,
треба до одного літра води додати дві
склянки яблучного оцту, чайну ложку
солі і півсклянки цукру, можна ще десять горошин чорною перцю, шість гвоздичок і два лаврові листочки, Маринад
прокип'ятити, потім охолодити і вже
холодним залити буряк.

Буряк столовий

тобто повернути бактеріологічну рівновагу в
організмі. Тоді самі собою щезнуть багато
захворювань, які мучили вас роками.
Сьогодні є чимало традиційних препаратів, які успішно лікують дисбактеріоз. Але

У разі захворювання на дисбактеріоз, атонію кишківника, за гнильних процесів у кишково-шлунковому тракті, не обійтися без цибулі і часнику, а особливо навесні. Зелена ци34

крім почуття ситості та хвороб, не принесуть.
Після їжі не пийте одразу чай, каву, соки, газовані напої (вони містять різні консерванти і
фарбники.
Якщо людина, особливо дитина, за тиждень випиває дві-три пляшки такого напою,
то можуть розвинутися серйозні захворювання. Те саме можна сказати і про пиво.
У разі захворювання на дисбактеріоз не
можна вживати маргарин. Із молочних продуктів намагайтеся вживати менше вершків,
сметани, хоча одна-дві столові ложки сметани на день шкоди не завдадуть. Корисно їсти
каші, особливо добре впливає на організм, на
всі травні органи, каша гречана.
Лише користь принесе, і пшоно. Хто їсть
пшоняну кашу, в того добре працюють шлунок, кишківник, печінка, вона чудово виконує
кровотворну функцію, ніколи в дитини і людини дорослої не буде алергії, не буде пухлинних захворювань
Можна їсти вівсяну кашу, але для дітей,
які розвиваються, ростуть, у яких з'являються
зуби, а потім молочні зуби змінюються корінними, вівсяну кашу треба їсти не частіше
двох разів на тиждень.
А щоб не було потреби лікуватися від
дисбактеріозу, треба не забувати про рослини, які є доброю профілактикою цього захворювання: листочки кульбаби, цикорію, грициків, щавлю, салату, кропиви. Зробіть з них
салат, додайте ще цибульки, петрушки, селери, солі за смаком, перчику, заправте олією й
їжте собі на здоров’я. Ніякий дисбактеріоз
вам не буде страшний.

буля — саме ті ліки, які допоможуть вилікувати шлунок, позбутися гнильних процесів у
кишківнику і бути здоровими. А якщо полюбляєте часник, то тут, як кажуть, ви сам собі
лікар.
Хворим на дисбактеріоз дуже корисно
вживати селеру (сельдерей), можна пити сік
селери. Коли у маленьких дітей є нетравлення, болить живіт, — давайте дитині щодня по
двадцять крапель соку селери, і ви побачите,
що в малюка поліпшився апетит, дисбактеріоз зник.
Сік селери можна змішувати з іншими соками, скажімо, моркви, яблука, тими, які полюбляє ваша дитина.
Маємо пам'ятати: що більше їжа натуральна, то більше містить вона необхідних для
життя речовин, людина повинна знати, що ми
живимося не тим, що їмо, а тим, що всмоктується. Маємо знати й таку просту річ: їжу
треба ретельно пережовувати. Розумні люди
кажуть: як жуєш, так і живеш. Погано пережована їжа не може перетравлюватися травними соками ротової порожнини, шлунка,
печінки, підшлункової залози, і тому вона
гниє в кишківнику, а це виводить із ладу всі
системи організму.
Хворим на дисбактеріоз не треба їсти копчені продукти, ковбаси, рафіновані («неживі») продукти, кондитерські вироби, солодке.
Солодощі псують не тільки всі травні органи,
а й судини.
Продукти, які ви тривалий час варите, переварюєте, а потім ще підігріваєте на наступний день — це мертві продукти, вони нічого,
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Для нормального функціонування щитоподібної залози потрібен йод. А йод у
природі міститься в солях калію, натрію, магнію, у морській воді, велика кількість
його у морських водоростях, чимало у петрушці, особливо кучерявій, червоному
буряку, дуже багато у шишках вільхи сірої… В організм він потрапляє з їжею.
Нестача йоду в організмі (якщо людина отримує менше ніж сто п'ятдесят двісті
мікрограмів йоду на добу) денормалізує вироблення гормонів та спричиняє функціональні порушення щитовидної залози.
Зокрема, у людини може розвиватися зоб. Зоб — це патологічне збільшення щитоподібної залози. Він може бути різної величини і консистенції, тобто — гладкий чи
вузлуватий, бути лише з однієї сторони щитовидки (за моїми спостереженнями,
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найчастіше — зліва), або з обох — симетрично. Розрізняють зоб ендемічний та дифузний токсичний. Ендемічний зоб виникає у разі нестачі йоду, необхідного щитоподібній залозі для утворення гормонів. Виникає у мешканців місцевостей, де вода,
ґрунт, повітря містять недостатню кількість йоду. Для попередження ендемічного
зобу треба включати у раціон харчування продукти, багаті на йод.
може відновити функцію щитовидної залози.
Вважається, що це теж допоміжна терапія.
Для лікування гіпотиреозу призначаються
трави, які підсилюють серцевий м'яз, тонізують людину, підвищують її працездатність.
Лікування кожному хворому призначається
індивідуально. Офіційна медицина ліки з рослин призначає як допоміжний засіб, симптоматично.
Народна ж медицина постійно у пошуках
рослин, в яких є достатня кількість природних гормонів, аби людина могла уникнути
тифоїдних препаратів.
Для лікування гіпотиреозу можна робити
ліки з суміші подрібнених рослин (всі в рівних частинах): листя бобівника трилистого,
квіти ромашки, кореневище оману високого,
плоди шипшини, трава буквиці лікарської,
квіти головатню круглоголового.

В природі є чимало рослин, які допомагають лікувати захворювання щитоподібної залози. Рослини використовуються як допоміжні засоби. Але народна медицина має чимало рецептів ліків із рослин, які нормалізують
щитоподібну залозу, допомагають лікувати,
гіпертиреоз і гіпоплазію — зменшену щитовидну залозу, знижену її функцію — гіпотиреоз.
Гіпотиреоз
Нині у багатьох хворих щитоподібна залоза з тих чи тих причин зменшується і виникає гіпотиреоз (мікседема) — знижується функція щитоподібної залози, зменшується або
повністю відсутнє продукування її гормонів.
Симптоми мікседеми можуть з'явитись після видалення або навіть неповного видалення щитовидки. Гіпотиреоз спостерігається
нерідко за ендемічного зобу.
Буває три ступені гіпотиреозу (третій —
це мікседема). Характерні симптоми — своєрідні набряки на обличчі -(ми--говоримо,--що
набряки на обличчі бувають і коли хворі нирки, але тоді вони є під очима, так звані мішки,
загальна слабкість, а тут ніби маска на обличчі, воно бліде, одутле), шиї, пальцях рук, іноді по всьому тілу. Набряки не подібні на асцит, тому що коли натиснути на шкіру пальцем, ямки не залишається. Шкіра суха, лущиться, випадає волосся. Болить голова, людина швидко стомлюється, за ніч не відпочиває, а вдень нічого не може робити.
Іншого стану і не може бути у випадках
гіпотиреозу. Адже постраждали всі види обміну. Щонайперше, обмін жирів, підвищився
холестерин, а це сприяло розвитку атеросклерозу, а саме — постраждали судини, вони
втратили еластичність,
порушився кровообіг. Окрім того, виникла анемія — це теж характерно для гіпотиреозу. Ще більш ускладнилися серцево-судинні
розлади.
Передовсім хворим треба пройти обстеження, зробити лабораторні аналізи, щоб точно визначити ступінь захворювання, причини виникнення хвороби. Разом з лікаремендокринологом почати лікування.
Слід шукати таку фітотерапію, яка допо-

Засіб для лікування гіпотиреозу
Столову ложку подрібненої суміші (бобівник, ромашка, оман, шипшина, буквиця, головатень) залити
двома склянками окропу, поставити
на водяну баню на десять хвилин,
потім настояти дві години. Пити
теплим по півсклянки чотири рази на
день через півгодини після (!) вживання їжі.

Можна зробити інший збір: плоди кропу
кореневище оману, кореневище цикорію, кореневище родіоли рожевої, листя ламінарії —
морської капусти. Усі рослини подрібнити.
Для суміші — компоненти в рівних частинах.
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Ліки з суміші
Столову ложку подрібненої суміші (дягель, деревій, суниця, лісова,
береза, мати-й-мачуха, горобина, листя льону) залити склянкою окропу,
кип'ятити на слабенькому вогні
п'ять хвилин, настояти чотири години в термосі або закутати. Пити
по чверті склянки чотири рази на
день.

Ліки з суміші рослин
Столову ложку подрібненої суміші (кріп, оман, цикорій, родіола,
ламінарія) залити двома склянками
води, сім-десять хвилин прокип'ятити на дуже слабкому вогні, двітри години настояти. Пити по півсклянки чотири рази на день. Дітям
до десяти років — по столовій ложці, після десяти років — по чверті
склянки чотири рази на день. Четвертий раз за три-чотири години до
сну.

Хворим на гіпотиреоз ліки з дроку красильного.

До цього лікувального збору можна ще
додати кореневище дягелю лікарського — всі
рослини в рівних частинах.

Ліки з дроку красильного
Столову ложку подрібненої рослини дроку красильного залити склянкою окропу, кип'ятити на слабенькому вогні до п'яти хвилин. Настояти
дві години. Пити по столовій ложці
тричі на день перед вживанням їжі.

Ліки з суміші рослин
Столову ложку подрібненої суміші (кріп, оман, цикорій, родіола,
ламінарія, дягель) залити 0,5 л окропу, прокип'ятити на слабенькому вогні п'ять хвилин, закутати (або вилити в термос) і настоювати чотири години. Пити по чверті склянки
чотири рази на день після вживання
їжі, ввечері не пізніше 17-ї години.

Окрім названих рослин, для лікування гіпотиреозу можна застосовувати ромашку лікарську,
деревій
(тысячелистник),
буквицю лікарську,
кореневище цикорію, плоди лимоннику китайського,
листя берези, насіння льону, плоди горобини звичайної,
кореневище солодки, листя суниці лісової,
мати-йБереза
мачухи, брусниці.
Це далеко не всі трави, якими можна користуватися для лікування гіпотиреозу, тобто
зниженої функції щитовидної залози.
Хворим на гіпотиреоз не можна віддавати
перевагу якомусь одному збору, якійсь одній
траві, їх час од часу треба змінювати. Наприклад, місяць-два приймати ліки з одного збору, а далі змінювати збір рослин для приготування ліків.
Те ж саме і за гіперфункції. Через місяцьдва слід змінювати композицію, набір трав
для приготування ліків.
Щитоподібну залозу треба лікувати обов'язково під наглядом лікаря.

Інший збір: подрібнити квіти ромашки,
деревій, траву буквиці, головатень, листя цикорію, кореневище дягелю. Приготувати суміш — все в рівних частинах.
Ліки з суміші рослин
Столову ложку подрібненої суміші (ромашка, буквиця, головатень,
цикорій, дягель) залити склянкою
окропу, кип'ятити на слабенькому
вогні чотири-п'ять хвилин, настояти
від двох до чотирьох годин. Пити по
чверті склянки чотири рази на день.
Ще рецепт ліків з суміші рослин: кореневище дягелю, трава деревію, листя суниці лісової, листя берези, листя мати-й-мачухи,
плоди горобини, листя льону. Всі компоненти
в рівних частинах.
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Людина, у якої вузлуватий зоб, перш ніж
біння шкіри.
почати лікування, обов'язково повинна зверА коли розвивається гіпотиреоз, окрім
нутися до лікаря, аби точно встановити, що
симптомів, про які ми вже говорили, у людице саме вузли зоба, а не онкозахворювання.
ни змінюється голос — стає низький, людині
важко керувати м'язами обличчя, можуть наТреба бути дуже уважним до себе — помічати певні зміни і дискомфорт в організмі.
віть випадати зуби, людину морозить — такі
Приміром, людину турбують часті проносимптоми свідчать, що у людини знижена
си. То обов'язково треба обстежитися, бо
функція щитовидної залози.
причинами проносів бувають не тільки панЛікування щитоподібної залози ніколи не
креатити, хвора підшлункова залоза. Коли
проводиться окремо, лікувати слід увесь оррозвивається дифузний тиреотоксичний зоб
ганізм, насамперед очистивши його. Тоді ліки
більш ефективні, сильніша їх дія. І термін лі(токсичний означає, що є токсикоз, отруєння), можуть бути не тільки проноси, а й сверкування скорочується.
Зелена планета Наталі Земної. – 2007. – 19 січ. – С.3.

В природі є чудова рослина — ромашка. Приготуйте лікувальний чай із ромашки.
Ліки з ромашки
Чайну ложку подрібнених квітів ромашки
залити 0,5 склянки окропу, накрити серветкою і дати настоятися тридцятьсорок хвилин. Пити: по чайній або по
столовій ложці (залежно від віку) тричотири рази на день за п'ятнадцять хвилин до вживання їжі. Курс лікування тричотири тижні.
Шкіра у дитини очиститься, алергія зникне. Адже ромашка внутрішньо пролікувала печінку,
добре вплинула на підшлункову залозу, заспокоїла і тонізувала кишківник, як очисний і бактерицидний засіб вивела всі шкідливі речовини з організму, очистила його.
Зелена планета Наталі Земної. – 2006. – 20 жовт. – С.4.
(Огляд матеріалів газети "Зелена планета Наталі Земної" підготувала С. Ступницька)

Георгій Гайко, професор, керівник Клініки захворювань суглобів у дітей та підлітків.
Найхарактернішими ознаками плоскостопості є швидка втомлюваність і виникнення
больових відчуттів у ногах під час ходіння.
Як підняти "арку" стопи?
У разі плоскостопості з лікувальною метою застосовують масаж. Корисно масажувати не лише стопи, але й усю задню групу м'язів гомілки, які підтримують стопу в норма-

льному положенні. Також призначають ванночки для ніг, електростимуляцію м'язів гомілки. І, звичайно ж, рекомендують вести активний спосіб життя, займатися спортом, щоранку робити зарядку. Особливо корисно робити стійки на пальцях, на п'ятах, інші вправи
для загального тренування м'язів.
А влітку потрібно якомога більше ходити
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босоніж по прогрітій сонцем землі, піску,
глині, траві.
Чи не найважливішу роль у лікуванні та
профілактиці плоскостопості відіграють ортопедичні устілки для взуття, які підтримують склепіння стопи в оптимальному положенні. Супінатори та пронатори можна замовляти на ортопедичних заводах, у спеціалізованих майстернях. Але спочатку, звичайно ж,
потрібно проконсультуватися у фахівця.
Профілактика плоскостопості
Дуже важливо, щоб стопа формувалася
правильно ще з дитинства. Раніше, коли діти
ходили босоніж, ця проблема знімалася автоматично, оскільки формувалася ступня здоровою.
Профілактику варто починати з 4-річного
віку. Робити це раніше немає сенсу, оскільки

всі діти народжуються з несформованою плоскою стопою і в перші роки життя цьому зарадити неможливо.
Велике значення має правильний підбір
взуття. Особливу увагу слід звертати на устілки, які ні в якому разі не мають бути пласкими. Взуття повинно мати поперечні та поздовжні викладки, які сприяють формуванню
обох склепінь стопи, і такі задники, які фіксують стопу в одному положенні.
Спеціальної дієти для запобігання плоскостопості не існує, хоча харчування тут відіграє також важливе значення. Воно має бути
раціональним, збалансованим, з достатньою
кількістю продуктів, які постачають організмові кальцій, інші макро- та мікроелементи.
Найбільше кальцію в сирі та інших молочних
продуктах.

Гайко Г. Звідки "ростуть ноги" у плоскостопості? Ваше здоров’я. Медична газета України
<www.vz.kiev.ua/> (2007, 21 верес.)

Олег Дроботун, кандидат медичних наук, завідувач
Київського центру хірургії шийки стегна та ушкоджень великих суглобів
на ваше замовлення виготовили ортопедичне
взуття, потрібно мати з собою направлення від
лікаря-ортопеда, де вказується діагноз.
Проте не всім людям, у яких є плоскостопість, можна рекомендувати подопротектори.
Якщо плоскостопість не турбує людину, то
спеціальне взуття їй не потрібне. Справа в тому, що подопротектори змусять людину інакше
навантажувати стопу, внаслідок чого може
з'явитися біль у суглобах середнього відділу
стопи і навіть у колінних чи кульшових суглобах. Тож у таких випадках ортопедичне взуття
може зашкодити. Якщо плоскостопість задавнена, стопа млява і навіть корекція подопротекторами не дала жодних результатів, людину
продовжує турбувати біль у ногах, проблему
можна розв'язати оперативним шляхом. Однак
оперативне втручання застосовується лише у
крайньому разі, коли вже нічого не може допомогти.

Якщо в людини плоскостопість (недостатність зв'язково-м'язового апарату стопи), розв'язати цю проблему можна за допомогою корегувального взуття, тобто подопротекторів, в які
вставляються спеціальні устілки. Звичайно, все
залежить від того, які в людини зміни у стопі.
Якщо вони досить значні, до того ж уражені
суглоби, м'язовий апарат, якщо людина відчуває біль у стопах під час ходьби, то, безумовно,
потрібно замовити спеціальне ортопедичне
взуття й устілки. Призначення такого взуття –
правильно розподілити навантаження на стопу.
Ортопедичні устілки можна замовити лише під
конкретну пару взуття (одні для літніх капців,
інші для зимових чобіт). Сьогодні замовити таке взуття можна без проблем. У Києві є підприємство "Протезний завод", на якому виготовляють ортопедичне взуття і устілки гарної якості за європейськими зразками. Також таке
взуття виготовляє фірма "Ортотехсервіс". Щоб

Дроботун О. Ортопедичне взуття підходить не всім. Ваше здоров’я. Медична газета України.
<www.vz.kiev.ua/> (2007, 21верес.)
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Правильне харчування може посприяти тому, що людина залишиться молодою і
в літньому віці. Після 40 років кількість їжі в харчовому раціоні має бути меншою, а
її енергетична цінність і мінерально-вітамінна збалансованість - вищою. У пошуках
таких продуктів дієтологи здійснили численні дослідження і дійшли висновку, що
найкориснішими є 10 із них.
серцевого). Щоденне вживання цього фрукту є
профілактикою інфаркту й інсульту. Банани
багаті на волокна, нейтралізують підвищену
кислотність.
6. Курятина. Ліпше вживати грудки, в яких
мало жиру, а з тушок знімати шкіру і не вживати її. Куряче м'ясо дієтичне, багате на білки, що
запобігають зменшенню маси кісток, на селен і
вітаміни групи В, що підвищують енергетику і
посилюють діяльність мозку.
7. Лососина. Багата на жири групи омега-3,
які знижують рівень холестерину в крові, захищають від деяких видів раку і запобігають
утворенню тромбів. Результати досліджень показують, що лососина сприяє пригніченню депресивних станів і поліпшенню пам'яті. Нікотинова кислота, що міститься в ній, потрібна для зміцнення судин.
8. Чорниці. Містять антиМолоко
оксиданти, що допомагають
запобігти катаракті, глаукомі,
розширенню вен, геморою, виразці шлунка, серцево-судинним захворюванням і раку. Ягоди
сприяють зниженню порушень діяльності мозку після інсульту і пом'якшують запалення травного тракту, допомагаючи впоратися з розладами шлунка.
9. Трави. З віком притупляється відчуття
смаку, тому, аби їжа здавалася смачнішою, додають більше солі, аніж потрібно (не слід забувати й про сіль, "приховану" в соусах і підливах). Проте надмірне вживання солі спричинює
підвищення артеріального тиску. Щоб цього не
сталося, ліпше додавати в їжу трави і спеції,
зокрема сушені.
10. Часник. Часник допомагає запобігти
раку і серцево-судинним захворюванням, знижує ризик інсульту, виявляє протизапальну
дію, зменшуючи вираженість болю і набряки у
разі артриту. Він корисний хворим на діабет.

1. Коричневий рис. Багато хто уникає вуглеводів, тому що від них повніють. Але вуглеводи дуже важливі для підтримки енергетичного балансу в організмі. Коричневий рис містить
багато волокон, що допомагає знизити рівень
холестерину,
зменшити
ризик
серцевосудинних захворювань, раку прямої кишки,
утворення камінців у жовчному міхурі, виникнення діабету й ожиріння, його важливо вживати, щоб був здоровим кишечник.
2. Курячі яйця. Курячі яйця - джерело білка і лютеїну, який захищає очі від катаракти.
Дослідники вважають, що обидва ці компоненти запобігають утворенню тромбів, знижуючи
ризик інфаркту й інсульту, а також раку молочної залози на 44%. Сьогодні дієтологи стверджують, що яйця не підвищують рівень холестерину, оскільки організм сам утворює холестерин із насичених жирів, а не отримує його з
багатими на холестерин продуктами, до яких
належать і яйця.
3. Молоко. З віком потреба в кальції збільшується, тому знежирене коров'яче молоко, багате на кальцій, потрібне для кісток і профілактики остеопорозу.
4. Шпинат. Шпинат містить велику кількість заліза, вітамінів С, А, антиоксидантів, захищає від раку
прямої кишки, остеопорозу й артриту. Крім
того, він багатий на
лютеїн, корисний для
очей. Проте не рекомендується
вживати
Шпинат
шпинат у разі сечокам'яної хвороби, подагри, нефриту, коліту, захворювань печінки, жовчного міхура і підшлункової залози.
5. Банани. Лише один банан містить 467 мг
калію, який потрібний для м'язів (особливо для

Десятка здоров’я. Нові теорії. № 3 (878), 2006.
"Здоров’я і довголіття" <http://www.vz.kiev.ua/> (2007, вересень, 21)
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Вже котрий рік до нашої бібліотеки, якою я завідую, надходить бюлетень "Інва.net".
В останньому номері прочитала листи читачів до журналу і вирішила написати до редакції сама.
рознесуть останні пелюстки
осінніх хризантем і тоді пані Галина не розлучається з
ними. Вони оживають на
полотні.
Яких тільки рушників
не вишивала Галина Андріївна ! Тут і весільні, на які
кладуть коровай, і ті, які
стелять молодятам під ноги,
благословляючи на сімейне
життя і ті, що вішають на ікони.
Милує око своїми кольорами і квітами різнобарв’я серветок. Ось троянда посміхнулася
до сонця, а ось барвінок зажурився у росі. Ромашка прокинулася зранку, взяла за руку незабудку і закружляла у веселому танку.
А як би ви побачили подушки Галини Андріївни!!! Різних розмірів, квадратні, круглі, довгасті, вони наче пісню співають про сонце, літо
і тепло. У світлиці Галини Андріївни Усар висять над дверима вишиті штори, на дивані і кріслах – накидки. І не дивно, що на Святі народної творчості, яке проводиться у Вільгірському
будинку культури, на виставці робіт народних
умільців, яку організувала бібліотека, вироби
пані Галини користувалися особливою увагою.
А ще її роботи неодноразово представлялися на
районних та обласних виставках.

Галина Андріївна Усар

Хочу розповісти про свою активну читачку,
людину щедрої душі, хорошого, доброго серця
і золотих рук – Галину Андріївну Усар.
Здоров’я все частіше підводить, (інвалід 2
групи), але ця людина не втрачає оптимізму,
надіється на Бога і лікарів, старається жити по-

вноцінним життям. В неповні 50 лікарі винесли
страшний діагноз, захворювання крові. Це було, як грім серед сонячного дня. Розпач рвав на
частинки серце, а розум свердлила думка: "І
скільки лишилося? Як жити далі?". Але ця жінка і сьогодні не піддається апатії і депресії. Вона знаходить собі розраду в церкві та в книгах,
які ми їй приносимо з бібліотеки. А ще Галина
змалку подружилась з голкою і навчилася передавати навколишню красу в українських вишивках. Якщо ви завітаєте навесні чи влітку,
вас зустріне впорядкована оселя, затишок і багато заквітчане подвір’я, а коли холодні вітри

Диву даєшся, звідки черпає натхнення ця,
виснажена хворобою, жінка, адже вищивання
потребує і вміння, і терпіння, і часу. І коли я
запитала про це у Галини Андріївни, вона лагідно посміхнулася і сказала: "Все це навколо
нас, просто його треба побачити!"

Неоніла Стецюк – бібліотекар с. Вільгір Гощанського району
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ру року вона любить подорожувати з допомогою односельчан околицями села,
відвідувати ставок, ліс. Неодноразово навідувалась до м. Києва, де проживає її рідний брат, але швидко поверталась в рідну
оселю, де почуває себе впевнено і щасливою.
Любить Людмила і години, коли вона
може посидіти з книгою. Останнім часом,
завдячуючи Євгенії Олійник, соціальному
працівнику
Крупецького
сільського
центру соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян та
Олені Бугайкіній – бібліотекарю Крупецької бібліотеки-філіалу Радивилівської
централізованої системи, вона стала постійною читачкою журналу "Інва.net".
Гортаючи сторінки цього часопису
Людмила Матвіївна шукає відповіді на
питання: Як захистити свої права, які нові законодавчі документи прийняті в державі що
стосується людей з обмеженими фізичними
можливостями. Любить переповідати прочитані
в "Інва.net" історії про людей таких як вона.
Видання допомагає "вчитися жити із хворобою", долати різні недуги.
Розповідь про цю людину хочеться закінчити словами самої
Людмили:
"Як
приємно відчувати, що є ще
добрі люди, які
думають про нас
і
допомагають
долати труднощі". Коли, здавалось в безнадійній ситуації, маєш дружню підтримку і слушну
пораду, стаєш сильнішим, впевненішим і це
допомагає жити.
Я щиро вдячна долі, яка подарувала мені
мою матусю, рідних, хороших друзів і сусідів,
які з любов’ю і душевною теплотою ставляться
до мене.
І ще я дякую, Вам за "Інва.net" на який я з
нетерпінням чекаю”.

Кухарук Людмила Матвіївна
В мальовничому с. Срібне Радивилівського
району в невеличкому, ошатному будиночку, в
якому завжди затишно, разом з мамоюпенсіонеркою, (без допомоги якої не можна
обійтися ) проживає інвалід 1-ої групи з дитинства Кухарук Людмила Матвіївна.
В боротьбі з підступною хворобою, яка не
залишає її ані на хвилину, вона не зламалася, не
схилила голову перед невблаганною долею, а
щоденно робить все можливе і неможливе, щоб
вистояти і перемогти.
Розумна, привітна, усміхнена вона дарує
людям щедрість своєї душі і вміння "золотих
рук".
А вміє Людмила багато: вишивки, плетиво
гачком і на спицях, вироби макраме – все це
робиться настільки вишукано, що залишається
тільки дивуватися, як людина може вишити,
наприклад, рушник чи ікону, які майже однаково гарно виглядають як на лицьовій так і на
зворотній стороні. І жодного вузлика, жодного
кінця ниточки не відшукати в її роботі, навіть
якщо і мати на “озброєнні”лупу.
Неодноразово її роботи були представлені
на виставках декоративно-ужиткового мистецтва в м. Радивилів, Рівне, містах і селах Рівненської області. Відвідувачі Палацу культури
“Україна” /м. Київ/ також мали змогу ознайомитись з її виробами.
В будинку Людмили завжди людно. До неї
навідуються друзі, сусіди, знайомі. В теплу по-

Людмила Бондар, заступник директора
Радивилівського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених громадян
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Страшна біда раптово увірвалася в дім Костючків. Того ранку мама, як завжди, зібрала
швиденько сніданок на стіл, а заодно - і торбину з обідом для сина. Василько за цей час встиг
і води в хату принести, і дровець підкинути у
плиту, і теличку припнути обабіч дороги, вибравши для неї місце з густою вкритою ще вранішньою росою травою. Швидко поснідавши,
прихопив торбинку і ще з порога умовив батька, щоб без нього не косив картоплиння на городі. Мовляв, під вечір вдвох швидко впораємося з цією роботою. І ось його постать вже
майнула за вікном.
Мати через шибку ніжним задуманим поглядом провела його ген аж до поля, що розкинулося по той бік шляху, і лише тоді звично
взялася за хатні клопоти.
Правда, з думки чомусь не сходив син. Виріс він вже в неї. Хоч ще й вісімнадцяти нема,
але вже от котрий рік під час літніх канікул іде
працювати в колгосп - то десь в полі, то на току. А цього літа - на тракторі. Ось і зараз подався за село - молотити льон. Хлопець старається:
щоб раніше прийти на роботу, ще раз оглянути
трактор, і підготувати молотильний агрегат до
безперебійної роботи. Під вечір зморений вертається додому, але щирою посмішкою зганяє
втому з лиця і до темна допомагає батькові по
господарству. Є і мрія в сина - поступити на
навчання в сільськогосподарський інститут.
Полотно маминих думок снувалося тихо і
розмірено. Ніби ниточка до ниточки прикладалися одна до одної її мрії, сподівання.
А з поля до хати вже спішила недобра вість.
Ось-ось зрадливиця-доля постукає розпачем у
двері. Ніде не дінеш, нікуди не сховаєш від неї
свого сина!
Бездушні лещата молотилки за якусь мить
понівечили руку Василя, перетворивши її у закривавлене місиво. Тієї хвилини юнаку здалося,
що життя скінчилось. Маренням була для нього
безкінечна дорога до лікарні, заклопотані і,
водночас, тривожні обличчя лікарів, і безпорадні заплакані мамині очі. Життя хлопцю врятували, але залишився він без руки. Скільки болю
за цей час довелося витримати! Не вірилось, що
він колись пройде, покине його тіло, а заодно і
душевні муки пройдуть.
Та при підтримці рідних, друзів, людей в
білих халатах Василько хоч і повільно однак
повертався до життя. Гнав від себе журбу і безнадію. Додому з лікарні прибув уже геть дорослим юнаком. Сумні очі нагадували про пережи-

Василь Костючків
те. А з безтурботного дитинства залишилася
тільки щира і довірлива посмішка, яка нечасто,
але все ж з'являлася на обличчі Василя.
Кажуть, життя всьому навчить. Так і було.
Довелося по-новому вчитись і воду з колодязя
відром діставати, і поліно перерубати, і писати,
і багато чого іншого. Не відразу все виходило
однією лівою, але терпіння цьому хлопцеві не
позичати. Важко було. Не раз потом обливалося чоло, але свого добивався. А ще - сів за книжки. Готувався до вступу на заочний відділ
сільськогосподарського інституту. І тут у нього
вийшло. Хоч і важко довелося розпочинати
свою ниву життя, але вчитися було напрочуд
легко. З задоволенням писав курсові, з радістю
їздив на сесії.
А через кілька років дипломованим спеціалістом-агрономом прийшов працювати в місцевий колгосп. Хоч за плечима і мав багаж інститутських знань, та не цурався і мудрих настанов
старших. Не раз перечитував фахову літературу, журнали. З часом прийшов і досвід. І ось
вже три десятки років трудиться він на нелегкій
хліборобській ниві.
Цю мужню людину впевнено можна назвати Хліборобом з великої літери, бо ж і його немала заслуга в тому, що місцеве сільськогосподарське приватне підприємство "Україна" знане
своїми досягненнями не тільки в області, а в
Україні.
Вміло, дотримуючись новітніх технологій,
хазяйнує Василь Миколайович. Зустрічати сонце далеко в полі за селом стало звичкою для
агронома. То в тихій задумі стоїть на весняній
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ріллі, то обережним рухом руки заклопотано
розгортає землю навколо рослинки, вишукуючи
щось лише йому відоме, то піднесено урочисто
розтирає в пальцях налитого золотом житнього
колоска. Здається, в такі хвилини він набирається від хлібної ниви сили, енергії і, водночас,
отримує благословення на святу справу - ростити хліб.
Буде неповною розповідь про цього нелегкої долі чоловіка, якщо хоча б кількома словами не обмовитися про сім'ю Василя Миколайовича. При в'їзді в село Хочин з лівого боку у
заквітчаному весною садку видніється ошатний

дерев'яний будинок. То і є садиба подружжя
Костючків. Як кажуть, під стать чоловіку і
дружина Галина Олександрівна. Енергійна,
працьовита, вона встигає всьому давати лад: і
на роботі, і вдома по господарству.
А ще - виростили вони трьох синів, надійних своїх помічників. Заповітна мрія батька і
матері - допомогти здобути їм хорошу освіту. І
хтозна! — може, комусь із них тато передасть
своє хоч і нелегке, але таке потрібне для життя
ремесло? Адже ростити хліб - це творити добро
для людей на землі! При різних обставинах і за
будь-якої погоди.
Ніна Кот, бібліотекар
с. Удрицьк Дубровицького району

"Артек, Артек наповнює вітрила,
Артек, Артек - міцної дружби сила" Це слова з пісні-гімну артеківців. А хто з
дорослих у дитинстві не мріяв побувати в Артеку? Та й нинішні діти знають про цей чарівний куточок дитячої республіки, хоча далеко не
всі вони мають надію туди потрапити. Марив
Артеком і учень 7-Б класу ЗНЗ № 1 м. Острога,
Артем Темнов. Їздив з мамою відпочивати у
Ялту і здалеку з заздрістю дивився на яскраві
корпуси Міжнародного дитячого центру - МДЦ
"Артек" розташовані у підніжжя мальовничої
Медвідь-гори.
І от у кінці минулого року Артем таки потрапив на цілий місяць у зимовий, але теплий і
привітний Крим. Путівку в Артек за майже символічну плату - 127 грн. для хлопчика, як дитини-інваліда, надав міський відділ молоді та
спорту, працівникам якого Олександру Юрчуку
та Ірині Волянюк велику вдячність висловлює і
мама і син родини Темпових.
Відпочивав Артем у 8-му загоні дитячого
табору "Янтарний", разом з земляком дубенчанином Назаром і Олею з Нетішина. "А
ще були діти з Києва, Дніпропетровська, Мукачева, Володимир-Волинського, - розказує хлопчик. А мама його додає - після маленького міста син ніби опинився у іншому, "казковому"
світі."
Особливо вразив юного спортсмена гігантський спортивний комплекс табору, а причарували - футзал і басейн. Артем, взагалі, непоганий футболіст. У свої 12 років має декілька грамот - "За волю до перемоги ", як кращий нападник тощо.

Артем грає у футбол
з 8 років. Займається у
тренера Богдана Коваля
з великою охотою. Не
пропускає жодного тренування.
– Хлопчина дисциплінований, на заняттях
з ним немає проблем, розказує тренер. – один
з кращих серед однолітків, грає нарівні, не дивАртем Темнов
лячись на те, що має ваду кінцівки і відносно маленький зріст. Бачить
поле, - наголошує спортивний наставник, - вміє
мислити ситуативно, "Читає і творить" гру.
Мені хочеться порівняти Артема з зіркою світового футболу в минулому бразильцем
Гарринча, відомого тим, що мав одну ногу
коротшу.
Нещодавно ми їздили на турнір в Шумськ,
на Тернопільщину, - продовжує тренер, - де
Артем у відповідальному матчі відіграв обидва
тайми без заміни і забив гол, недарма ж він –
кандидат у збірну області у своїй віковій групі.
Матері хлопця, Христині Василівні, радили
віддати сина до спеціалізованого спортінтернату. Проте, хвилюючись про навантаження, що розраховані на дітей з повноцінним
фізичним розвитком, вона відмовилася. Хоча
бачить фанатичне захоплення сина футболом і
радіє.
– Декілька років назад, коли Артему робили
операцію на хвору ніжку, - розказує вона, шість місяців він був у гіпсі, ходив на милицях.
Але так хотів грати, що у дворовій команді на-
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просився у воротарі. Зніме костиліки, покладе
поряд і стоїть у воротах… Усі люди зглядалися
на таке видовище – ніжка у гіпсі – "чобітку", а
хлопець м’яч ловить!.. Я на нього сварюсь, а
сама ледь не плачу. А він запевняє, - мама, тож
лікар казав, що я буду грати у футбол!

вого. Артеківці запалили символічну Різдвяну
свічу, загальна площа якої - 800 кв.м. Цей витвір складений із 4 000 маленьких свічок є рекордним і занесений до "Книги рекордів України". Проходячи через арку бажань діти думали
про заповітне. "Я також загадав бажання, але

яке - не скажу, - таємниче усміхається хлопчик.
"Навчалися артеківці (адже півсічня - це вже

Залишився вірним улюбленому виду спорту
і у таборі. Привіз юний футболіст з Артеку Диплом за І-ше місце в змаганнях по футзалу. Це
особливо почесно, якщо зважити, що хлопчик
має фізичну ваду кінцівки, але, як не кожен дорослий, силою волі зміг подолати недолік. Захопившись футболом, рухливий і кмітливий
хлопчик має значні успіхи для свого віку. До
того ж у класі, де він вчиться, лише двох учнів
мають 12 балів з фізкультури, один з них - Артем.
Охоче розповідає хлопець про нових друзівартеківців, різноманітні гуртки і екскурсії, цікаве дозвілля у таборі. Особливо вражаюче
пройшла зустріч Нового року і Різдва Христо-

заняття у школі) у сучасних класах, де на кожному вчительському столі - комп'ютер, а класна
дошка - мультимедійний екран. Привіз Артем
разом з грамотами з Артеку табель, який класний керівник Володимир Антонович Новоселецький оцінив так: "Молодець, Артем, школу не
підвів!"
А ще привіз хлопчик з Артеку мамі подарунок - морський сувенір, собі на згадку - відеофільм і надію, що загадане Різдвяне бажання
обов'язково збудеться. Можливо, це бажання
зв’язане для юного спортсмена з улюбленим
футболом…
Елла Білюк
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Приваблива, мила дівчина, чи не так? Це Аліна Ільченко з 12 класу Острозької школиінтернату для дітей з вадами слуху. Перефразуючи класичну фразу з комедії "Кавказька полонянка", про неї впевнено можна сказати спортсменка, розумниця і просто красуня. Вона
неодноразово брала участь і перемагала у різноманітних конкурсах краси. Виборола звання
віце-міс у змаганнях найчарівніших дівчат серед конкурсанток з вадами слуху, що проходили нещодавно, в лютому 2007 року у Рівному.
А ще раніше, в січні нинішнього року, стала
абсолютною
переможницею
місХмельницький - у такому ж конкурсі на Хмельниччині. Сама Аліна - з Шепетівського району,
і тому її участь у регіональному конкурсі наших сусідів цілком зрозуміла. Її перемогою
пишаються і хмельничани, і, особливо, учні і
вчителі Острозької школи-інтернату для дітей з
вадами слуху, говорячи про дівчину з гордістю:
"Наша Аліна!".
Спортивні успіхи її не менш вражаючі.
Прекрасна волейболістка, завдяки активній грі
якої, команда дівчат школи-інтернату займає
призові місця на обласних змаганнях. А у молодіжних Всеукраїнських іграх з настільного
тенісу серед спортсменів з вадами слуху виступала у парі з Аллою Алексєєвець, і дівчата вибороли почесне друге місце.
Крім того Аліна - постійна учасниця конкурсів художньої самодіяльності.
Запам'ятовується у її виконанні і запальна
"циганочка", і мелодійне танго, і веселий танок
"Ча-ча-ча".
Та найбільш вражаючим для глядача є споглядання сценічних мініатюр у специфічному
для глухих акторів жанрі - пісня жестів. Виконавець не чує музики, але особливе, незрозумі-

ле людині з нормальним слухом внутрішнє
відчуття
мелодії, породжує
гамму почуттів, які
розкривають жестами і мімікою
зміст пісні.
Аліна, разом з
керівником Оксаною
Петрівною
Волощенко, вміє
Аліна Ільченко
відобразити "малюнок мелодії" таких пісень -"Боже, Україну
бережи", "Сніг", "Листопад", "Танці літа".
- Це не так легко, як бачиться на сцені, розказує керівник. - Великі зусилля до створення майстерності у виконанні пісні жестів прикладають чимало працівників школи.
- Аліна - артистична натура, - додає вихователька Інна Олексіївна Іщук, - у художній самодіяльності школи вона з молодших класів і
завжди серед перших. А ще - це вихована,
дисциплінована, з вродженою інтелігентністю
дівчина. Вміє уважно слухати і сприймає "в
себе" поради і зауваження дорослих.
Дівчина добре вчиться, стала переможницею загальношкільної гри "Ерудит". У спілкуванні Аліна весела і комунікабельна, поступлива, легкої вдачі людина. До того ж майстринярукодільниця - вишиває серветки, рушники і
дуже гарно в'яже. Стильні і оригінальні, зв'язані
своїми руками речі, наводять на думку, що
професія дизайнера одягу, про яку мріє Аліна,
дуже пасувала б цій привабливій, з естетичним
смаком дівчині.
Побажаємо чарівній Аліні здійснення її бажань і мрій!
Елла Білюк

Портрет у божевільні
(Новела)

матеріальному плані. Вона любила і знала
свою спеціальність мріяла, про дослідницьку
наукову роботу, а нова посада відкривала для
цього зелене світло.
До призначення Ольга декілька раз була в
цьому закладі, де мешкали забуті рідними різного віку хворі, з психічними вадами, жінки

I
Тридцятирічна Ольга, молодий лікарпсихіатр, була призначена на посаду завідуючої відділенням психоневрологічного жіночого інтернату. До того вона працювала рядовим психіатром у міській лікарні. Нова посада була престижна для неї і в моральному і в
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. Вони доживали під опікою держави останні
роки свого напівбожевільного життя. Йдучи
довгим коридором відділення, вона вже як
хазяйка відмітила про себе, що треба неодмінно перефарбувати колір стін у приємніший для очей. А от картини, що були на стінах залишити. Мимоволі милуючись пейзажами, подумала: " Хто це так гарно пише? "
Бо розумілася на живопису і бачила що це не
дешеві репродукції, а оригінальні твори, написані явно талановитою рукою.
Перейшовши під аркою до жилого корпусу, Ольга зайшла в першу кімнату де мешкали жінки, папку з історіями хвороб яких вона
відложила маючи на меті побачити їх спочатку так би мовити живцем. У кімнаті з п'яти
жінок було дві. Одна спала, а друга щось малювала олівцем на білому аркуші паперу, сидячи на ліжку біля тумбочки. В кімнаті було
декілька картин на стінах," написаних тою ж
рукою що і в коридорі. Серед акварельних
пейзажів виділялося два портрети, намальованих олівцем. Глянувши на один з них, Ольга ледь не скрикнула - це було обличчя дорогого для неї чоловіка, її близького друга. Так,
був він, Олег, лише трохи молодший. Ті ж
веселі очі, відкрите чоло і брови, що сходилися на переніссі.
Але лікарська витримка взяла гору і Ольга, опанувавши хвилювання, звернулася до
художниці. Це була досить приваблива жінка,
років сорока, охайна, з майже непомітними
для стороннього ознаками порушення психіки. - Це ваші картини? Які гарні! Давайте
знайомитись, я ваша нова завідуюча відділенням, буду вас лікувати і з задоволенням
спілкуватися з вами. Як вас звати? Жінка
глянула на неї і продовжуючи малювати, чітко вимовила: "Лариса". І замовкла. Ольга
зрозуміла що більше вона їй нічого не скаже.
II
Повернувшись у відділення, Ольга зразу
ж взяла папку з особовими паперами хворих.
Вона скоро знайшла історію хвороби Лариси.
Те що там прочитала, вразило її.
Жінка ця захворіла в результаті черепномозкової травми, що сталася через дорожню
аварію. До того ж вона народила мертву дитину, і це також було причиною психічного
шоку. Рідних в неї не було, її здала сюди стороння людина, коли вона була у стані глибокої депресії. Хвора ні з ким не спілкувалась,
ні про що не розповідала і їй було поставлено
діагноз " ідіотизм".

Навіть після того, як лікарі вивели її з тяжкого стану, мало змінилася у своїй поведінці. Була мовчазною, замкненою. З сусідками
по лікарняній квартирі не розмовляла. Тільки
лікарям давала короткі, але точні відповіді.
Протягом п'яти років її жодного разу ніхто не
відвідав. І видно було що вона нікого не жде.
Спілкувалася Лариса з тваринами. Усі коти і собаки, що були " приписані " на території будинку вважались її вихованцями. Вона
збирала недоїдки у їдальні і навіть бувало
віддавала свою порцію для чотириногих товаришів. Давала їм прізвиська, як-от кота вона кликала Дон Кіхотом, а кицька в неї звалася княжна Мар'я. Ця хвора, але інтелігентна
жінка, була ерудованою людиною, з вишуканим літературним смаком до художньої класики. Але найбільшим захопленням її напівхворої психіки було малювання. Вона однаково гарно малювала олівцем і писала фарбами, її роботи прикрашали увесь заклад.
" Які яскраві життєві пейзажі малює ця
жінка а з портретів як живі дивляться люди.
Проте жодного із них ніхто не знає, так кажуть про її малюнки, -думала Ольга. - Але
яке відношення до неї має мій Олег? Без сумніву що на портреті був він..."
III
Після розлучення з чоловіком Ольга вже
більше року знала Олега. Вони часто були
разом і трирічна її донечка вже сприймала
його як тата. Він мешкав у двокімнатній квартирі недалеко від центру міста. І Ольга з донькою вже готова була перебратися до нього
з батьківської оселі. "А невдовзі, - казав Олег,
- ми все оформимо офіційно.
У порівнянні з колишнім чоловіком її
турботливий і ніжний друг набагато вигравав.
Доброта і щирість, почуття гумору, вміння
співчувати імпонували Ользі. А спорідненість
професій, він був лікарем-наркологом, породжувала спільність думок. Олег ніколи не говорив про своє життя до знайомства з нею.
Хоча був вже немолодий - мав 38 років. Казав
лише, що вибирав і шукав довго, доки найшов найкращу, тобто її, Ольгу. І, сміючись,
показував чистий, без шлюбної печатки паспорт.
Яке ж відношення мала до нього ця напівбожевільна, напівдивна жінка? А може рідкісний випадок — двійник? Ці питання мучили
Ольгу своєю загадковістю. До того ж вона
згадала, що Олег був незадоволений зміною
нею місця роботи. Хоча всі переваги її пере47

був тоді за кермом. Але хіба я винен, що доля
дарувала мені життя, а їй безумство?! Чого я
повинен був жертвувати собою і жити з безумною дружиною? Тим більше що в неї виявився потяг до алкоголю. А я, як нарколог,
знаю, що це таке - алкоголізм не виліковується особливо жіночий... До того в неї померла
мати, вона жила самотньо... Ніхто не опікував
її.
Він ще щось говорив, а Ольга закривши
лице руками мовчки продовжувала задавати
питання, які вже не потребували відповіді: "І
ти здав її в божевільню? І забув про її існування? І викреслив її із життя !.."
Ніби читаючи її думки-запитання, не пам'ятаючи себе, Олег майже кричав "Так, я
здав її в божевільний дім, забув про її існування, викреслив її із нормального життя...
Але це ще не все"... Він видихнув з себе тягар, що мабуть мучив його - я продав її квартиру і купив цю, цю, де я хочу жити з тобою і
бути щасливим...
Ольга поволі збирала речі: халатик, тапочки, косметику, іграшки. Щастя такою страшною ціною вона не хотіла.
– Олю, Олю, я люблю тебе, – ледь не плакав Олег. – Я люблю твою, -він поправився –
нашу донечку. Не йди від мене, благаю тебе...
Вона закрила блискавку на сумці, поклала
на стіл ключ від тепер вже чужої квартири і
мовчки вийшла.
Прохолодне повітря заспокоювало Ольгу,
що повільно йшла алеєю парку. Вона думала
про Ларису. Не дивлячись на своє захворювання, ця жінка могла б жити нормальним
людським життям, якби була поряд любляча
турботлива людина. Як психіатр Ольга знала
такі випадки. Дійсно, до таких людей треба
призвичитися, вони потребують особливого
відношення. Серце Лариси було сповнено
любові, яка залишилась " незатребувана" і
переходить в її теперішньому житті на тварин. А талант - це єдине, що зв'язує нещасну
зі світом повноцінних людей. Жінка, що могла прожити яскраве життя, доживає свого віку в будинку для престарілих і психічно хворих людей. Винуватця її трагедії нехай судить Бог і його совість... А ще Ольга думала
про цивільний шлюб, у якому ніхто нікому
нічим не зобов'язаний.

ходу до психоневрологічного диспансеру були наявні.
Вдаючи ніби перевіряє палати, вона зайшла в кімнату художниці. Лариса була одна
і щось малювала. Лице жінки без ознак божевілля було заглиблене в собі. Вона нічого не
бачила і не чула навколо, занурена у свій
особливий світ творчості. Це був тільки її
світ, вона була там повноправною володаркою і ніхто не мав туди доступу.
Розглядаючи картини на стінах, Ольга підійшла до портрета Олега і, стримуючи тремтіння в голосі, спитала: "А це хто? Чий це
портрет?" Лариса довго мовчала. І лікарка
вже вирішила що не дочекається відповіді.
Але хвора, не піднімаючи голови, чітко відповіла: "Це мій чоловік, - потім помовчала
хвилину і додала - він вже небіжчик". І замовкла, продовжуючи малювати.
Ольга похолола, але наразі хвилювання
змінилося роздратуванням. Який чоловік? У
паспорті хворої, що лежав у папці, не було
ніяких відміток про шлюб. Та особливо її
вразило слово "небіжчик". Але ці питаннядокори Ольга могла б задати нормальній,
здоровій жінці, а перед нею була хвора психічно надломлена людина.
IV
Питати треба було Олега.
І ввечері, коли вони залишилися удвох і
Олег обняв її, Ольга відвела його руку і, намагаючись бути спокійною спитала:
– Хто ця жінка, Лариса, у моєму відділенні? Яке ти маєш до неї відношення?
Відскочивши від неї, він став край стола.
Очі що на портреті і в житті були веселими,
раптом стали колючими і злими.
– Ти таки дізналась і так скоро. Але як? –
крикнув він.
– В неї над ліжком висить твій портрет.
– Мій портрет ?.. Так, так, вона малювала... Але я ніколи не позував їй...
– Вона любила тебе і зробила цей портрет
з пам'яті, - роздумуючи відповіла Ольга. І тихо додала - ти вмер для неї...
Майже не слухаючи її, Олег збуджено говорив:
– Я боявся цього. Але тепер слухай. Так, я
любив цю жінку. І вона чекала від мене дитину. Ми жили в цивільному шлюбі. - Він помовчав, ніби збираючись з думками. – Так, я

Елла Білюк
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________________________________________________________________
Павлюк Андрій Миколайович, інвалід II групи з дитинства, народився
8 грудня 1976 року в селі Ремель Рівненського району, Рівненської області
в сім’ї селянина.
Навчався в Кам'янець-Подільському планово-економічному технікуміінтернаті, за спеціальністю "Бухгалтерський облік АПК" де здобув кваліфікацію "молодший спеціаліст" агропромислового комплексу. Після закінчення навчального закладу, працював на Любомирському вапняносилікатному заводі на посаді "комірник гірничого цеху (облік завантаження та вивантаження сировини)".
Захоплюється вишиванням, плетінням з лози, виробами з дерева, металу та бісеру. Неодружений.
____________________________________________________________________________________

Букет

Годинник

Салфетки

Квіткове морозиво

Весна в селі

Польові квіти
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_____________________________________________________________________________________
Корецька-Волохова Марія Степанівна народилася 1955 року на Львівщині Миколаївського району,
в селі Діброва в сім'ї службовця. В 1975 році приїхала в м. Корець. Тут вийшла заміж і народила двох
синів. Пов'язана з м. Корцем Марія Степанівна не лише сімейними узами, а й генетично. В селі, де вона народилась є кілька родин, що мають прізвище Корецьки.
Існують легенди сивої давнини, про те, як один з нащадків князів Корецьких поселився там і дав
початок теперішнім галичанам Корецьким.
Марія Степанівна багато читає, любить поезію, пише вірші. Вона є читачем районної бібліотеки.
Свої вірші присвячує місту, своїм близьким. Друкується в районній газеті "Вісті Кореччини".
Має II групу інвалідності загального захворювання.
_____________________________________________________________________________________
І чути тут набожну річ,
І "Невгасаєма Псалтир"
Читається і день, і ніч...,
Мої корчани, земляки!
Ми також підем у віки,
Бажаймо ж Корцю не старіти,
Щоб завжди тут сміялись діти,
І розцвітали пишно квіти,
І панувала знов і знов
Надія, Віра і Любов!

Летять роки, пливуть віки,
А рідний Корець - край ріки...
Летять роки, пливуть віки,
А рідний Корець - край ріки...
Цвіте і буде розцвітати...,
А щоб історію узнати
Заглянем трішки в глиб століть...
Он, бачте, замок там стоїть
Весь у вогнях.
І чути гомін голосів,
Скриплять там ланцюги мостів,
Лунає там музики шал,
Сам князь Корецький дає бал!
А унизу - і там, і тут
Живе простий, робочий люд.
Кують там ковалі мечі,
І хліб там сіють сівачі,
Гончар там главу здобував,
А люд торговий торгував,
І будівничим із майстрами
Церкви й палаци будував,
Та чути ось - земля дрижить
До міста вершник вже летить.
А за ним сунеться біда
-Іде татарськая орда!
"Кидайте ралa орачі,
Беріть у руки вже мечі..."
Летять, як журавлі роки
Складаються вони в віки,
А Корець, знай собі, стояв,
Тут і Шевченко побував,
І вже на замкових руїнах
Свої етюди малював.
І Українка тут бувала,
Свої вірші вона писала.
Була й фашистська ще орда,
Та Корець вижив. Не біда,
Що був весь в ранах та руїнах,
Він вижив, встав, і ось стоїть
На межі двох тисячоліть.
Блиск від церковних бань сіяє.
А хто про це іще не знає,
То є в нас в Корці монастир,
Де моляться за увесь мир.

***
Розлетілись діти з рідної оселі,
Щоб в Україні, то ще не біда.
Та нема їм щастя
На рідних порогах.
Тоді їх і кличе чужа сторона.
І плаче-ридає молода дружина.
І не одна мати зомліває вслід
І плаче дівчина,
І вся Україна.
Поможи їм Боже і спаси від бід.
Ось тихенько плачуть
Чималі вже діти:
"Не їхали б, мамо,
В той далекий світ".
"- Нема за що жити,
Я вас породила,
Мушу дать отвіт".
Ось в літах вже батько
Розмовляє з сином:
"Поїду я, сину, що ж мені отут?
Ти хлопець розумний
Та нема в нас грошей
Тому недосяжний отой інститут".
Що ж це за країна, наша Україна,
Що лишають діти рідного двора?
Їдуть заробляти, витрачають силу,
Щоби розквітала чужа сторона.
Ранньою весною
Вертають лелеки
Вертайтеся, діти з чужини назад,
Беріться за розум, а Господь поможе
І наводьте в хаті, своїй рідній, лад.
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Тримаю в руках "Інва.net". Яке щастя, що народилось таке видання! Уклін вам, творці доброго!
Мені судилось народитись у 1941-му році. Зі мною народився міопічний астигматизм. 40 років
прожила в оборонній фортеці – монастирі, що у Межиричі біля Острога.
Аптека душі завжди рухала мене і кликала не коритись долі. А доки покладено на вівтар виховання молоді у стінах Острозької бібліотеки для дітей і нині окрилююсь.
Не дивлячись на хворобу, я держу перо у руках (правда зір став підводити, мені уже 50 років,
та я щаслива…). Не забувають мене колеги, колишні читачі і їх діти.
Я кохаюсь у малій прозі. Дещо з свого доробку надсилаю Вам.
З глибокою пошаною – Тетяна Володимирівна Бобровницька, м. Острог.
_____________________________________________________________________________________
Тінь зневіри – відступися!
(Експромт)
Не кажіть, що я не бачу, що маю лінзи у кишені... Бачу, чую, відчуваю... Мені високі стіни не завада,
довгі тексти і помпезні проголоси не істина життя. Лише вражає цей туман, далекий від реалій...
Скажу і в цьому, мабуть, мій найбільший гріх, а може, розпач: невже нема заради кого й чого щиро
«розпинатись»?!
Все одно не оцінить день байдужий люд, якому миле все нахабно-підле і жорстокий вир купюр. Хоча,
даруйте, земля свята не стерпить довго «люд» отой... Купюр засилля й воля -несумісні. Не смію я картати
тих, які поту знають смак і «радість» мозолів.., їм поклонитись мушу! І за різке слово прощення прошу в
юних трепетних сердець... Тінь зневіри - відступися! Молю: прокинься голос предків, здери полуду із серця
та очей сучасних. Озовися український гордий дух, де хлібів зелених і квіту зваба, де шум Дніпра і плин
Горині... Святе воскресне в душі!
Вставаймо разом, голос не втрачаймо, до мети несімо прабатьківський заспів і велич, і не стидаймось
кликать Правду!
Не цурайся, мужносте, ти нас. Допоможи свідомо на Голгофу йти, якщо вимогу час поставить...
Вірю: Правди святість не зобідить нас!
Моя Мекка
Дороги всі ведуть у Мекку... Століття вкарбували ці слова. А мій Острог хіба не Мекка? Для мене так... а може й більше...
Подорожувати? Не люблю з дитинства. Бо тоді лишати треба башти у серпанку і криницю мудрих літ у
стінах замку, і квітку кам'яну, де річок сестринський перегук... Та й серця щем завжди благав - спіши у рідну хату!,: .
Сьогодні йду тобою, рідне місто, немолодою вже ходою. Асфальтом йду - під ним бруківки древньої
тепло. І наче чую стукіт копит здиблених коней гетьманів. А далі? Блискавки епох. Танків скрегіт, хрести і
зірки, розбурханість життя. І відлуння... За словом цим крапки. Та пам'ять мусить жити. В ім'я отих дерев у
золотій одежі, неосяжності блакиті та споконвічності святині - золота зерна.
В ім'я народженого дня, який тішить спритних горобців і голубів, поважним робить хід, а школярський
пустотливий регіт - вітер, що колише крони молоді...
Вітаю я тебе щодня, мій золотоверхий сивий красень, у пелені легенд і дій величних та трагічних на
скрижалях... Дивлюсь - рідна школа на горі, костел, собор і замок. Тарас невтомний на сторожі. Тут його
нога ступала, тут його слова і пензель вогнисто на папір лягали...
Академічні чую ритми! Цей голос - горде щастя Острога! Ведуть сюди дороги - ведуть прочан, туристів
і спудеїв.
Зустрічай усіх, Остроже мій, моя воістину вкраїнська Мекка!
Октава осені
Соль. У отчому краї
До. На дорогу виходжу щоранку,
найбільше тепло.
Бо кличе в тумані октава років.
Ре. А серце, мов юне, п'яніє...
Ля. Доле примхлива,
Мелодії ніжні... Диво й краса!
свідомо приймаю твій подих.
Мі. Птаство прощально в польоті вклониСі. Твердо ступаю на відрізок
лось...
шляху... Долюбити Вкраїну я хочу сповна!
У вирій! У вирій їх путь!
До. Невідомості вимірне для мене дволикість!
Фа. Для літ моїх вирій - омана.
Зболіле єство... надіюсь на Бога!
Поезія кохання
Хто творить в людині поета? Відповідь
(Ліричний етюд)
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скромна й проста — кохання. Слово кохання.
кохати подих землі і від квіту п'яніти, в перших
— необ'ємне й глибоке. Дія кохання — величкроках дитяти бачити диво життя, серце рятуна, й свята.. Розуміти кохання може лише справати від зла і пульс добра відчувати навкруг...
вжня, людина, світла душа. Кохати! Тy, в якої
Творить в людині поета кохання, а на нього
ніжність очей непідвладна рокам, яка колискоспроможна лиш чиста душа. Не будь самовбивцею — кохати навчись! Хай пісня твоя довкілля
ву пісню-молитву шепоче і врази знімає дотиголубить, єднає серця!
ком теплим руки. Треба вміти кохати і легіня
того, в буйній чуприні якого уривки маршів і
романсів з посвистом. вітру сплелись. Свято
____________________________________________________________________________________________

Сім кругів пекла (сповідь матері)
Із Зоєю ми однокласниці. Після школи вона першою із класу вийшла заміж, народила 5 дітей. Краєм вуха я чула про її біду – дитину-інваліда. Часто
бачила з маленьким хлопчиком в церкві. Але весь жах трагедії, яку довелось пережити цій невисокій жінці, я відчула і змогла зрозуміти лише після розповідісповіді, у якій вона щиро поділилась пекучим болем, що вже багато років терзає
її серце.
Безсонними ночами знову і знову шукає відповіді на питання, які, мабуть, до останніх днів життя будуть невіддільними від її єства. Як змиритись із
тою стіною, яка відділяє її сина від світу щастя і надій? Де знайти стежку, яка
виведе її дитину з вакууму глухоти? Як допомогти йому, німому, вижити серед
жорстокості і байдужості сьогодення? Як через власні клопоти, жалі і хвороби
не залишити глухонімого сина на самоті із своєю важкою долею?
Коли Андрійко народився, ніщо не віщувало про біду. Лікарі повідомили діагноз глухота. Не
хотіла вірити! Але в Києві діагноз підтвердили. Як вирок жорстокої долі було видане медичне заключення на оформлення інвалідної пенсії. Але Зоя відмовляється від тих гірких грошей. Вона не переставала надіятись і чекати чуда. Скільки церков відвідала із сином! Щонеділі і молила-благала у Господа
милості. Хлопчик тягнувся до церкви, з радістю допомагав у сільському новозбудованому храмі, отцю
Олександру. А після служби вдома брав Біблію і голосом, від якого в мами обливалось кров’ю серце,
старався голосно читати. А вона плакала від жалю і розпачу.
Так збігали роки. Хлопчик ріс. Міцний, працьовитий, уважний, добрий, на диво терплячий і
спокійний. Він все зхоплював на льоту, якимось особливим чуттям вловлював всі відтінки багатогранного життя, що вирувало навколо. Разом з дітьми ходив від хати до хати з колядками, допомагав батькам по господарству, їздив на велосипеді, верхи на конях.
Андрію потрібна була допомога кваліфікованих педагогів і вихователів та мама боялась відпустити його від себе. Нарешті, він потрапляє до інтернату для слабочуючих дітей у с. Підкамінь Бродівського району Львівської області.
Здається, нарешті зачароване коло розірване. Навчання в інтернаті пішло на користь: хлопець
пише, читає, вільно спілкується з вихователями і дітьми, що живуть в інтернаті. Мати так і не змогла
опанувати азбуки для глухонімих, тому розмовляти з сином не може. Зате він розуміє її з півслова. Вони з батьком ще тільки радяться, що треба зробити по господарству, а Андрій вже старається виконати
заплановану роботу. А коли матері зробили операцію – син прибирав, прав, місив і випікав хліб, навіть
паску на Великдень.
А у вільний час хлопець цікавиться комп’ютером, фотографуванням та багато і з натхненням
малює. А ще займається в гуртку трудового навчання. За вироби з дерева отримав на виставці у м. Києві 1-ше місце, нагороджений за кращі роботи цінним подарунком на виставці у м. Львові.
Хлопцеві 18 років. Він адаптувався в житті, комунікабельний, має золоті руки.
Втамувався біль маминого серця, вона вірить у щасливу долю Андрія.
Людмила Давидюк,
бібліотекар с. Велика Вербне Сарненського району
____________________________________________________________________________________________
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Роботи Андрія Робейко

Горобина

Філін
Білка

Кошеня
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*
*
*
Бібліотеки Рівненщини поряд з вирішенням інформаційних, культурно-освітніх
завдань покликані виконувати певною мірою реабілітації та благодійні функції, орієнтуючись на обслуговування соціальнонезахищених верств населення, людей з особливими потребами.

Рівне

цівники бібліотеки в липні цього року організували літній табір в Олександрії для дітей з особливими потребами. В ньому проживали батьки з дітками, для яких були
створені всі умови для повноцінного відпочинку. Деякі діти ще у своєму житті не мали змоги пересуватися, щоб побачити та
доторкнутися своїми руками до зеленої
травички, до живої природи, яка їх там оточувала. Працівник міської бібліотеки Л. Євтушенко надавала консультації з питань
життєдіяльності та соціального захисту відпочиваючим табору. При закритті табору на
знак щирої подяки діти подарували спонсорам і організаторам святковий концерт,
який був приємною несподіванкою для
всіх. Діти на візках читали віршики, які самі
склали, співали пісні. Дуже сумно було залишати це затишне місце, де вони провели
десять щасливих, радісних днів.
Горошко Н.В.,
директор міської бібліотеки

Л. Євтушок в літньому таборі надає допомогу дітям

Вже другий рік поспіль в рівненській
міській бібліотеці, мікрорайон Ювілейний,
для цієї категорії читачів організовуються
години дозвілля, які сприяють формуванню
позитивно-зацікавленого ставлення суспільства до проблем неповносправних членів
громади. В першу чергу працівники бібліотеки скерували свої зв’язки з батьками, які
періодично збираються в бібліотеці для обговорення питань, пов’язаних з проблемами
виховання дітей. Особливий інтерес батьків
до питань юридично-правового статусу ін-

*
*
*
ВАТ "Рівнеазот" відгукнувся на звернення Зарічненської райдержадміністрації
про надання посильної благодійної допомоги "чорнобильським дітям". Для дітейсиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей було
передано 3500 пар джинсів. У грошовому
виразі – сума наданої дітям допомоги від
ВАТ "Рівнеазот" склала понад 150 тис. грн.
Полісся. – 8 черв. – 2007.
*
*
*
Щороку до сонячної Італії на літній відпочинок їдуть діти з села Морочне Зарічненського району.
З нетерпінням очікують діти цієї поїздки
і ще задовго готують своїм італійським друзям сувеніри: вироби з соломи чи дерева,

На концерті в таборі

валідів та гарантії захисту їх прав.
Спільно з церквою "Дім Євангеліє" пра54

власноруч вишиті серветки або інші речі.
Звісно, годі було б мріяти поліським "чорнобильським" дітям про поїздки на відпочинок до Італії, та ще й врозпал літнього
сезону, якби не багатогранна благодійна діяльність Асоціації "PROGETTO MARSUPIO-ONLUS".

на території ВАТ "Рівнеавто" за участю
представників фонду та обласної ради. Люди, які втратили здоров’я на виробництві,
не тільки дякували, а й говорили про проблеми, які актуальні для них.

Полісся. – 15 черв. – 2007.

*
*
*
Роботу Олександра Майструка його колеги-фотографи визнали найцікавішою на
новій виставці, котра відкрилась в арткав’ярні "Сальвадор Далі". Десять рівненських фотохудожників вивісили плоди своєї
творчості під час україно-німецькопольського пленеру, який відбувся у червні
в Пйотркуві-Трибунальському – містіпобратимі Рівного. Протягом тижня митці
фотоклубів "Час"; "Простір-Фото" подорожували та знімали краєвиди й мешканців
стародавнього міста, щоб потім показати
рівнянам.
І зробили це не просто так, а з "родзинкою" – кожен автор заповнював анкету, де
вказував три найкращі роботи: те саме робили й запрошені журналісти. Під час презентації голоси були підраховані. Олександр Майструк посів перше місце, Олександр Купчинський був другим, і Анатолій
Мізерний, замкнув трійку. Всі вони отримали дипломи.
Вісті Рівненщини. – 13 лип. - 2007

Вільне слово. – 24 лип. – 2007.

*
*
*
Після озвучення Президентом соціальних ініціатив у Острозі керівництво Рівненської ОДА на ім’я Президента Віктора
Ющенка подало свій перелік соціальних
пропозиції. Про це голова ОДА Віктор Матчук повідомив журналістам. Зокрема, за
його словами, ОДА пропонує збільшити
розмір щомісячної грошової компетенції
громадянам, що проживають на радіаційно
забруднених територіях (яку ще називають
"гробовими"). Її вважав голова ОДА, необхідно збільшити до 30-50 % від мінімальної
зарплати.
Також Рівненщина запропонувала вирішити питання виплатити готівкою 50% вартості автомобіля "Славута" інвалідам, які,
відповідно до медичних показників, перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення. Нині черга зросла до 3250 чоловік. Віктор Матчук переконаний, що багато людей зможуть ті ж самі
кошти використати на таксі замість того,
щоб роками стояти в черзі і невідомо чи
взагалі отримати коли-небудь автомобіль.
Після остаточного узгодження всіх соціальних ініціатив Президента з областями
вони будуть передані в Кабмін, який має їх
врахувати при підготовці проекту Закону
про бюджет на наступний рік.

*
*
*
Зі святом донарів привітали людям, що
здають свою кров задля порятунку людського життя та здоров’я – заступник начальника обласного управління охорони здоров’я (УОЗ) Михайло Андрушків, головний
лікар Рівненської обласної станції переливання крові (РОСПК) Ліна Михальчук, її
заступник з організаційно-трансфізіологічної допомоги Ніна Симків, всі медпрацівники закладу, завідувачка відділення
трансфузіології Рівненської обласної клінічної лікарні (РОКЛ) Галина Борецька, голова Рівненської міської організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Світлана Богородицька, провідний спеціаліст
обласного комітету ТЧХУ Віра Бондар, голова Товариства гемофілії Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнської органі-

Полісся. – 6 лип. – 2007.
*
*
*
Чергова партія автомобілів надійшла
нещодавно на Рівненщину з Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань. Їхніми власниками стали 20 інвалідів
праці, які стояли в черзі на отримання
транспортного засобу. Вручення ключів та
документів на новенькі "Таврії" відбулося
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зації інвалідів "СОІУ" Лариса Костюк. Про
останні досягнення обласної служби крові
повідомила Ліна Михальчук, відзначивши:
в цьому році більше людей виявляють бажання здавати кров. Так у порівнянні з аналогічним періодом минулого року за п’ять
місяців цього року донорів стало більше
майже на 33%. Відповідно і кров вдалося
заготовити на 37 % більше.
Звичайно, цього не достатньо, щоб задовольнити потреби області, втім і такі показники медики вважають вагомим здобутком
і сподіваються, що тенденція до збільшення
кількості донорів стане позитивною.

Ярославович (Костопільський район); Крушевський Дмитро Сергійович (м. Кузнецовськ); Клименко Наталія Анатоліївна (м.
Рівне).
За кращий виріб із бісеру «Фантазія»
отримали:
I місце - Здорик Леся Віталіївна (Березнівський район); Рижий Тарас Васильович
(Володимирецький район); Покотило Аліна
Валеріївна (Березнівський район); Тодорова
Фотінка Младенова (м. Здолбунів); Муравинець Наталія Володимирівна (Володимирецький район);
II місце - Сильман Вікторія Іванівна
(Володимирецький район); Тимощук Вікторія Вікторівна (Рівненський район); Покотило Павло Валерійович (м. Березне); Савчук Василь Васильович (м. Кузнецовськ);
Данильчук Тетяна Іванівна (Рівненський
район);
III місце - Наконечна Ганна Іванівна
(Володимирецький район); Соколова Ольга
Владиславівна (м. Рівне); Хоміцька Валентина Петрівна (Млинівський район); Гостева Анастасія Сергіївна (м. Костопіль); Денисюк Віталій Вікторович (м. Кузнецовськ).

Медичний вісник. -15 черв. – 2007.
*
*
*
Незабаром незавершене будівництво харчоблоку міської лікарні, що на вулиці Мірющенка, 25-а у Рівному, приватизують та
змінять його цільове призначення. Тут мають
намір
створити
лікувальнопрофілактичний заклад та хоспіс – спеціалізовану медичну установу для догляду за невиліковно хворими і вмираючими людьми.
Провінційка. – 2 серп. – 2007.

*
*
*
Щорічно в серпні-вересні Рівненським
територіальним
центром
медикосоціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату (надалі - Центр) організовується
табір активної реабілітації та відпочинку
інвалідів з травмою та захворюваннями
хребта і спинного мозку, що пересуваються
на візках, в який залучаються від 30 до 50
інвалідів. Цього року табір проводився з 4
по 13 вересня в мальовничій зоні відпочинку села Олександрія Рівненського району,
як і останні одинадцять років - на базі дитячого оздоровчого комплексу "Експрес",
який віддає комплекс в розпорядження обділених долею людей на 10 днів безкоштовно. Інвалідів у таборі обслуговували працівники Центру. Стан їх здоров'я постійно
контролювали лікарі. Метою проведення
табору є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для людей з особливими потребами, що пересуваються виключно на
візках, адаптації їх до оточуючого середо-

*
*
*
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді вітає переможців обласних конкурсів творчих робіт
„Як живемо і вчимося - наші мрії".
За кращу Пасхальну композицію отримали:
I місце - Рижа Надія Василівна (Володимирецький район); Супруненко Катерина Григорівна (Рівненський район); Білецька Оксана Анатоліївна (м. Рівне); Фалко
Ірина Василівна (м. Рівне); Недашківська
Зоя Володимирівна (м. Кузнецовськ);
II місце - Кіріянов Андрій Анатолійович
(Гощанський район); Чернобель Надія Сергіївна (Гощанський район); Кравчук Валентина Романівна (м. Корець); Зубчик Олександр Анатолійович (Костопільський район); Фіц Світлана Іванівна (Володимирецький район);
III місце - Пантюх Оксана Миколаївна
(Рівненський район); Белотіл Олена Василівна (Рівненський район); Середа Роман
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вища, навчання їх основам самообслуговування, вдосконалення техніки пересування
на візках та правильного користування ними, проведення щорічної диспансеризації та
оздоровлення лікарями Центру та організації культурно-дозвіллєвих заходів для інвалідів.

соціальний захист інвалідів та інших надходжень.
Горбатюк Сергій Олександрович, лікар
ортопед-травматолог
*
*
*
З 18 по 21 вересня 2007 року проходив
Міжнародний інтегрований молодіжний
Форум в м. Євпаторія, в якому приймали
участь всі громадські молодіжні організації
інвалідів України, в тому числі і Рівненське
обласне об'єднання Всеукраїнська організація інвалідів „Союз організацій інвалідів
України".
У Форумі брали участь та виступали такі поважні люди як Валерій Сушкевич - народний депутат України III-V ступенів., Голова Національної Асамблеї інвалідів України, пан Скубані (радник ООН з прав людини), Кріс Шуп (координатор Всесвітньої
молодіжної масмедійної мережі ЮНІС ЕФ),
а також представники молодіжних громадських організацій інвалідів Росії та Білорусії.
Головним питанням, яке розглядалося
на Форумі було „Прийняття Україною конвенції захисту прав інвалідів"
Форум працював в режимі секцій.
РОО ВОІ „СОІУ" приймала участь у роботі секцій. В ході цих засідань було обговорено та затверджено резолюцію Форуму,
яка буде подана Президенту України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України.
На закритті Форуму Кріс Шут презентував однохвилинні відеоматеріали на тему –
"Толерантне ставлення до людей з інвалідністю" Акторами цих відео були учасники
Форуму, а авторами відео діти до 18 років.
На Форумі розглядали дуже багато важливих питань з проблем інвалідів та шляхи
їх вирішення.

В таборі проводилися спортивні змагання, концерти творчих колективів з м. Рівне
та членів літературно-мистецького клубу
«Крок», що об'єднує обдарованих дітейінвалідів, зустрічі з представниками релігійних конфесій, вечори відпочинку. За період перебування в таборі пацієнти зміцніли
фізично і духовно, започаткували нові знайомства. Табір відвідали гості - керівництво
управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому, жінки-депутати Рівненської ради та лідери Рівненських громадських жіночих організацій.
Усі учасники табору отримали повноцінний
курс відновно-реабілітаційного лікування
та стоматологічну допомогу.
Табір був проведений Центром в тісній
взаємодії з управлінням праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому, дитячим оздоровчим комплексом
"Експрес", Рівненським міським товариством інвалідів з порушенням опорнорухового апарату та іншими громадськими
та релігійними організаціями. Фінансування
табору здійснювалось за рахунок коштів,
що виділяються з бюджету міста Рівне на

Васковець Т.Є. – голова
жіночого комітету РОО ВОІ "СОІУ"
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З 9 по 16 червня 2007 року у м. Кавала, що
у Греції, відбувся Відкритий Чемпіонат Європи
з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату (жим штанги
лежачи). Взяло участь майже 300 чол. із 40
держав Європи.
У складі збірної команди України була і
наша рівнянка — майстер спорту України міжнародного класу — Любов Семенюк.
Приємно, що Люба внесла вагомий внесок
до скарбнички збірної України - у своїй ваговій
категорії 75 кг., піднявши вагу 112 кг., вона виборола 1-ше місце. За результатами Чемпіонату, збірна України посіла 1-ше командне місце
серед жінок.

нів), майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи, учасниця Параолімпійських
Ігор - Семенюк Любов (м. Рівне), Мурашко
Олександр (м. Рівне), Товкач Олег (м. Рівне);
серед спортсменів з наслідками ДЦП перемогу
отримали Усачик Вадим (м. Сарни), Смик Віталій (м. Сарни), Винокур Роман (м. Рівне), Наливайко Михайло (м. Сарни), Окорський Юрій
(м. Рівне).
З 22 липня по 30 липня 2007 року у м. Євпаторії на базі Національного центру параолімпійської та дефлімпійської підготовки "Україна" відбулася II-га частина фінальних
змагань XIV Всеукраїнської Спартакіади "Повір у себе" серед дітей-інвалідів (перша частина
відбулася 29 липня - 19 серпня цього року,
МДЦ „АРТЕК").
Близько 200 чоловік з усієї України та АР
Крим змагалися у чотирьох видах спорту, а саме: пляжний волейбол серед дітей з вадами
слуху, настільний теніс серед дітей з вадами
слуху, з порушеннями опорно-рухового апарату
та з вадами інтелекту, плавання - серед дітей з
вадами зору, з порушеннями опорно-рухового
апарату та з вадами інтелекту, легка атлетика серед дітей усіх нозологій.
Фінальні змагання (як і відбіркові) проводилися у двох вікових групах (молодша та старша) залежно від складності ураження опорноруховою апарату ще й по класах.
Нашу область у ІІ-й частині XIV Спартакіади "Повір у себе" представляло десять спортсменів: 2 з плавання, 7 з легкої атлетики та 1 з
настільного тенісу.
Рівненські спортсмени завоювали 8 золотих, 5 срібних та 10 бронзових нагород (плавці
відповідно 4 золоті, 1-бронзова, легкоатлети
4,5,9).
Серед плавців рекордсменом та абсолютним
переможцем став Михайло Мізерний, 1992 року народження, тренер О. Палюх.

23-24 червня 2007 року у м. Рівне пройшов
відкритий чемпіонат Рівненської області з пауерліфтингу серед спортсменів-інвалідів з ураженнями ОРА, ДЦП та з вадами зору , в якому
взяли участь команди Сарненського, Здолбунівського, Березнівського, Рівненського, Острозького районів, м. Рівне.
Змагання проводилися за ваговими категоріями у трьох групах: 1-спортсмени з ураженнями ОРА (опорно-рухового апарату), 2- спортсмени з наслідками ДЦП (дитячого церебрального паралічу ), 3-спортсмени з вадами зору.
Переможцями у групі серед спортсменів з
вадами зору стали: майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи - Галинська Галина (м. Рівне), майстер спорту міжнародного
класу, чемпіон Європи - Копитюк Володимир
(м. Рівне), майстер спорту міжнародного класу

8 вересня 2007 року у приміщенні обласного центру "Інваспорт" пройшли XIV Спортивні
Ігри інвалідів Рівненщини, присвячені Дню фізичної культури і спорту, серед спортсменів з
порушеннями ОPA. В програмі Ігор відбулися:
чемпіонат області з настільного тенісу, чемпіонат області з армспорту та чемпіонат області з
шашок. Загалом взяло участь 74 спортсмени з
Дубровицького, Володимирецького, Дубнівського районів, м. Сарни, м. Кузнецовськ, м. Острога та м. Рівне.
Чемпіонами області з ігри у шашки стали Покотилова Тетяна (м. Рівне), Буткевич Петро

Галина Галинська
- Набухотний Роман (м. Сарни);
серед спортсменів з ураженнями ОРА 1 місце
посів неодноразовий чемпіон України, володар
Кубків України Міхальов Генадій (м. Здолбу-
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(м. Рівне), друге місце посіли - Леошик Ірина
(м. Рівне), Новак Микола (м. Рівне), а третє місце зайняли - Гурінчук Тамара (м. Рівне) та
Чмерук Павло (м. Сарни).
З настільного тенісу чемпіоном став Чмерук
Павло (м. Сарни), другим був Панчук Володимир (м. Сарни), третє місце посів - Столярчук
Максим (м. Володимирець).
З армреслінгу боротьба велася у трьох групах (за об'ємом грудної клітки). З об'ємом до
90 см. чемпіоном став Мельничук Віталій
(м. Рівне). З об'ємом до 100 см, чемпіоном став
Кішенко Петро (м. Кузнецовськ). 3 об'ємом більше 100 см. чемпіоном став Сумський Олег
(м. Рівне).

І- місце – Бородіна Є. (м. Рівне),
II- місце – Наумець А. (м. Рівне),
III- місце – Матковська К. (м. Рівне).
8 вересня 2007 р. у м. Рівне відбулися XIV
спортивні ігри інвалідів Рівненщини присвячені
Дню фізичної культури і спорту серед спортсменів з вадами слуху.
В програмі ігор відбулися чемпіонат області
з більярду, кубок області з настільного тенісу
та кубок області з шашок.
У змаганнях взяли участь провідні спортсмени області з Кузнецовського ФСК,
м. Сарн та м. Рівне, Острога, Дубровиці та Дубенського району, а також вихованці Острозької спецшколи-інтернату для дітей з вадами
слуху, близько 47 чоловік.
На базі облцентру "Інваспорт" та БК УТОГ
пройшли змагання з таких видів спорту як настільний теніс, шашки та більярд.
Переможцями з настільного тенісу стали:
серед чоловіків – Юрій Понік (м. Острог);
серед жінок – Аліна Ільченко (Острозька
спецшкола-інтернат).
Чемпіонами області з гри у шашки:
серед чоловіків – П. Савчук (м. Рівне);
серед жінок – Алла Алексієвець (м. Острог).
Чемпіоном області з більярду став Леонід
Ігнатенко (Дубенський р-н).
Загалом змагання відбулися на високому
професійному рівні.
Переможці і призери змагань були нагороджені пам'ятними дипломами та медалями.

8 вересня 2007 року у м. Рівне пройшли
XIV спортивні ігри інвалідів Рівненщини присвячені Дню фізичної культури і спорту серед
спортсменів з вадами зору в яких взяли участь
команди Сарненського, Рівненського районів,
м. Кузнєцовська, смт. Клевань та м. Рівне. Загалом 45 учасників. Змагання проводилися в двох
видах, а саме: армспорту та шахів.
Переможцями з армспорту стали:
серед чоловіків до55 кг.
I-місце – Берестень О. (смт. Клевань),
II- місце – Охмак С. (смт. Клевань),
III- місце – Озарчук П. (м. Рівне);
серед чоловіків до70 кг.
І- місце – Давидович В. (смт. Клевань),
II- місце – Довгалець В. (м. Рівне),
III- місце – Романюк М. (м. Рівне);
серед чоловіків до100 кг.
I- місце – Зінич С. (м. Рівне),
ІІ- місце –Галінський М. (м. Рівне),
III- місце – Такун Ю. (м. Рівне);
cеред жінок до 60 кг.
I- місце - Галінська Г. (м. Рівне);
II- місце – Данілейко Т. (м. Рівне),
ІII- місце – Гусак Г. (м. Рівне);
cеред жінок до 77 кг.
І- місце – Майструк Л. (м. Рівне),
II- місце – Дорожинська Л. (м. Рівне),
III- місце – Майструк Л. (м. Рівне).
Переможцями з шахів стали:
серед чоловіків:
І- місце – Шишкін В. (м. Рівне),
II- місце – Демчук В. (м. Рівне),
III- місце – Михєєв В. (м. Кузнєцовськ),
серед жінок:

22-23 вересня 2007 року в приміщення "Інваспорту" проведена II Обласна Спартакіада з
рекреаційних видів спорту (армспорту, шашок,
шахів, настільного тенісу, дартсу), серед інвалідів Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України".
В змаганнях взяло участь 56 чоловік з Рівненського району, з м. Рівне, м. Сарни, м. Дубно, м. Кузнецовська, м. Млинова.
Загалом розіграно 5 кубків, 30 медалей, 50
грамот.
Кубки переможців вибороли: Буженко О.О.
(м. Рівне), Зінич С.В. (м. Рівне), Челерук П.М.
(м. Сарни), Цицюра О.О. (М. Сарни), Ігошина
В.В. (м. Рівне).
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ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

куди подалось?
Осінь, ось вона, осінь!
Осінь, ось вона, ось.
Осінь брами свої
замикала вночі,
погубила у небі
журавлині ключі.
Ліна Костенко

Задощило. Захлюпало.
Серпень випустив серп.
Цвіркуни й перепілочки
припинили концерт.
Чорногуз поклонився
лугам і садам:
відлітаючи в Африку,
пакував чемодан.
Де ж ти, літо, поділось,

РОЗФАРБУЙ
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Багато жолуддя — на холодну зиму і врожайне літо.
Рясно защедрила горобина і завчасно почервоніла — на сувору зиму.
Щедро вродили горіхи на ліщині — зима буде сувора й сніжна.
Осінь бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози.
На мурашниках великі «подушки»—сувора буде зима.
Осінь ясна — зима холодна.
Якщо багато павутиння і шпаки не поспішають відлітати — осінь буде тривала.
Якщо виросли шишки на ялинках знизу — на ранні морози, а зверху — на
ранній кінець зими.
Якщо до середини жовтня з беріз не осипалося листя — сніг ляже пізно.
Якщо поросли високі бур'яни, то зима буде сніжна, з частими завірюхами.
Спориш довго восени не змінює свого кольору — на щедрий врожай зернових
наступного року.
Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.
Якщо польові мурахи повідтягали високі купини, то осінь і
весна будуть дощові, з буйним водопіллям.
Рано линяють голуби — на ранні приморозки і холодну зиму.
Польові миші переселяються восени до людських жител — на
сувору зиму, а весною — на мокре літо; як болотяні миші
влаштовують поверх купин гнізда — на мокру весну й часті
повені.
Грак відлетів — чекай снігу.
Швидкий, дружний падолист — на сувору зиму.
Якщо калина вже достигла і зберігає зелене листя, то осінь буде теплою.
Якщо шпаки довго не відлітають, осінь буде сухою.
Ранній вирій птахів — холодна осінь.
Рано замовкають сороки — осінь буде ранньою.
Під час дощу плетуть свої тенета павуки —дощ невдовзі припиниться.
На рослинах багато павутиння — на тривалу теплу погоду.
Лягає горілиць опалий лист — на теплу зиму й добрий урожай наступного року.
Добре вродив щавель — буде тепла зима.
Високо летять гуси — чекай тривалої осені.
З'явилися опеньки —скінчилося літо.
Розтуркотілися голуби — встановиться хороша погода.
Бджоли у вуликах щільно затягують вічка — на холодну
зиму.
Хмари рухаються проти вітру —погіршиться погода.
Вітер вночі — завтра чекай дощу.
Дощ уранці, що бабині танці, дощ в обід —запрягай, додому
їдь!
Ворони каркають — на негоду.
Якщо вітер посилюється під час дощу і напрямок його змінюється проти годинникової стрілки — чекай швидкого потепління.
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Побачив у небі кілька веселок — збирайся по гриби.
Опало листя з верхів'їв дерев — на ранню зиму.
Багато грибів восени —чекай неврожаю.
Літо з дощами — осінь з грибами.
Якщо в дощову ніч сова часто пугикає, — бути завтра добрій
погоді.
Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме.
Якщо восени рано нанесе снігу, то і весна буде рання.
Зірки на небі яскраві — на погоду, тьмяні — на дощ або сніг.
Пізній листопад — до суворої й затяжної зими.
Доки листя з вишень не облетіло, то хоч скільки було б снігу, він не вляжеться
— відлига його з'їсть.
Від першого снігу до санного шляху — півтора місяця.
Білка мостить своє гніздо близько до землі — на морозяну зиму, а високо — на
м'яку.
Якщо в листопаді з'являються комахи — зима буде теплою.
Якщо кури гуляють до смерку, — наступного дня чекай негоди.
Перед дощем індички «горбляться».
З'явилися комарі в листопаді — зима буде теплою.
Яка погода в листопаді, така і в квітні.
Бурхливий листопад — на сувору зиму.
Після листопадових заморозків — грудневий мороз.
Червона вечірня зірка віщує вітер, світло-жовта — дощ.
Небо має чистий яскраво-блакитний колір — утримається
гарна погода.
Червоне коло навколо місяця вказує на мокрий сніг з вітром.
У дуба й осики найпізніший падолист; рано опало листя на
липах — зима буде люта.
Ранній сніг на ранню весну.
Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не
затримається.
Якщо перший сніг упав на мокру землю, — залишиться, на суху — скоро зійде.
Рано замерзне — довго не розтане.
Ожеледиця починається з туману.
Побачиш наприкінці осені побілілого зайця, то не забаришся побачити й «білих мух»: білі зайці без снігу довго не ходять.
Якщо ріжки серпа-місяця опущені додолу — будуть опади.
Якщо навколо місяця з'являються великі кола, чекай морозу.
Місяць перед морозами з'являється на нічному небі білим і
яскравим.
Чекай вітру, коли галки й ворони сідають на нижні гілки дерев.
Чарівні пори року: Хрестоматія для позакласного читання,
1-5 класи. – Донецьк, ТОВ "ВКФ БАО", 2004
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Відомо, що великий мандрівник Христофор Колумб помилився,
переплутавши Америку з Індією. Але, як з'ясувалося з його суднових журналів, він помилявся не лише в цьому. «Спостерігав за трьома морськими дівами, — цілком серйозно записав він. — Утім, не такі вони й гарні, як їх малюють». Колумб не сумнівався, що істоти,
яких він зустрів у водах Карибського моря, були морськими дівами, або, інакше, сиренами.
Насправді великий мореплавець бачив ламантинів. Важко уявити, як узагалі можна було
прийняти цих огрядних блакитно-сірих тварин із зморшкуватою шкірою за красунь —
морських дів із давньої легенди. Однак міф, якому вже близько трьох тисяч років, успішно
дожив до наших днів. Легенда настільки вкоренилася в літературі і в морських оповідках,
що родину ламантинів та їхніх співродичів дюгонів було названо Sirenia. Це й означає сирени, або морські діви.
Ймовірно, що початок легендам про морських дів поклав Гомер, описавши солодкоголосих сирен у своїх творах.
В еволюційному ряді ссавці роду ламантинових (сирени) містяться між китоподібними
та ластоногими. У прадавні часи предки ламантинів жили на суходолі, а потім перебрались
у воду. Ламантини зберегли деякі ознаки наземних тварин.
Вони мають легені й кінцівки, що перетворилися на ласти. Проте на суходолі ці сімсоткілограмові велетні геть безпорадні.
Вони не здатні пересуватися навіть поповзом, як це роблять тюлені або калани. З іншого боку, ламантини, на відміну від китів, здатні вибратися з мілини
у відкрите море.
Дитинчат самиця ламантина народжує у воді. Після появи потомства самець не залишає самицю. Вони дуже
дбайливі батьки. Мати вигодовує єдине
дитинча молоком і, коли воно стомлюється, дозволяє йому кататися на собі
Ламантин
верхи. Ламантини — переконані вегетаріанці й поглинають на мілководді
величезну кількість водоростей. Одна тварина з'їдає за день не менш як 30 кілограмів рослинності. Ненажерливість ламантинів стала людині в пригоді. Наприклад, у Тайвані ламантинів використовують для очищення від водоростей зрошувальних каналів на цукрових
плантаціях. На випасі ламантин послуговується своїми ластами, як людина руками, в усякому разі, дуже схоже. Можливо, саме через це і виник міф про морських дів.
За своєю вдачею сирени належать до найсумирніших тварин. У неволі легко приручаються і поводяться дуже довірливо. Лише в тих частинах світу, де їх нещадно винищували
заради м'яса та жиру, сирени стали полохливими.
Родина ламантинів налічує три види. Американський ламантин живе понад Атлантичним узбережжям від південного сходу США до північної частини Південної Америки.
Прісноводий амазонський ламантин водиться в Амазонці й Оріноко та їхніх притоках. Африканський живе в річках і бухтах довкола всього континенту. Колись на ламантинів активно полювали, але тепер убивати їх заборонено.
Тварини: Дит. енцикл. / Авт. упоряд. П.Р. Ляхов. –
К.: Вид-во "Школа", 2005
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У 2007 році Обласний Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (СССДМ) оголошує конкурси творчих робіт:
- на кращий виріб із пластиліну «Улюблена іграшка» - листопад.
До участі у конкурсах запрошуються діти-сироти
віком від 10 до 18 років, а також діти з функціональними обмеженнями та молоді люди з вадами здоров’я 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 участі в обласних конкурсах приймаються роботи, які зайняли призові місця в конкурсах, проведених районними та міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
За детальною інформацією звертатись у місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на місцях.
Рівненський обласний краєзнавчий музей:
- листопад – виставка "Символи минулого : червоний жовтень. Як це було?";
- грудень – "Золоте сузір’я". вшанування ювілярів-митців
Адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 19, телефон для довідок: 26-75-80.
Рівненська державна обласна бібліотека:
- листопад – фотовиставка "Моє Рівне – моя Європа"
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (4-й поверх відділ мистецтв), телефон для довідок 22-35-54.
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), телефон для довідок 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: __________________________________________________________________________
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Фотографія – це казкова подорож у поетичний світ нашої
дійсності…
Захоплення Віталія мистецтвом виявили ще в дитинстві, коли привели маленького хлопчика на навчання у музичну школу.
Мистецтвознавець, викладач Радивилівської школи мистецтв
Володимир Боярчук писав: "Я був здивований його всебічними і
непересічними здібностями, особливо пам’яттю та загальною
ерудицією".
Та подальшу професійну спрямованість юнака визначила
любов до математики. Навчаючись у Московському державному університеті, Віталій постійно відчував потребу в мистецькій
творчості, яка, зрештою, й реалізувалась у заняттях художньою
фотографією.
Поступово зростала його майстерність як фотографа. Спершу це була чорно-біла фотографія, техніка якої дала багаті й
широкі можливості графічного виразу. “Пам’ятаю, як декілька
років тому, аналізуючи й обговорюючи з десяток його робіт, ми з колегою фотографом були
вражені особливим умінням Віталія бачити й відбирати з оточуючої реальності саме те, на
що більшість людей не звертає уваги (серія "Нічна Москва", "Львівські дахи", оригінальні
натюрморти в стилі конструктивізму 20-х років тощо)”, – говорив Володимир Боярчук.
Згодом Віталій починає спеціалізуватись в кольоровій фотозйомці на діапозитиви, в його
доробку виникає ряд цікавих циклів – фрагментів архітектурних споруд, пейзажів, натюрмортів. Для його стилю характерні математично продумана й лаконічна композиція, стійке
відчуття пропорції й масштабу, підкреслені асоціативність і символіка.
Восени 1995 року в англійському місті Бірмінгемі на 60-тій ювілейній Міжнародній виставці-конкурсі художньої фотографії, Віталій Бублик отримав за свою фотороботу "Зимовий сюжет" срібну медаль Асоціації фотографів США. І в цьому ж році Віталій важко хворіє,
в результаті інвалідність ІІ-ої групи.
Після цього він починає більше займатися художніми слайдами, які теж відсилає на виставки, і які отримують призи та нагороди. Прикро, що не всі слайди, які надсилав Віталій
поверталися назад до нього.
В даний час Віталій працює викладачем математики, фізики, астрономії в Радивилівській ЗОШ №2 та в ліцеї - інформатики, де він сповна віддає свій талант і любов дітям і де проводить майже весь свій вільний час.
Віталій Бублик–це талановита, разом із цим загадкова особистість. Про себе він говорить: "Творча фотографія для мене–це казкова подорож у поетичний світ нашої дійсності,
природи, архітектури та предметів".
З 1998 року Віталій Васильович починає займатися складанням програм комп’ютерної
графіки, згодом ця робота переходить на професійний рівень. Майже в кожній газеті "Інформатика" друкуються його все нові та нові комп’ютерні програми.
Виставкова діяльність В.Бублика
 Фотосалон в Тайвані, 1992 р. (4 фотороботи).
 Фотосалон в Англії, Тайвані, 1995 р. (4 фотороботи)
 Фотосалон в Південній Африці, Індії, 1997 р. (З фотороботи із них: "Маленька
земляна жаба", "Повернення до дому")
 Фотосалон в Португалії, Англії, 1998 р. (2 фотороботи)
 Фотосалон в Австрії, 1998 р. (З фотороботи із них "Весняна фантазія")
 Фотосалон США в. Міссісіпі, 2001р.( 2 фотороботи із них " Весняна фантазія")
 Фотосалон в Індії, 2001р. (З фотороботи)
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Весняна фантазія

Додому

Вечірній вид

Зимова ванна

Маленька земляна жабка

Рибалка
Москва в ночі

Навесні

Павутина

Світло

Пара слимаків
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Слимак

