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Шановні читачі!
Бурхливі події, які сьогодні відбуваються в політичному та суспільному житті держави, так чи
інакше торкаються кожного з нас, тих, хто проживає у великих містах і у найвіддаленіших від обласного центру населених пунктах.
Великі потоки інформації, які обрушуються на голови людей в центрі, і відсутність необхідної
інформації на периферії, не дають можливості в кожному випадку самотужки розібратися, отримати конкретну відповідь на питання, що стосується життєдіяльності та соціального захисту. Тому
так важливо бути вчасно поінформованим, отримати поради, консультації висококваліфікованих
спеціалістів. "… Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними…" –казав великий філософ
Древнього Риму - Ціцерон.
Доступ до законодавчих документів, офіційних рішень органів влади дає можливість не лише
знати правові документи, але й захищати свої права, впливати на прийняття відповідних рішень, а
також брати участь в розбудові нашої демократичної держави.
Даруйте за пафос, але саме такою є мета інформаційного бюлетеня – щоквартально доносити
до Вас, шановні читачі, інформацію про нове в законодавстві, з обов’язковими коментарями спеціалістів, підвищити вашу обізнаність з правових питань.
В цьому числі ми вміщуємо статтю "Поліпшення пенсійного забезпечення громадян України"
Марії Іванівни Токар – заступника начальника управління пенсійного забезпечення Головного
управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.
Гадаю цікавою і корисною буде інформація надана Рівненським обласним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів та обласним центром зайнятості. Вперше ми подаємо відомості про
вакансії для людей з особливими потребами в розрізі районів.
Висловлюю щиру подяку постійній дописувачці Еллі Білюк із Острога, а також всім, хто надіслав історії про життя людей з особливими потребами. Деякі подані вами матеріали не ввійшли в
дане число видання, але обов’язково будуть вміщенні в наступному випуску "Інва.net".
Нам надійшло багато запитань з Радивилівського, Зарічненського Володимирецького районів.
На жаль, на всі питання ми не зможемо відповісти
в цьому числі видання.
Початок року приніс від Вас чимало листів.
Читаючи їх, ми переймаємося Вашими проблемами, болем, привертаємо до них увагу спеціалістів,
які, керуючись чинним законодавством, радять,
консультують. Ми розуміємо, що не всім можемо
допомогти, адже в багатьох листах Ви просите фінансової допомоги, яку відповідно до свого статусу надають певні органи. Проте жоден Ваш лист
не залишається без нашої уваги.
Отож пишіть нам.
Користуючись нагодою, редакційна група вітає
Вас з Великоднем. Нехай це світле свято принесе
вам здоров’я, щастя, віру і Боже благословення.
Раїса Щербан
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З 1.01.2007 р. Законом України "Про державний бюджет України на 2007 р." затверджено прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність в розмірі 380 грн.
В зв’язку з цим з 1 січня 2007 р. проведено перерахунок виходячи із розміру прожиткового мінімуму 380 грн. мінімальних розмірів пенсій, призначених відповідно до ст. 28
Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування". При цьому
для осіб, які мають стаж роботи чоловіки – 25
років, жінки – 20 років, їх мінімальний розмір
пенсій встановлюється на рівні 380 грн., а для
пенсіонерів, які мають страховий стаж менший тривалості, пенсію встановлено в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсій
за віком, тобто 380 грн.
За кожний рік страхового стажу понад 25
років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за
віком збільшується на 1 % розміру пенсій,
визначеної з урахуванням страхового стажу і
заробітної плати, при цьому розмір підвищення не може бути вище ніж 1 % мінімального розміру пенсій за віком.
Відповідно до п.1. ст. 33 Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування" пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах інвалідам I групи – 100 % пенсій за
віком, інвалідам II групи – 90 % пенсій за віком, інвалідам III групи – 50 % пенсій за віком.
Пунктом 2 зазначеної статті передбачено,
що за наявність у непрацюючих інвалідів II і
III груп – у чоловіків 25, а у жінок – 20 років
страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсій за
віком.
З 29 грудня 2006 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону

України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" щодо гарантій і прав
окремих категорій пенсіонерів". Згідно із зазначеним законом пенсія по інвалідності в
розмірі пенсій за віком призначається в такі
терміни: якщо в день встановлення інвалідності непрацюючі інваліди II, III груп мали
страховий стаж: жінки – 20 років, чоловіки –
25 років, то в разі звернення за пенсією протягом 3-х місяців з дня встановлення інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсій
за віком призначається з дня встановлення
групи інвалідності.
Якщо на час встановлення інвалідності не
виконувались вимоги ч.2 ст. 33, тобто не було
страхового стажу у жінок 20 років, в чоловіків 25 років, а зазначені вимоги виконані в
період після встановлення інвалідності до дня
звернення за призначенням пенсій, пенсія по
інвалідності в розмірі пенсій за віком непрацюючим інвалідам призначається з дня виникнення права.
Якщо на час встановлення інвалідності II,
III групи пенсіонер продовжував працювати,
страховий стаж складав понад 25 років у чоловіків, понад 20 років у жінок, пенсію було
призначено в розмірі 90% (50%) пенсії за віком (залежно від групи інвалідності), а після
призначення пенсій звільнився з роботи, то в
разі звернення за призначенням пенсій по інвалідності в розмірі пенсій за віком на протязі
трьох місяців з дня звільнення, пенсія по інвалідності в розмірі пенсій за віком призначається з дня настання такого права.
В разі коли особа, якій призначено пенсію
по інвалідності в розмірі пенсії за віком, влаштовується на роботу, в період роботи пенсія
по інвалідності виплачується у розмірі передбаченому п.1 ст. 33 Закону України, тобто
інвалідам II групи – 90% пенсій за віком, III
групи – 50% пенсій за віком.

Марія Токар, заступник начальника
управління пенсійного забезпечення Головного управління
Пенсійного фонду України в Рівненській області
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Соціальний захист громадян України гарантує Конституція України, де
статтею 46 передбачено наступне: „Громадяни мають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках, передбачених законом".
Сьогодні система соціального захисту в Україні перебуває у стадії становлення й розвитку,
тривають пошуки її оптимальної структури, основних функцій, провідних напрямів діяльності на
різних рівнях.
Саме з метою підвищення дієвості та економічної ефективності соціального обслуговування
в Україні шляхом надання Міністерству праці та соціальної політики України, а також його регіональним управлінням всебічної підтримки у проведенні розпочатої реформи системи соціального захисту населення діє проект ТАСІС „Посилення регіональних соціальних служб".
Основними бенефіціарами проекту є Міністерство праці та соціальної політики України,
установи соціальної сфери у Рівненській та Волинській областях.
Пілотування інноваційних моделей та стандартів якості надання соціальних послуг в нашій
області проводиться на базі управління праці та соціального захисту населення Радивилівської
райдержадміністрації та районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян, Острозького психоневрологічного інтернату, Мирогощанського дитячого будиноку-інтернату III профілю (с. Мирогоща Дубенського району).
Представники зазначених установ і стали членами робочих груп, які, завдяки Проекту, мали
змогу ознайомитися з організацією соціального захисту населення в Англії та Польщі під час навчальних поїздок, організованих в жовтні - листопаді минулого року.
Своїми думками про поїздку, в складі робочої групи до Великобританії, ділиться Світлана Косянчук, заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.
____________________________________________________________________________________
Мені випала щаслива нагода стати членом робочої групи, яка в рамках Проекту з
ознайомчим візитом відвідала Велику Британію, зокрема Лондон та Бірмінгем.
В країні функціонує 150 державних соціальних служб з оцінки потреб та планування
надання соціальних послуг (визначення потреб, призначення соціальних послуг, призначення соціальної допомоги).
Функція державних соціальних служб полягає першочергово в ідентифікації потреб, визначенні та вповноваженні постачальників
(НДО і приватних організацій) на надання соціальних послуг для подолання визначених проблем та контролі за дотриманням стандартів
якості соціальних послуг.
У країні налічується 31 тис. постачальників
соціальних послуг для дорослих, з яких близько
70% - недержавні або приватні постачальники
соціальних послуг, 30% - комбіновані.

Робоча група, яка в рамках Проекту ТАСІС
„Посилення регіональних соціальних
служб" відвідала Велику Британію
76% послуг надається на місцевому рівні.
Проблемним питанням у даному випадку є
вироблення своєрідного компромісу, з огляду
на те, що медичні послуги у Великобританії є
безкоштовними, а соціальні - платними. І над5

звичайно важливим є питання управління ринком постачальників соціальних послуг.
Пріоритетними у наданні соціальних послуг, незважаючи на тривалий досвід, понад 20
років, є відхід від інституційної моделі та модернізація системи надання соціальних послуг з
перенесенням акцентів на організацію догляду
у громаді. Крім того, особлива увага приділяється наданню клієнтам більшої свободи/права
при формуванні пакету соціальних послуг.
Для забезпечення отримання клієнтами насправді потрібних їм послуг формується система різноманітних соціальних послуг та розробляються гнучкі схеми надходження грошей.
Одним із прикладів модернізації системи
надання соціальних послуг є проект «Індивідуальні бюджети», презентований нашій групі
консультантом групи забезпечення ефективності послуг Калумом МакДональдом.
Проект спрямований на вдосконалення системи надання соціальних послуг, передусім по
догляду вдома, і підвищення їх ефективності.
Амбіційна мета - оцінити ефективність існуючих соціальних послуг і розробити так званий
«золотий стандарт» соціальних послуг.
Основна увага приділяється швидкості та
ефективності надання соціальної послуги, а питання якості уже є аксіомою.
В ході зустрічі британські парламентарії
висловили своє занепокоєння ситуацією, пов'язаною
зі
старінням
населення,
нездатністю
соціальних
служб у повній
мірі
відповісти
на зростаючі потреби у
соціальних
послугах
людей похилого віку.
"Биг-Бен"
Своєрідний
у центрі Лондоні
трикутник,
у
межах
якого доводиться шукати прийнятне рішення:
- недостатня увага до людей похилого віку
з боку родичів;
- все ще велика кількість людей, які бажають вирішити проблему надання соціальних
послуг людям похилого віку за рахунок інституційного догляду;
- намагання забезпечити якість життя людей похилого віку, створивши умови для яко-

мога довшого їх перебування вдома.
Інший проблемний момент - різниця у підходах до надання соціальних послуг, що утруднює ситуацію з налагодженням ефективної системи надання соціальних послуг в межах країни. Як приклад, в Англії медичні послуги надаються безкоштовно, соціальні послуги є платними, у Шотландії - і ті і інші є безкоштовними.
У Лондоні нас запросили ознайомитись із
роботою однієї з найстаріших у Великобританії
недержавних організацій Національного товариства попередження жорстокого ставлення до
дітей (NSPCC).
Дана організація була заснована близько
120 років тому, у 1884 році, у відповідь на жорстоке поводження з дітьми у Вікторіанську
епоху і розпочала свою роботу з підготовки та
лобіювання спеціального закону про захист дітей.
На даний час в організації нараховується
18 команд та служб, близько двох тисяч штатних працівників та ще понад 125 тисяч волонтерів, які працюють в Англії, Уельсі, Північній
Ірландії та на Нормандських островах. Шотландія та республіка Ірландія мають свої незалежні товариства для попередження жорстокості
до дітей, що були засновані відповідно у 1909
та 1956 роках.
Організація має потужний потенціал і концентрує свою увагу на:
- розробці чітких правил найму на роботу
соціальних працівників для роботи з дітьми;
- урізноманітненні послуг та збільшенні
чисельності постачальників соціальних послуг
для дітей;
- здійсненні внутрішнього моніторингу дотримання стандартів якості соціальних послуг
при роботі з дітьми;
- поширенні застосування системи адвокації (найчастіше до цієї роботи долучають волонтерів);
- розвитку систем забезпечення прав дітей;
- здійсненні лобіювання та проведення кампаній з реформування законодавства;
- розробці системи відслідковування/перегляду існуючої ситуації з дотриманням
прав дітей у школах;
- участі у розробці ефективної системи покарань за кривдження дітей.
До речі, у Великобританії практично немає
будинків-інтернатів для дітей, якщо і трапляються, то невеликі школи-інтернати. Дуже поширеним є respite care - короткострокове проживання, найпоширеніша та найпопулярніша
форма - прийомні сім'ї (в них утримується до
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75% всіх дітей, позбавлених батьківського піклування).
Обсяг соціальної допомоги на дитину визначається індивідуально і залежить від комплексу індивідуальних потреб.
Основний акцент робиться на розробку послуг, які б відповідали потребам дитини, замість того, щоб «втискати» дитину в уже існуючу систему послуг.
Однією із соціальних організацій, які ми
відвідали у Бірмінгемі, став центр підтримки
доглядальників - недержавна організація, що
надає підтримку доглядальникам, родичам, сусідам, волонтерам, які здійснюють догляд за
людьми з особливими потребами. Фінансується
з місцевого бюджету.
У Бірмінгемі таких близько 1млн., як зазначила працівниця центру, «...практично кожен 10 у нашому місті когось доглядає».
Даний заклад працює п'ять днів на тиждень
(понеділок – п'ятниця) з 10.00 до 16.00 год., у
штаті має 5 постійних працівників.
Центр пропонує місце для зустрічей, спілкування, консультування.
У центрі діє гаряча лінія, куди надходить
близько 400 дзвінків на місяць.
Центр:
- здійснює юридичне консультування доглядальників;
- надає психологічну підтримку;
- організовує щомісячні форуми для тих,
хто здійснює догляд, де можна отримати поради професійних соціальних працівників, інформацію щодо фінансів і соціальних виплат, пільг
для доглядальників, інформацію щодо особливостей організації догляду за певними категоріями клієнтів;
- допомагає з організацією заміни доглядальника, якщо виникла потреба взяти вихідний
чи невелику відпустку.
Серед типових пільг, на які можуть претендувати доглядальники:
- не платять місцевий податок;
- пільгово забезпечуються житлом.
Варто відмітити, що центр надає підтримку
також батькам, які здійснюють догляд за дітьми
з особливими потребами. Це важливо, адже у
Великобританії теж існує розподіл функцій при
наданні соціальних послуг різним групам кліє-

нтів, і організацією надання соціальних послуг
дітям опікується Департамент освіти і науки.
Таким чином, дане НДО демонструє приклад
налагодження співпраці у підході до організації
надання соціальних послуг різним групам населення.
Щотижня, в понеділок з 11.00 до 13.00 доглядальники збираються на зустрічі в офісі
центру. Група діє частково за принципом самодопомоги, проводяться також консультації фахівців. Крім того, доглядальники можуть пройти певні оздоровчі заходи (масаж, ароматерапія), взимку безкоштовно забезпечуються вакцинацією.
Крім тренінгових кімнат є приміщення для
тих, хто хоче зробити приватний дзвінок, або
трохи заспокоїтись.
У найближчих планах - розробка програм
для доглядальників, які доглядають невиліковно хворих, та тих, хто в найближчий час має
перейти в стаціонарний заклад.
Всього в країні діє 120 подібних центрів,
вони є нецентралізованими, мають власні програми діяльності, що розробляються відповідно
до місцевих потреб.
У грудні доглядальники Великобританії
святкують день доглядальника, проводиться
багато масових заходів, своєрідних парадів.
Стосовно створення подібної служби в
Україні, досвід Великобританії є дуже корисним, адже проблема надання соціальних послуг
доглядальникам в Україні є актуальною.
Щорічно в країні готують 4-5 тис. соціальних працівників. За організацію практики відповідає університет, який готує соціальних
працівників. Студенти можуть виявити бажання попрактикуватись в тій чи іншій установі,
проте, остаточне рішення про місце проходження практики приймає університет.
Заслуговує на увагу досвід створення та діяльності Комісії по інспектуванню соціального
догляду, яка є єдиною незалежною інспекцією,
що здійснює перевірку діяльності усіх служб,
що надають соціальні послуги у країні.
Діяльність Комісії спрямована на покращення життя людей, які потребують допомоги.
При цьому акцент робиться на конкретні результати, надання якісних соціальних послуг.

Світлана Косянчук , заступник начальника
Головного управління праці та соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації
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ми. Існують соціальні, медичні, освітні,
реабілітаційні проблеми, які реально можна вирішити у нинішніх умовах в кожному окремому випадку. Нещодавно з ініціативи «Товариства гемофілії» Рівненського обласного об'єднання Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України» було розроблено концепцію проведення круглого столу «Життєдайна крапля», місією якого стала взаємодія громадської організації інвалідів із
представниками органів державної влади
щодо визначення назрілих проблем осіб з
гемофілією та можливі шляхи їх вирішення.
Ось чому для розмови у виробленні
спільних дій зібралися на круглим столом
зацікавлені особи, а саме: директор Рівненського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді Л. Талт,
заступник начальника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації В.Бойко, головний гематолог області
Л. Карпюк, завідувач відділенням онкогематології обласної дитячої лікарні М. Мельник, заступник головного лікаря обласної станції переливання крові Н. Симків,
представники МСЕК, обласного центру
соціальної, медичної, професійної реабілітації інвалідів та обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт», студентиволонтери університету «Україна», громадськість міста. Роботу круглого столу
відкрив голова Рівненського обласного
об'єднання ВОІ «СОІУ» Віктор Георгійович Ольховик, який націлив учасників на
принципову розмову. У центр уваги присутніх були поставлені питання щодо розробки регіональної комплексної програми
«Гемофілія», складовими частинами якої
мають стати не лише питання забезпечення належного лікування хворих на гемофілію, але й виготовлення та придбання
вірусбезпечних препаратів крові, надання
психологічної допомоги, вирішення пи-

З першого дня роботи «Товариства гемофілії» активно опікується його діяльністю та сприяє розв’язанню проблем осіб з
гемофілією голова Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнської організації
інвалідів «Союзу організацій інвалідів
України» Віктор Ольховик. Його корисні
поради та слушні і вчасні пропозиції дозволяють ефективно вирішувати завдання,
що постають перед громадською організацією інвалідів.
Так, за декілька років своєї роботи
«Товариство гемофілії» POO BOI «СОІУ»
зуміло поставити та вирішити ряд проблем, зокрема, збільшення бюджетного
фінансування для закупівлі препаратів
крові, зменшення ціни на кріопреципітат,
організація консультацій з фізичної реабілітації, а також передач на телебаченні і
виступів в місцевих засобах масової інформації тощо. Участь у роботі семінарів
громадських організацій інвалідів, які систематично проводить Рівненське обласне
об'єднання ВОІ «СОІУ», сприяє поширенню інформації про зміни в законодавстві України щодо осіб з особливими потребами, дозволяє активно спілкуватися з
представниками органів державної влади,
котрі за своїми посадовими обов'язками
мають опікуватися інвалідами, розширює
поле взаємодії з іншими громадськими
організаціями інвалідів та дає можливість
обмінятися досвідом про наболілі питання
та способи їх вирішення. Значне місце в
роботі «Товариства гемофілії» належить
співпраці з редакційною колегією щоквартального інформаційного бюлетеня для
осіб з особливими потребами "Інва.net",
що поширюється через мережу бібліотек в
усі райони області, а отже його інформація доступна для інвалідів і у віддалених
селах.
Але на сьогоднішній день ще багато
питань, які пов'язані із життям та спроможністю осіб з гемофілією, є відкрити8

особливими потребами.
До Всесвітнього дня надання допомоги
хворим на гемофілію (як це відбувається
17 квітня у багатьох країнах світу) вирішено започаткувати традицію - щорічно
проводити акції із заготівлі донорської
крові. Здавши свою краплю крові для
хворого на гемофілію, Ви тим самим Даєте їм Життя. Ось чому Ваша крапля буде
ЖИТТЄДАЙНОЮ.
«Товариство гемофілії» POO BOІ «СОІУ» пропонує усім, хто цінує життя, стати
учасником благородної справи - поділитися життєдайною краплею. Ми відкриті
для спілкування і вдячності.
Для тих, хто готовий з нами співпрацювати і допомогти - наші координати:
«Товариство Гемофілії» Рівненського обласного об'єднання Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»:
Адреса:
33027 Україна м.Рівне-27, а/с247; тел.:
(0362) 22-11-49;
р/р 26004730032481
в Рівненській обласній філії
АКБ «Укрсоцбанку»
код ЗКПО 25949521 МФО 333012.

тань соціальної, фізичної, професійної реабілітації, залучення до участі в спортивних змаганнях в рамках «Інваспорту», ліквідація бар'єрів у здобутті освіти, працевлаштування інвалідів тощо.
За круглим столом точилася серйозна
розмова про те, що генетичні хвороби неможливо вилікувати, з ними варто навчитися жити. Як організувати повноцінне
життя осіб з гемофілією, як реально здійснити конкретні кроки по інтеграції осіб з
особливими потребами в громадянське
суспільство, як стати спроможним і вартісним у цьому складному світі — над цими
питаннями задумався кожен учасник круглого столу: будь то державний службовець чи батько хворої дитини. За результатами розмови були вироблені цілеспрямовані пропозиції щодо шляхів вирішення
проблем осіб з гемофілією. Кожен учасник круглого столу отримав інформаційний бюлетень "Інва.net" №14, брошуру
«На допомогу особам з особливими потребами (гемофілія)», випущену силами
Рівненського обласного об'єднання ВОІ
«СОІУ», законодавчі акти України на електронних носіях, інформаційні матеріали
державних служб про послуги для осіб з

Лариса Костюк,
голова «Товариства Гемофілії»
Рівненського обласного об'єднання ВОІ «СОІУ»
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У вашої дитини дитячий церебральний параліч. Зрозуміло, що ці
слова лікаря прозвучали як вирок. Але, на щастя, сучасна медицина і реабілітологія не стоять на місці. Вилікувати ДЦП поки що неможливо,
але зробити дитину повноцінною суспільство здатне. Отже, на сакраментальні питання "Хто винен?" і "Що робити?" відповідає головний
невролог Міністерства охорони здоров'я України Володимир Мартинюк.

Причини хвороби
Дитячий церебральний параліч (ДЦП) захворювання, що належить до великої групи
органічних уражень центральної нервової системи. Патогенний чинник впливає на плід
під час вагітності, пологів та перших 5 днів
життя. Отже, якщо травма або інфекція наступає пізніше, це не вважається ДЦП. Однак
нервова система малюка ще далека до зрілості, тому в перші місяці життя доволі важко
поставити діагноз точно.
Причин ДЦП тисячі, при чому лише половина з них відома сучасним лікарям. Умовно причини хвороби можна поділити на медичні (спричиняють ДЦП приблизно у 20%
випадків) і соціально-екологічні (80%). До
останніх належать шкідливі звички майбутньої матері (паління, вживання наркотиків та
алкоголю), її стан здоров’я. Наприклад, як
показує статистика, до 75% жінок репродуктивного віку мають певні інфекції в організмі,
про які вони можуть навіть не здогадуватися.
Спричинити ДЦП у дитини здатне навіть неповноцінне харчування жінки, її психологічна
неготовність до материнства та надмірне
психологічне навантаження.
Щодо медичних причин, то це, як прави-

ло, родова травма
або дефіцит кисню
у плоду в утробі матері. Обидва чинники викликані не завжди достатнім професійним
рівнем акушерів та гінекологів (у першу чергу, це стосується невеликих населених пунктів).
ДЦП не лікується
Як трагічно це б не звучало для батьків,
чиїм дітям був поставлений діагноз "ДЦП",
ця хвороба невиліковна. Не вірте тим, хто
обіцяє диво, є люди, які не гребують поспекулювати на людській біді. Пам'ятайте: допомогти, тобто покращити фізичний і психологічний стан дитини, можуть лікарі з використанням різноманітних методів та методик.
Але повністю позбавити симптомів ДЦП не
може ніхто і ніщо. На жаль батькам це доведеться прийняти як даність. Цей факт зовсім
не означає, що ви маєте скласти руки.
Рання реабілітація-запорука успіху
Повторюю, у світі відпрацьовано сотні
реабілітаційних методик, що допомагають
хворим на ДЦП - медичних, соціальних, психологічних, педагогічних. Вони надають можливість дитині з її особливостями бути
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ту. Крім того, умови в деяких центрах реабілітації та санаторно-курортних закладах відповідають усім європейським стандартам.

рівною серед рівних. Чим раніше з дитиною
почнуть працювати неврологи, психологи,
педагоги та інші фахівці з реабілітації, тим
більше шансів зробити хворобу майже непомітною для малюка і його оточення. Доведено: якщо розпочати реабілітацію з першої
хвилини після встановлення ураження, то 7080% можливих наслідків хвороби можна попередити. ДЦП - це, по-перше, розлади рухової, а не розумової сфери. До того ж з часом
це захворювання не прогресує. І навіть якщо
ваш малюк не так добре бігає чи розмовляє,
потрібно створити такі умови, щоб ці обмеження були знівельовані. Такі діти мають і
повинні ходити у звичайний дитячий садок,
вчитися у школі, вищому навчальному закладі, а потім заробляти на життя.
Україна, як жодна інша країна СНД, готова допомагати хворим на ДЦП. У нас впроваджені сучасні методики, наприклад, до професора В.І. Козявкіна їдуть хворі з усього сві-

В Україні налічується близько 20-ти тисяч
дітей, що мають діагноз "Дитячий церебральний
параліч". Термін "ДЦП" не означає якоїсь конкретної хвороби, він об'єднує малюків із непрогресуючими порушеннями рухів. Епідеміологічні дослідження показують, що в індустріально розвинутих країнах частота ДЦП складає 2,0-2,5 випадків на 1000 народжених малюків. Наприклад, в
США ДЦП фіксується приблизно у двох з тисячі
новонароджених, в Україні, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, протягом
останніх п'яти років цей показник коливається в
межах 1,7 - 2,4.
Дитячий церебральний параліч - одна з найпоширеніших причин дитячої інвалідності: ДЦП
займає друге місце після затримки психічного
розвитку і перед вродженими аномаліями (третє
місце).

ДОВІДКА
Адреса: вул. Богатирська, 30, м. Київ, 04209
Телефон: (044) 412-05-78
Факс: (044) 412-10-68
E-mail:reabil@mail.kar.net
Web-сайт: www.ukrmedcenter.kar.net
Основні види реабілітації: реабілітація новонароджених до 1 місяця; раннє втручання; рання соціальна
реабілітація; соціальна реабілітація; психологічна реабілітація; педагогічна реабілітація; соціальнопобутова реабілітація
Вікова категорія клієнтів: від 0 до 18
Концептуальні положення та методики реабілітації: методика "ТАНДЕМ", затверджена Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, що полягає в гармонійному поєднанні медичного та соціальнопедіатричного аспектів реабілітації. Дитина постійно перебуває під наглядом невролога та психолога. Курс
реабілітаційного лікування забезпечується ортопедом, спеціалістами Войта-терапії, Бобат-терапії, Монтесорі-терапії, мануальної терапії, лікувальної фізкультури та масажу, логопедом, рефлексотерапевтом.
Лікування дітей безкоштовне.

Діагноз "ДЦП": що далі? // Радість дитинства – вільні рухи. – 2007. - № 1. – С.4-5.
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У вашій сім'ї народилася дитина-інвалід. Як тепер організувати своє життя, радить доктор
медичних наук, завідуючий медичним комплексом підмосковного пансіонату "Лісове містечко"
Абдула Есамбаєв, який присвятив 11 років роботі з дітьми, що мають захворювання ДЦП.
Сьогодні медична наука дозволяє у багатьох
випадках запобігти народженню невиліковно
хворої дитини: вже на 15-й тиждень вагітності
дослідження, у тому числі ультразвукові і на
хромосомному рівні, здатні досить точно показати цілий ряд генетичних і фізіологічних порушень. До речі, на Заході останніми роками
схильні радити перервати вагітність, навіть, через незначні відхилення від норми.
Але якщо біда все ж таки прийшла в будинок - дитина з'явилася на світ з важким вродженим захворюванням або стала інвалідом в
результаті травми, його мама повинна узяти
себе в руки і мобілізувати всі сили. І я сподіваюся, що декілька порад з моєї практики спілкування з тяжкохворими дітьми і їх батьками, допоможуть.
Розпочніть з роботи над собою
Ця рекомендація може видатися дивною,
проте, перше, що ви повинні засвоїти: при спілкуванні з хворою дитиною вона не повинна
здогадуватися, як вам важко і боляче. Відомо,
що навіть новонароджене немовля гостро відчуває стан і настрій батьків, особливо матері.
Хто може допомогти?
Відразу почніть шукати хороших фахівців.
Збирайте інформацію, радьтеся із знайомими,
познайомитесь з батьками, чия дитина страждає
такою ж хворобою, - вони напевно повідомлять
вам багато корисного: про нові методи лікування, про аптеки, де є необхідні вам ліки.
До того ж, таке спілкування допоможе вам
позбутися самотності, яка досить гостро відчувається всіма, хто потрапляє в таку ситуацію.
Нові життєві плани
Зрозумівши і звикнувши до нових умов, насамперед, подумайте про те, як організувати
свій робочий день. Якщо ви можете дозволити
собі залишити роботу, ймовірно, варто це зробити, - сили вам знадобляться на інше. Наступний крок - складіть план життя вашого малюка.
Звичайно, головне місце в ньому займуть візити
до лікаря, консультації, процедури, - все, що
пов'язане з лікуванням. Проте обмежуватися
цим не слід. Ви повинні подумати і про розвиток малюка, про те, щоб він не відчував себе
ізгоєм суспільства.

Одного разу у мене була маленька пацієнтка
Лєрочка з важкою формою ДЦП. Її батьки робили все, щоб допомогти нам, лікарям, вилікувати її, забезпечити дочці максимально наближений до здорового спосіб життя. Вільний від
лікарів, процедур і відпочинку час був у них
розписаний по хвилинах: вони і самі займалися
з дівчинкою, і викладачів запрошували. Завдяки
їх розумному підходу, Лєра зуміла закінчити не
тільки середню школу, але й інститут - спеціально був вибраний комерційний вуз, де вимоги
відповідали її силам.
Сьогодні ця симпатична, жива, допитлива
дівчина живе нормальним, повноцінним життям: пише вірші, подорожує разом з батьками і
сестрою, вивчає італійську мову, а найближчим
часом батьки збираються навіть знайти для неї
роботу, яку вона зможе виконувати. До речі,
дієву допомогу один одному в організації повноцінного життя дітей, що хворіють, надають
члени батьківських об'єднань: вони влаштовують сумісні поїздки за місто, на екскурсії, ходять з дітьми в театр. І ще: якщо в будинку
хвора дитина, постарайтеся не забувати і про
інших членів сім'ї, особливо про його братів і
сестер. Часто, зосередивши всю свою увагу на
маленькому страждальнику, батьки приділяють
зовсім мало уваги його брату або сестрі або навіть "розряджаються" на них, зриваючи весь
свій розпач.
Ворога потрібно знати в обличчя
Моя вам порада: підберіть літературу, присвячену вашому захворюванню, уважно читайте її і прагніть зрозуміти. Тоді у лікаря з'явиться
грамотний, тямущий, зацікавлений і активний
союзник у боротьбі із загальним ворогом, а надія на те, що цей ворог відступить, стане більш
обґрунтованою.
Заведіть щоденник і фіксуйте в ньому всі
призначення лікарів, графік прийому ліків і
процедур, а також всі нюанси самопочуття і
поведінки дитини. Щоденник допоможе вам
спостерігати за лікуванням вашої дитини. І для
лікарів така інформація є безцінною, оскільки
допомагає перевірити ефективність призначень
і при необхідності скоректувати план лікування.
12

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА________________________________________________"Інва.net" № 15
трав'яні збори, наприклад, шишки хмелю, м'ята і
Збираємося в лікарню
валеріана. Побачивши вас бадьорими, веселими,
Коли дитина довго і важко хворіє, їй довомалюк стане частіше посміхатися і тим самим
диться часто лягати в лікарню. Після декількох
буде наближати своє одужання. Не забувайте про
госпіталізацій, діти якщо і не звикають до лікадрібниці,
які теж допомагають зберегти душевну
рняного життя, то принаймні пристосовуються
рівновагу і заощадити сили: не перевантажуйте
до нього. Але, якщо це одна з перших госпітапам'ять
зайвою інформацією, записуйте все - від
лізацій вашої дитини, спокійно поясніть їй, що
необхідних
покупок до графіку прийому ліків.
необхідно тимчасово побути в іншому місці,
Ви - і інші
але незабаром вона повернеться додому. Якщо
"Ти - не такий, як всі". Цю фразу ваша дивашому малюку ще немає року, швидше за все
тина
ризикує почути від однолітків або прочивам дозволять лягти в лікарню разом з ним.
тати
в
очах деяких дорослих. Так, діти жорстокі
Якщо дитина старшого віку, то ви зможете
і
схильні
не приймати всіх, хто не схожий на
приходити до неї щодня, на декілька годин з
них. Не бійтеся якщо бачите, що дитина не мораннього ранку або до нічного сну. У будьже сама справитися з насмішками однолітків,
якому випадку постарайтеся залишатися з диделікатно втручайтеся, щоб показати дитині,
тиною в палаті так довго, як це дозволяється
що вона завжди може розраховувати на вашу
лікарняними правилами. І не звертайте уваги на
підтримку.
поради доброзичливців, які стверджують, що
На Заході вироблене нормальне, таке як до
краще приходити до дитини рідше, щоб вона не
всіх, відношення до інвалідів. Пам'ятаю, як зуплакала.
стрів
в центрі Лондона групу підлітків з синдПриносьте дитині фрукти, солодощі, іграшромом
Дауна. Веселі, жваві, вони знімали один
ки, книжки - взагалі все, що вона захоче, і що
одного
і архітектурні пам'ятники на відеокамене заборонено лікарями.
ру, а перехожі звертали на них не більше уваги,
Будьте винахідливими - прагніть кожний
ніж
на інші групи туристів. У нас поки все не
раз придумати щось новеньке, щоб порадувати
так,
і вам доведеться навчитися жити під подитину. Поводьтеся природньо і, по можливосглядами оточуючих. Але у ваших силах навчиті, спокійно. Якщо дитині належить операція
тися
самій і допомогти дитині не звертати увагу
або важка процедура, ваше завдання - підготуна
нетактовність.
вати її до неї психологічно. Звичайно, ви не
Після лікування
станете детально і у всіх фарбах описувати маЯкщо
операція
або тривалий курс лікування
люку, як все відбуватиметься. Але ви повинні
успішно
завершилися,
наступає період, який
сказати дитині, що її зроблять укол, потім вона
вимагає багато сил і терпіння. Це - перший крок
засне, а коли прокинеться - ви вже будете поряд
до здорового, повноцінного життя. Тільки не
з нею. Поясніть, що якийсь час їй може бути
потрібно піддаватися спокусі розслабитися,
боляче , але лікарі дадуть їй ліки, і біль постуоскільки дитина пішла на поправку. Продовпово пройде, треба лише трошки потерпіти.
жуйте скрупульозно виконувати всі розпоряВ розмові з лікарями будьте уважні і не содження лікарів. Навіть якщо є значне поліпромтеся задавати "дурні" питання, перепитувашення, ні в якому разі не можна припиняти
ти, уточнювати, записувати. Перед обходом
призначене лікування. Продовжуйте вести щолікаря або візиту до нього, продумайте і обов'яденник
прийому ліків і процедур. Фіксуйте зково запишіть свої питання.
письмово!
- будь-які зміни в стані здоров’я маПодумайте про себе
люка, щоб потім розказати про це лікарю.
Депресія нерідко супроводжує матір хворої
Потурбуйтеся не тільки про фізичне, але і
дитини. Поштовхом до неї може бути тривале
про
психологічне відновлення дитини. Нічого
очікування діагнозу, і ненадійність, неувага друстрашного, якщо вона трохи пробіжиться або
зів у важкий час, і відчай в очах дитини. На фоні
перелізе через огорожу, якщо це дасть їй можпостійної, хронічної втоми достатньо дрібниць,
ливість відчути себе повноцінною людиною.
які можуть спровокувати нервовий зрив. Але ж
Про те, що їй категорично заборонено, крамалюку ви потрібні сильною, бадьорою, впевненою. Значить, доведеться справлятися і з цим.
ще спокійно розказати їй вдома, без свідків, не
Про алкоголь і антидепресанти доведеться забузабудьте при цьому додати, що скоро всі заботи: сонливість і розслаблення вам протипоказані.
рони будуть зняті раз і назавжди.
З ліків підійдуть тільки валеріана і заспокійливі
Эсамбаев Абдула. Ребёнок – инвалид. Педиатрия. Журнал "Женское здоровье"
<http://www.wh-lady.ru/index.php?page> (2007, березень, 6)
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Про внесення зміни до
пункту 1 постанови
Кабінету
Міністрів
України від 27 липня
1998 р. N1156
11. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Склад колегіального органу вiд
16.01.2007 № 13-р.
Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та участі спортсменів України
в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи
12. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
16.01.2007 № 32
Про питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку
13. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи вiд 31.01.2007 № 25-р.
Про заходи щодо реалізації в 2007 році
Стратегії подолання бідності
14. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Перелік вiд 31.01.2007 № 70
Про реалізацію статей 19 і 20 Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
15. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 31.01.2007 № 77
Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива за рахунок
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
16. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Положення вiд 31.01.2007 № 76
Про затвердження Порядку утворення
спеціалізованого будинку для ветеранів
війни та праці, громадян похилого віку та
інвалідів і надання житлових приміщень у
такому будинку та Типового положення
про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку
та інвалідів
17. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 31.01.2007 № 80
Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних
послуг

1. Верховна Рада України; Закон вiд
06.12.2006 № 427-V
Про внесення змін до деяких законів
України щодо реєстрації транспортних засобів
2. Верховна Рада України; Закон вiд
12.12.2006 № 436-V
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо гарантії і прав
окремих категорій пенсіонерів
3. Верховна Рада України; Закон вiд
14.12.2006 № 463-V
Про внесення змін до статті 5 Закону
України "Про податок на додану вартість"
4. Верховна Рада України; Постанова вiд
08.02.2007 № 654-V
Про підсумки організації оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо
організації відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2007 року
5. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Програма, Перелік вiд 08.12.2006 № 1686
Про затвердження Державної типової
програми реабілітації інвалідів
6. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
13.12.2006 № 1720
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1026
7. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
20.12.2006 № 1763
Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня
2006 р. N 221
8. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 27.12.2006 № 1836
Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"
9. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Програма, Заходи вiд 27.12.2006 № 1849
Про затвердження Державної програми
"Репродуктивне здоров'я нації" на період
до 2015 року
10. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
10.01.2007 № 3
14
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21. Кабінет Міністрів України; Постанова від
07.02.2007 № 155
Про затвердження Порядку розрахунку
плати за соціальне житло
22. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
09.02.2007 № 181
Про продовження строку дії постанови
Кабінету Міністрів України від 26 травня
2004 р. N 698
23. Президент України; Указ вiд 01.12.2006 №
1016/2006
Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Міжнародного дня інвалідів

18. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
31.01.2007 № 105
Про внесення змін до Програми "Шкільний автобус"
19. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
31.01.2007 № 138
Про порядок використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і ветеранів
20. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
07.02.2007 № 151
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 р. N
393

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2006 р. № 1836
Про реалізацію статті 181 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Відповідно до статті 181 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити такі, що додаються: Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості;
Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки
інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів.
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2006 р.
№1836

ПОРЯДОК
надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості
(Витяг)
робітних (далі — дотація).
1. Цей Порядок визначає механізм надання
власнику підприємства, установи чи органі3. Дотація фінансується Фондом за рахунок
зації (крім бюджетних і неприбуткових) або
коштів адміністративно-господарських санкуповноваженому ним органу чи фізичній
цій, що сплачуються за невиконання нормаособі, яка відповідно до законодавства викотиву робочих місць для працевлаштування
ристовує найману працю (далі — роботодаінвалідів, установленого частиною першою
вець), дотації за рахунок коштів Фонду соціастатті 19 Закону України "Про основи соціального захисту інвалідів на створення спеціальної захищеності інвалідів в Україні", та пельних робочих місць для інвалідів, зареєстроні, що нараховується за несвоєчасну сплату
ваних у державній службі зайнятості як безтаких санкцій.
15
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поданих роботодавцем:
1) інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН
або листа про його згоду на працевлаштування інваліда шляхом створення спеціального
робочого місця;
2) довідки, підтвердженої центром зайнятості, про те, що протягом останніх шести
місяців роботодавець не проводив реорганізацію або перепрофілювання підприємства,
установи чи організації, скорочення чисельності (штату) інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід;
3) письмової згоди роботодавця (на виданому центром зайнятості направленні на працевлаштування) на прийняття інваліда на
спеціальне робоче місце. Зразок направлення
затверджується Мінпраці;
4) розрахунку розміру дотації на створення
спеціального робочого місця;
5) рішення Комісії або регіональної комісії
у разі розгляду питання про доцільність надання дотацій підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів.
9. Центр зайнятості та територіальне відділення Фонду протягом 10 календарних днів
після прийняття рішення про надання дотації
укладають з роботодавцем договір про працевлаштування інваліда та надання дотації.
У договорі зазначаються:
сторони договору;
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (реєстрації) інваліда, який приймається
на роботу за направленням центру зайнятості;
професія (спеціальність) та кваліфікація інваліда;
професія (посада), за якою працевлаштовується інвалід;
гарантії трудової зайнятості інваліда, який
працевлаштовується;
порядок та розмір перерахування роботодавцю дотації;
розмір витрат на створення спеціального
робочого місця для інваліда (склад робіт, перелік основного і додаткового устаткування,
технічного обладнання, що потребує пристосування до індивідуальних функціональних
можливостей інваліда на робочому місці,
призначеному для його працевлаштування);
строк введення в експлуатацію спеціального робочого місця для інваліда;
дата прийняття інваліда на постійну роботу
на створене спеціальне робоче місце;

Дотація надається за умови, що трудовий
договір з інвалідом, який працевлаштований
на спеціальне робоче місце за направленням
центру зайнятості, не буде розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи чи організації, скороченням
чисельності або штату чи за згодою сторін
протягом двох років з дня працевлаштування.
4. Дотація не надається роботодавцям, які:
не зареєстровані у Фонді;
не зареєстровані як платники страхових
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
не забезпечили виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів
відповідно до вимог частини першої статті 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за попередній
звітний період;
не подавали Фондові звіти про зайнятість і
працевлаштування інвалідів протягом останнього року;
мають на дату звернення заборгованість із
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, адміністративно-господарських санкцій
за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, передбаченого
законодавством, та пені, що нараховується за
несвоєчасну сплату таких платежів і санкцій;
порушували Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість
населення" протягом шести місяців, що передували місяцю розгляду питання про надання
дотації, внаслідок чого до них застосовані санкції;
скорочували чисельність (штат) працюючих
інвалідів за професією (спеціальністю), на
яку працевлаштовується інвалід, протягом
останніх шести місяців;
визнані банкрутами чи стосовно яких порушено справу про банкрутство в установленому порядку;
не забезпечили належне виконання умов
попереднього договору про працевлаштування інваліда, відповідно до якого їм надавалася
дотація.
6. Питання про можливість надання дотації
розглядається центром зайнятості на підставі
16

ПРАВО_________________________________________________________________Інва.net № 15
рушення гарантій трудової зайнятості інваліда, працевлаштованого на створене спеціальне робоче місце, територіальне відділення
Фонду (в окремих випадках разом з Комісією
або регіональною комісією) приймає рішення
про повернення роботодавцем перерахованої
дотації в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2006 р. №1836

строк дії договору (договір набирає чинності з дня підписання та діє протягом двох років
після працевлаштування інваліда);
підстави дострокового розірвання договору;
відповідальність сторін за порушення умов
договору та порядок розгляду спорів.
Форма примірного договору затверджується Державним центром зайнятості та Фондом.
10. У разі розірвання трудового договору з
інвалідом, працевлаштованим за направленням центру зайнятості, за ініціативою роботодавця до закінчення двох років з дня прийняття його на роботу у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі
реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення
чисельності (штату) (пункт 1 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України,
за угодою сторін (пункт 1 частини першої
статті 36 Кодексу законів про працю України
або через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору (частина третя статті 38
Кодексу законів про працю України отримана
дотація має бути повернена роботодавцем територіальному відділенню Фонду в повному
обсязі з урахуванням індексу зростання цін на
споживчі товари за період отримання дотації.
Сума дотації, що підлягає поверненню, обчислюється шляхом множення отриманої суми
на число, яке утворилося в результаті ділення
індексу зростання цін на споживчі товари за
цей період на 100 (щомісячні індекси споживчих цін опубліковуються Держком-статом).
11. Розмір дотації на створення одного спеціального робочого місця для інваліда не повинен перевищувати 40 мінімальних заробітних плат.
12. Територіальне відділення Фонду перераховує роботодавцю дотацію у сумі, визначеній у договорі відповідно до розміру витрат
на створення спеціального робочого місця
для інваліда.
13. Центр зайнятості щокварталу разом з
територіальним відділення Фонду (в окремих
випадках з Комісією або регіональною комісією) перевіряють протягом двох років відомості про виконання умов укладеного договору та використання дотації, які подає роботодавець.
У разі виявлення недостовірних відомостей
про виконання умов укладеного договору,
фактів нецільового використання дотації, по-

ПОРЯДОК
проведення професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній
службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
1. Цей Порядок визначає механізм проведення за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів (далі — Фонд) професійної
підготовки за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовки (далі
— професійне навчання) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку у державній
службі зайнятості як безробітні та відповідно
до законодавства не мають права на допомогу
по безробіттю (далі — інваліди), з метою
сприяння їх працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.
2. Професійне навчання інвалідів може проводитись у разі:
неможливості підібрати роботу через відсутність у інваліда необхідної кваліфікації;
необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку
з відсутністю роботи, що відповідає професійним навичкам інваліда;
втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;
відсутності професії;
необхідності підібрати роботу інваліду, в
тому числі з умовою виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій медикосоціальної експертної комісії (далі — МСЕК),
наявної кваліфікації та з урахуванням його
побажань.
3. Організація професійного навчання інвалідів здійснюється державною службою зайнятості в порядку, визначеному Мінпраці та
МОН, за погодженням з місцевими органами
праці та соціального захисту населення і відповідно до наявної кваліфікації з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку
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Професійне навчання інвалідів проводиться
з урахуванням рекомендацій МСЕК, індивідуальної програми реабілітації, вимог державних стандартів освіти, інших нормативноправових актів з питань професійнотехнічної, вищої освіти та соціального захисту інвалідів.
5. До витрат, пов'язаних з організацією та
проведенням професійного навчання інвалідів, належить оплата навчання відповідно до
договору, укладеного між навчальним закладом, територіальним відділенням Фонду та
державною службою зайнятості, проїзду інваліда до навчального закладу (враховуючи
витрати на пільговий проїзд інваліда і проїзд
особи, яка супроводжує інваліда, відповідно
до законодавства) та проживання в період
професійного навчання, якщо навчання проводиться не за місцем постійного проживання
інваліда.
6. Професійне навчання інвалідів фінансується Фондом за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів, установленого частиною першою статті 19 Закону
України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні", та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій.

регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, за згодою інваліда на
договірній основі між інвалідом та центром
зайнятості.
4. Професійне навчання інваліда проводиться у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях (далі — навчальний заклад) незалежно від форми власності та підпорядкування (за наявності в них ліцензії на
надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством), на договірній
основі між навчальним закладом, територіальним відділенням Фонду та державною
службою зайнятості.
Навчальний заклад подає Фонду розрахунки витрат на проведення професійного навчання інвалідів, направлених районним,
міськрайонним, міським або районним у місті
центром зайнятості.
Фонд здійснює оплату зазначених витрат
відповідно до законодавства та умов договору, укладеного з навчальним закладом.
У разі коли інвалід потребує спеціальних
умов для професійного навчання відповідно
до індивідуальних програм реабілітації, державна служба зайнятості організовує навчання у навчальних закладах, в яких створені для
цього необхідні умови.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 76
Про затвердження Порядку утворення спеціалізованого будинку
для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів
і надання житлових приміщень у такому будинку та
Типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та інвалідів
Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону України "Про житловий фонд соціального
призначення" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку;
Типове положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів.
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 76
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ПОРЯДОК
утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та
інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку
(Витяг)
та інших документів приймає рішення про
Надання житлових приміщень у спеціалізонадання або відмову у наданні житлового
ваному будинку та умови проживання в ньоприміщення у спеціалізованому будинку.
му:
16. Орган місцевого самоврядування у разі
12. Право на отримання житлового приміпотреби може утворювати комісію з питань
щення в спеціалізованому будинку мають
розгляду заяв про надання житлових приміособи, які відповідно до законодавства налещень у спеціалізованому будинку.
жать до категорії ветеранів війни та праці,
До складу комісії включаються працівники
громадян похилого віку та інвалідів, перебувають на соціальному квартирному обліку
органу праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, інші фахівці із соціальдля позачергового, першочергового та на загальних підставах забезпечення соціальним
ної роботи, представники громадських організацій.
житлом, потребують соціального захисту та
обслуговування і подали відповідну заяву.
Комісія діє відповідно до положення про
13. Протипоказанням для надання житловонеї, що затверджується органом місцевого
самоврядування.
го приміщення у спеціалізованому будинку є
наявність в осіб інфекційних, онкологічних
17. Перевага в отриманні житлових приміщень у спеціалізованому будинку надається
захворювань IV клінічної групи, захворювань
одиноким або одиноко проживаючим громана наркоманію, алкоголізм, гостро виражених
психічних захворювань, а також потреба у
дянам, зазначеним у статтях 11 і 12 Закону
постійному сторонньому догляді та соціальУкраїни "Про житловий фонд соціального
ному обслуговуванні.
призначення", які перебувають на соціально14. Заяву про надання житлового приміму квартирному обліку для забезпечення сощення у спеціалізованому будинку громадяціальним житлом, потребують соціального
нин або уповноважена ним особа подає оргазахисту та обслуговування.
ну місцевого самоврядування за місцем пере18. Житлове приміщення у спеціалізованобування на соціальному квартирному обліку.
му будинку надається особам на підставі ріДо заяви додається:
шення органу місцевого самоврядування, згімедична картка з висновком лікувальнодно з яким між органом місцевого самовряпрофілактичного закладу про відсутність подування та особою, щодо якої прийнято рітреби у постійному сторонньому догляді та
шення, укладається договір найму соціальноспроможність проживати самостійно;
го житла.
висновок органу праці та соціального захи19. Договір найму соціального житла розсту населення про потребу в соціальному обривається на вимогу органу місцевого самослуговуванні та наданні соціальних послуг;
врядування лише за рішенням суду.
медична довідка про відсутність захворю20. Користування житловим приміщенням у
вань, наявність яких є протипоказанням для
спеціалізованому будинку є платним.
надання житлової площі у спеціалізованому
Розмір плати за користування житловим
будинку;
приміщенням у спеціалізованому будинку
копія документа, що підтверджує належвстановлюється органом місцевого самовряність особи до категорії громадян, які мають
дування, що прийняв рішення про його утвоправо на соціальне житло;
рення.
довідка органу місцевого самоврядування
21. Особам, які проживають у спеціалізовапро перебування на обліку для забезпечення
ному будинку і мають встановлені законодавсоціальним житлом;
ством пільги, розмір плати за користування
довідка про доходи заявника та членів його
приміщенням визначається з урахуванням
сім'ї;
таких пільг.
довідка про склад сім'ї (форма № 3).
Особи, які проживають у спеціалізованому
15. Орган місцевого самоврядування протябудинку, мають право на призначення в устагом 30 робочих днів після надходження заяви
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новленому законодавством порядку субсидії
на житлово-комунальні послуги.
22. Особам, які мають право на забезпечення соціальним житлом і потребують соціального захисту та обслуговування, житлове
приміщення у спеціалізованому будинку надається безоплатно.
23. Житлове приміщення у спеціалізованому будинку не підлягає піднайму, бронюван-

ню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.
24. Контроль за дотриманням у спеціалізованому будинку законодавства з питань соціального і медичного обслуговування, фінансово-господарської діяльності здійснюють в
межах компетенції органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої
влади.

_____________________________________________________________________________________
Виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
у 2007 році
_____________________________________________________________________________________
У цьому році є принципові відмінності від
попереднього порядку виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям - інвалідам і пенсії. У Законі України
«Про державний бюджет України на 2007
рік» не передбачено, що інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виплачуватимуть різницю між розмірами державної соціальної допомоги і пенсії. Аби реалізувати своє право
на соціальний захист інваліди мають зробити
вибір і визначитись, що їм вигідніше отримувати: пенсію або один із видів державних соціальних допомог.
Для призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" їм необхідно звернутися до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання. При
цьому, якщо інвалід з дитинства або дитинаінвалід має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також на державну соціальну допомогу відповідно до Закону «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», то ці виплати
йому призначають одночасно. Проте якщо
інваліди з дитинства та законні представники
дітей - інвалідів, які раніше перебували на
обліку в органах Пенсійного фонду України,
звернуться до органів праці та соціального
захисту населення за призначенням державної соціальної допомоги до 1 квітня 2007 року, то за погодженням з Кабінетом Міністрів
України вищезазначеній категорії громадян
соціальну допомогу призначать з 1 січня 2007
року з урахуванням сум уже виплаченої пен-

сії. Тобто, виплатять різницю між отриманою
пенсією та державною соціальною допомогою.
Державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства I групи у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Їм також належить і надбавка на
догляд - у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних, А для інвалідів з дитинства II та III груп розмір цієї допомоги
становить 80% та 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Водночас одиноким інвалідам з дитинства
II та III групи, які за висновком медикосоціальної експертної комісії потребують
стороннього догляду, передбачено надбавку
на догляд за ними — в розмірі 15% прожиткового мінімуму для непрацездатних.
На дітей - інвалідів до 18 років державна
соціальна допомога призначається в розмірі
70% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. Крім того, дітям інвалідам може бути призначено надбавку на
догляд.
Дітям - інвалідам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, розмір
допомоги збільшується на 50%.
Водночас зазначаємо, що одинокому інваліду з дитинства II чи III групи надбавка на
догляд призначається на підставі його заяви
(чи заяви законного представника). У заяві
повідомляється про відсутність у інваліда
працездатних родичів зобов'язаних за законом їх утримувати незалежно від місяця їх
проживання.
Надбавка на догляд за дитиною - інвалідом
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віком до 6 років та від 6 до 8 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного
віку призначаються одному з батьків, опікуну, піклувальнику), які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиноюінвалідом.
Їм надбавка нараховується незалежно від
середньомісячного сукупного доходу сім’ї, в
якій виховується дитина—інвалід, за умови
документального підтвердження вищезазначених фактів.
Надбавка на догляд за дитиною—інвалідом
одиноким матерям (батькам) призначається
незалежно від факту роботи.
Інваліду з дитинства І групи надбавка на
догляд до державної допомоги призначається
без пред’явлення будь - яких додаткових документів.
Інваліди з дитинства, які перебувають на
повному державному утриманні отримують
25% призначеного розміру державної соціальної допомоги. Решта суми за їх заявою чи

заявою їх законного представника перераховуються установі (закладу) де перебувають
інваліди з дитинства, на поліпшення умов їх
проживання. Дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується половина призначеної соціальної
допомоги та перераховується на їх особисті
рахунки у банку. Решта - 50% цієї суми – перераховується на рахунок установи (закладу)
за місцем перебування дитини.
Дітям–інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні
державна соціальна допомога виплачується в
повному розмірі, і ці кошти перебувають на
їх особистих рахунках в банку.
Підсумовуючи все вищезазначене рекомендуємо звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення за призначенням
державної соціальної допомоги до кінця березня. В таких випадах державна соціальна
допомога призначатиметься з 1 січня 2007
року з урахуванням суми виплаченої пенсії.

С.А. Косянчук, заступник начальника
Головного управління праці та соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації.
Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам на 2007 рік
КАТЕГОРІЯ ГРОМАДЯН
і розміри допомоги та надбавок (у %)
Інваліди з дитинства 1 групи (з надбавкою на догляд)
(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність + надбавка в розмірі 50% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
Інваліди з дитинства II групи
(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)
Одинокі інваліди з дитинства II групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього
догляду (з надбавкою на догляд)
(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність + надбавка в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
Інваліди з дитинства III групи
(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)
Одинокі інваліди з дитинства III групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього
догляду (з надбавкою на догляд)
(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність + надбавка в розмірі 15% прожиткового
мінімуму для осіб які втратили працездатність)
Діти-інваліди від 0 до 18 років
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)

з 1 січня

РОЗМІР ДОПОМОГИ * (грн.)
з 1 квітня
з 1 жовтня

570
380x100% =380
380x50%=190

580,50
387х100% = 387
387x50%=193,5

592,5
395x100% =395
395x50%=197,5

304
380 х 80% = 304

309,6
387x80% =309,6

316
395x80% = 31 6

361
380 х 80% = 304
380x15%= 57

367,65
387x80%=309,6
387x15%=58,05

375,25
395x80% = 316
395x15%=59,25

228
380 х 60% = 228

232,2
387x60% =232,2

237
395 х 60% =237

285
380 х 60% = 228
380x1 5% = 57

290,25
387x60% =232,2
387х15% =58,05

296,25
395 х 60% =237
395x15%=59,25

266
380 х 70% = 266

270,9
387x70% =270,9

276,5
395х70%=276.5
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Діти-інваліди до 6 років (з надбавкою на догляд)
483
491,9
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
380 х 70% = 266
387x70% = 270, 9
працездатність + надбавка в розмірі 50% прожиткового
434x50% = 217
442x50% =221
мінімуму для дітей віком до 6 років)
Діти-інваліди від 6 до 18 років (з надбавкою на догляд)
545
554,9
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 380 х 70% = 266 558 387х70% =270,9 568 х
працездатність + надбавка в розмірі 50% прожиткового
х 50% = 279
50% = 284
мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)
Діти-інваліди, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 0 до 18 років
399
406,35
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 380 х 70% = 266
387x70% =270,9
працездатність + 50% розміру допомоги для дітей266x50%= 133
270,9x50%=135,45
інвалідів)
Діти-інваліди, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років (з надбавкою
616
627,35
на догляд)
380 х 70% = 266
387x70% = 270,9
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
266x50% =133
270,9x50%=135,45
працездатність + 50% розміру допомоги для дітей434x50% = 217
442x50% = 221
інвалідів + 50% прожиткового мінімуму для дітей до 6
років)
Діти-інваліди, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 1 8 років (з надбавкою на догляд)
678
690,35
(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 380 х 70% = 266
387x70% = 270, 9
працездатність + 50% розміру допомоги для дітей- 266x50% = 133 558
270,9x50%=135,45
інвалідів + 50% прожиткового мінімуму для дітей від 6
х 50% = 279
568 х 50% = 284
до 18 років)

501,5
395х70%=276,5
450х50%=225
566
395х70%=276,5
579x50%=289,5
414,75
395 х 70%= 276,5
276,5x50%=138,25
639,75
395x70% = 276,5
276,5x50%=138,25
450 х 50% = 225

704,25
395x70% = 276, 5
276,5x50%=138,25
579x50% = 289, 50

* у колонці "Розміри допомоги": перша цифра — це загальна сума виплати; перший рядок під
нею — розмір допомоги в грошовому вираженні; другий і третій рядки — суми надбавок.
Звертаємо також увагу, що в разі перегляду в Законі "Про Державний бюджет України на 2007
рік" розмірів прожиткового мінімуму, суми виплат після 1 квітня 2007 р. можуть бути змінені в бік
збільшення. (Peд.)
Соціальний захист. – 2007. - № 1. – С.20.
_____________________________________________________________________________________

Нове в законодавстві щодо зайнятості інвалідів
_____________________________________________________________________________________
На виконання статей 19 та 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Кабінетом Міністрів України
прийнято Постанову від 31.01.07 №70 "Про
реалізацію статей 19 і 20 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" (далі - Закон), якою визначено нові
порядки щодо реєстрації, звітності у Фонді
соціального захисту інвалідів, сплати адміністративно-господарських санкцій, проведення перевірок тощо.
Наведемо основні положення зазначеної
Постанови.

Порядок реєстрації) підприємства, установи,
організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману
працю, в яких за основним місцем роботи
працює 8 і більше осіб (далі - роботодавці),
зобов'язані зареєструватися у відділеннях
Фонду за місцем їх державної реєстрації як
юридичні особи або фізичні особипідприємці.
Які строки реєстрації?
Як зазначено в п.3 Порядку реєстрації, новоствореним роботодавцям слід подати (надіслати) документи не пізніше ніж протягом 10
робочих днів після їх державної реєстрації як
юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців. Але ж, виходячи з п.1 Порядку реєстрації, обов'язок зареєструватися виникає тіль-

Чи всім роботодавцям треба реєструватися у Фонді?
Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,
що використовують найману працю (далі —
22
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днів після реєстрації має надіслати роботодавцю рекомендованим листом повідомлення
про його реєстрацію за формою, затвердженою знову ж таки Мінпраці.

ки після прийняття на роботу 8 і більше основних працівників. Якщо ж у юридичної особи
або фізичної особи менше 8 основних працівників, реєструватися у Фонді їм не потрібно.
Коли ж у них з’явиться 8 працівників, то зареєструватися вони зобов'язані впродовж 10
робочих днів після прийняття 8-го найманого
працівника.
Так само ті роботодавці, які вже працюють
сьогодні, повинні зареєструватися протягом
10 робочих днів після прийняття на роботу 8го основного працівника. Якщо ж у них уже є
дана кількість працівників, то реєструватися
потрібно прямо зараз (також протягом 10 робочих днів). Щоправда, хоча Порядок реєстрації вже й набрав чинності, зареєструватися
у Фонді так одразу не вдасться. Справа в тому, що зробити це можна, виключно подавши
заяву за формою, затвердженою Мінпраці. На
даний час така форма заяви поки-що Мінпраці не затверджена, про що ми повідомимо роботодавці в додатково у засобах масової інформації.
Разом із заявою роботодавці подають копію
свідоцтва про державну реєстрацію, а також
за необхідності копію довідки про включення
їх до реєстру неприбуткових установ, виданої
ДПІ. Якщо ж у роботодавця є відокремлені
підрозділи, то подають (надсилають) відомості про такі підрозділи (знову-таки за формою, яку має затвердити Мінпраці). А господарські об'єднання, утворені згідно зі ст. 19
Закону, крім вищезгаданих документів, повинні подати копію установчого договору
та/або статуту господарського об'єднання,
перелік підприємств, що увійшли до складу
господарського об'єднання, за формою, затвердженою Мінпраці, та копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання.
Перереєструватися у Фонді роботодавцю
слід при зміні назви чи місцезнаходження
юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові чи місця реєстрації проживання фізичної
особи.
Зазначимо, що під час реєстрації разом із
копіями слід пред'явити оригінали документів. Якщо ж роботодавці надішлють документи, необхідні для реєстрації, поштою (зробити це необхідно рекомендованим листом), то
спочатку копії, які подають до Фонду, треба
засвідчити у нотаріуса.
Відділення Фонду протягом 10 робочих

Коли, куди і за якою формою повинні
звітувати роботодавці?
Перш за все слід наголосити, що більшості
роботодавців доведеться подавати дві звітні
форми:
- відділенню Фонду, де вони зареєстровані
(звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів);
- центру зайнятості, де вони зареєстровані
(інформацію про наявність вільних робочих
місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів.
Звіт треба буде подавати до 1 березня року,
наступного за звітним. А от для інформації
центру зайнятості строку її подання Кабмін,
поки що, не визначив.
Чи поширюється подовження терміну подання звіту і на звіт за 2006 рік?
Однозначно, так, адже Постанова, якою затверджено коментовані порядки, набрала
чинності з моменту її прийняття, тобто з
31.01.07 p., і одночасно із цим скасувала Порядок сплати підприємствами (об'єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту
інвалідів, акумуляції, обліку та використання
цих коштів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.01 р. № 1767
(далі — порядок № 1767). А як відомо, саме
він встановлював, що звіт подають до 1 лютого. Відповідно, діє новий строк подання
звіту.
Проте, ми поділяємо думку редакції газети
"Все про бухгалтерський облік" стосовно того, що повторно звіт за 2006 рік ф. №10-ПІ за
новою формою необхідно подавати лише
тим, хто не виконав нормативу з працевлаштування інвалідів. Справа в тому, що згідно з
Порядком сплати санкцій пені роботодавці
мають самостійно визначити розмір штрафу,
враховуючи норми порядку заповнення звіту
про зайнятість і працевлаштування інвалідів,
який затверджений наказом Мінпраці від
10.02.07 №42 за погодженням з Держкомстатом.
Слід також зауважити, що роботодавцям,
які мають відокремлені підрозділи, звіт про
зайнятість і працевлаштування інвалідів не23
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обхідно надавати з урахуванням даних цих
підрозділів. А при зміні їх кількості разом зі
звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів треба буде подавати ще й відомості
про такі підрозділи.

ключно у випадках, зазначених у п.5 Порядку
перевірки. Зокрема позапланово Фонд вправі
завітати до роботодавця за рішенням суду, на
вимогу контрольно-ревізійних, податкових
органів, у разі неподання звіту про зайнятість
і працевлаштування інвалідів або подання його з помилками, що призвели до несплати суми адміністративно-господарських санкцій
або сплати їх не в повному обсязі.
На перевірку одного роботодавця Кабінет
Міністрів України надав працівникам Фонду
3 робочих дні, а якщо роботодавець не зміг
своєчасно подати необхідні документи, має
значну чисельність працівників, до складу
роботодавця входить велика кількість відокремлених підрозділів, на перевірку можуть
додатково відвести ще до 3-х робочих днів.
Після виїзної перевірки працівник Фонду
складає акт у двох примірниках. Із ним ознайомлюють під підпис роботодавця. Якщо роботодавець не згоден з результатами перевірки або в нього є пояснення, то їх треба надати
письмово при підписанні акта або надсилати
поштою протягом трьох робочих днів після
підписання акта. Після отримання пояснень
або заперечень, відділення Фонду у 10-ти
денний термін повідомляє заявника про результати їх розгляду.

Коли сплачувати адміністративногосподарські штрафи?
Відповідно до ст.20 Закону роботодавці, у
яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша ніж установлено нормативом (4% середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу за
рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — 1 робоче місце), щороку сплачують до Фонду адміністративно-господарські санкції в розмірі
середньої річної заробітної плати у відповідного роботодавця за кожне робоче місце,
призначене для працевлаштування інваліда і
не зайняте ним. А роботодавці, у яких працює
8—14 осіб, — 50% середньої річної зарплати.
Сплатити штраф потрібно до 15 квітня року, наступного за звітним (у поточному році
сплатити штраф слід не пізніше 13 квітня).
За порушення строку сплати штрафу нараховується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.
Пеня нараховується за кожен календарний
день прострочення. Кошти перераховуються
до Державного бюджету в особі відділення
Фонду через органи Державного казначейства.

Куди витрачатимуть сплачені роботодавцями суми санкцій?
На реабілітацію інвалідів, створення для
них робочих місць тощо. Зокрема хочемо сказати про надання роботодавцям цільової позики на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Позику надаватимуть
на поворотній основі зі строком повернення
до 3-х років. Зауважимо, в даному випадку
йдеться про всіх без винятку роботодавців, а
не тільки тих, у кого 8 і більше найманих
працівників. На позику можуть розраховувати роботодавці, які (п. 3 Порядку використання санкцій, див. стор. 15):
— виконали норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів і в році звернення або у році, що передував йому, отримали
фінансову допомогу на безповоротній основі;
— сплатили суму санкцій та пеню;
— чисельність їх штатних працівників не
перевищує 8 осіб.
Також вперше передбачено надання роботодавцям дотації на створення спеціальних
робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані в державній службі за-

Як перевірятимуть виконання нормативу та сплату санкцій?
Відповідно до Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману
працю (далі - Порядок перевірки), затвердженого цією ж Постановою, спеціалісти відділення Фонду за наказом його керівника можуть проводити планові та позапланові, виїзні та невиїзні перевірки. Планові виїзні проводять не частіше разу на календарний рік. За
10 днів до початку планової перевірки відділення Фонду повинно письмово (з повідомленням) поінформувати роботодавця про перевірку. У повідомленні вказують дату її початку і закінчення.
Невиїзні перевірки проводитимуть на підставі звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
Позапланові перевірки проводитимуть ви24
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йнятості як безробітні.
Більш детальніше про наведене вище

можна дізнатися в обласному відділенні
Фонду соціального захисту інвалідів.

Іван Микулін, головний спеціаліст, юрист
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів
Наводимо наказ Мінпраці від 10.02.07 № 42 (набрав чинності з 24.02.07)
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 лютого 2007 року № 42
Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна)
"Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"
та інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна)
"Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за №117/13384)
Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість працевлаштування
інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звітності № 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі — форма) та Інструкцію щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів (далі — Інструкція).
2. Затверджені цим наказом форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2006
рік.
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення форми, затвердженої цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпраці від 29.12.2004 № 338 "Про затвердження форми № 10-ПІ поштова — річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та
Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за №
1671/10270.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.
Міністр

М. Папієв

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми №10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування
ських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та
соціальних завдань відповідно до статті 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", заповнюють
зведений звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
1.3. Роботодавці, які мають відокремлені
підрозділи належать до числа роботодавців,
що повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів, чи гос-

1. Загальні положення
1.1. Форма № 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі —
звіт), що заповнюється за рік, поширюється
на всі підприємства, установи і організації, у
тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб (далі — роботодавці).
1.2. Роботодавці, які мають відокремлені
підрозділи або належать до числа господар25
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подарських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних
та соціальних завдань відповідно до статті 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом зі звітом надають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної
реєстрації документи, визначені Порядком
подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість
і працевлаштування інвалідів та інформації,
необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 № 70, а також перелік підприємств, що входять до їх
складу, за формою згідно з додатком.
2. Порядок складання звіту
2.1. Звіт складається роботодавцями щороку
і до 1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду).
2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів
заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
3. Кількість працівників та фонд оплати
праці
3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від
28.09.2005 р. № 286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.2005 р. за №
1442/11722 (із змінами).
3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік,
яким відповідно до чинного законодавства
встановлена інвалідність.
3.3. У рядку 03 відображається кількість
інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених
роботодавцем, відповідно до нормативу ро-

бочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Показник рядка 03 визначається для роботодавців,, у яких
працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4%, а для роботодавців у
яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.
3.4. Дані щодо середньооблікової кількості
штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних
працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок
02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно
округлити до цілого (якщо після коми число 5
і більше, то воно округлюється в бік збільшення).
3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною
платою штатних працівників, урахованих у
рядку 01.
3.6. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка
розраховується за формулою:
рядок 05 = рядок 04 х 1000 / рядок 01.
3.7. У рядку 06 відображається сума коштів
адміністративно-господарських санкцій, яку
повинен оплатити роботодавець у разі невиконання нормативу. Для роботодавців, у яких
працює 15 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:
рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок
05.
Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15
осіб,
сума
коштів
адміністративногосподарських санкцій дорівнює:
рядок 06 = 1 х рядок 05 / 2.
P.S. Бланк звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів нової форми №10-ПІ
опубліковано в газеті "Все про бухгалтерський облік" від 26.02.07 №20.
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умови, що інвалід працював не менше 26
тижнів протягом 12 місяців що передували
безробіттю та сплачували страхові внески,
здійснюється:
- особам з інвалідністю, які не досягли
пенсійного віку та починаючи з 01.01.2007
року визнані безробітними в установленому
законом порядку;
- особам з інвалідністю, які не досягли
пенсійного віку та починаючи з 18.03.2006
року (дня набрання чинності Закону України
“Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість”) визнані безробітними в
установленому законом порядку і станом на 1
січня 2007 року продовжують перебувати на
обліку в службі зайнятості;
- особам з інвалідністю, які не досягли
пенсійного віку та в установленому законом
порядку визнані безробітними, починаючи з
18.03.2006 року, та були зняті з обліку, у разі
їх звернення у пошуку роботи та поновлення
на обліку в службі зайнятості;
- безробітним яким виплата допомоги по
безробіттю була припинена у зв’язку з отриманням права на пенсію по інвалідності, починаючи з 18 березня 2006 року, та які станом на 01.01.2007 року перебувають на обліку в центрі зайнятості, або були зняті з обліку, у разі їх поновлення на обліку як безробітних, продовжується з 01.01.2007 року виплата залишку призначеної допомоги по безробіттю;
- безробітним, яким виплата допомоги по
безробіттю була припинена у зв’язку з отриманням права на пенсію по інвалідності, до
18.03.2007 року у разі поновлення статусу
безробітного з 1 січня 2007 року продовжується виплата залишку призначеної допомоги по безробіттю.
Виплата допомоги по безробіттю таким
особам здійснюється в межах 2 років з дня
призначення допомоги по безробіттю, але не
більше 360 днів.
Для інвалідів, які зареєстровані в службі
зайнятості, як безробітні і їм призначається
виплата допомоги по безробіттю, професійна

В шаленому темпі і круговерті нашого життя інвалідність не рідкісне явище, а враховуючи
природні катаклізми, техногенні катастрофи,
забруднення навколишнього середовища, дорожньо-транспортні пригоди ризик стати чи
народитись інвалідом дуже високий. Унаслідок
зниження рівня здоров’я та працездатності
населення, суспільство та економіка країни несуть значні втрати, пов’язані із зменшенням
обсягів виробництва, продуктивності праці,
збільшенням бюджетних і страхових витрат на
соціальне та медичне обслуговування. Тому на
сьогодні проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями – справа не тільки кожного з нас, але й суспільства в цілому. І кожна
держава згідно з визначеними пріоритетами та
можливостями формує соціальну й економічну
політику щодо інвалідів.
Допомогти людям з обмеженими фізичними
можливостями реалізувати їх право на працю,
відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у
інваліда кваліфікації і знань, з урахуванням
його побажань є одним із завдань служби зайнятості.
Законом України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість” внесено ряд
змін до Законів України „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття”,
„Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні”. Дані зміни визначають, що інвалід,
який не досяг пенсійного віку не працює, але
бажає працювати, може бути визнаним безробітним. Ця норма закону набрала чинності з 18
березня 2006 року. Одночасно в законі «Про
зайнятість населення» визначено, що являється
підходящою роботою для даної категорії населення, що працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно до рекомендацій МСЕК,
наявних у інваліда кваліфікації і знань, з урахуванням його побажань.
В жовтні місяці наказом Міністерства праці та соціальної політики України, внесено зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. Отже з 1 січня 2007 року допомога по
безробіттю залежно від страхового стажу за
27
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підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації здійснюється за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття. У випадку, якщо матеріального забезпечення немає, то професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Механізм та порядок
проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 р. № 1836.
Відповідно до даної Постанови затверджено також порядок надання дотації роботодавцю за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонду) на створення
спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості.
Та необхідно зазначити, що отримати дотацію зможуть лише роботодавці які:
- зареєстровані у Фонді соціального захисту інвалідів та як платники страхових внесків на загальнообов’зкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
- виконали норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів відповідно до
вимог частини першої статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” за попередній звітний період;
- подали Фондові звіти про зайнятість і
працевлаштування інвалідів протягом останнього року;
- не мають на дату звернення заборгованості із сплати податків та зборів
(обов’язкових платежів) та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, адміністративно
господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів, передбаченого законодавством, та
пені, що нараховується за несвоєчасну сплату
таких платежів і санкцій;
- не порушували Закони України ”Про
зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття”.

- не скорочували чисельності (штату)
працюючих інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід,
протягом останніх шести місяців;
- не є банкрутами;
У разі порушення однієї з зазначених
умов дотація роботодавцю не надається.
Необхідно зазначити, що на сьогоднішній
день все ж залишається складним питання
працевлаштування та зайнятості інвалідів.
Однією з перешкод - є невідповідність між
професійно-кваліфікаційним складом вакансій, які пропонують роботодавці для інвалідів, та медичними показниками і станом здоров’я шукачів роботи. Так, на сьогодні, інваліди можуть і бажають працювати секретерем, друкаркою, оператором комп’ютерного
набору, діловодом, молодшою медичною сестрою або виконувати роботу вдома. В той
час,
як
роботодавці
пропонують
висококваліфіковану
роботу
(інженертехнолог, інженер–конструктор, електромеханік тощо).
Проаналізувавши вакансії, які надходять
в центр зайнятості, для осіб з інвалідністю
(по області станом на 01.02.2006 року було
199 вакансій) необхідно звернути увагу, що у
38 відсотків робочих місць заробітна плата не
перевищує мінімальну заробітну плату і лише
1,5 відсотки вакансій у яких заробітна плата
вища за середньомісячну заробітну плату по
області!
Ще однією проблемою є професійна підготовка інвалідів. Служба зайнятості здійснює моніторинг інвалідів – слухачів Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, які після проходження реабілітації,
потребують працевлаштування за робітничими професіями.
Проблема у тому, що при направленні інвалідів на навчання місцевими органами праці та соціального захисту населення відсутній аналіз в потребі на ринку праці саме таких фахівців. І тому після закінчення навчання люди, здобувши професію залишаються,
знову ж таки, без роботи.
Усе це свідчить про необхідність комплексного розв’язання проблем зайнятості інвалідів, адже тільки спільними зусиллями можна досягти поставленої мети.

Валентина Васильєва,
начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню
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Інформація про наявність вакансій робочих місць і професій для інвалідів
станом на 01.03. 2007 року по Рівненській області
Зарплата

Подавач вакансії

40.0
ДП "Партнер"
Гощанський РЦЗ

Дата подання
Володимирецький РЦЗ
29.01.2007

Зарплата
40.0
40.0
40.0

Подавач вакансії
Тучинський геріатричний пансіонат
Панчук Людмила Володимирівна
Селянське ( фермерське ) господарство " Маленький оазис "
Бугринський навчально-виховний комплекс
"загальноосвітня школа 1-2 ступенів - агротех40.0
нічний ліцей"
40.0
Головайчук Петро Миколайович
Демидівський РЦЗ
Зарплата
Подавач вакансії
40.0
Демидівське відділення наск "Оранта"
20.0
Онищук Любов Миколаївна
Дубенський МРЦЗ
Зарплата
20.0
40.0
40.0
52.4

Подавач вакансії
ПП УФА НОВА
ТзОВ Компанія Зевс ЛТД
ТзОВ Компанія Зевс ЛТД
ДПТНЗ Дубенське професійно - технічне училище
Здолбунівський РЦЗ
Зарплата
97.5
97.5
97.5

Подавач вакансії
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв

Посада

Кіл. місць

сторож

1

Дата подання
10.10.2006
17.01.2007

Посада
оператор котельні
продавець продовольчих товарів

Кіл. місць
1
1

06.06.2006

сторож

1

31.10.2006
01.11.2006

сторож
сторож

1
1

Дата подання
18.11.2005
08.02.2007

Посада
агент страховий
продавець непродовольчих товарів

Кіл. місць
1
1

Дата подання
02.02.2007
15.02.2007
15.02.2007
28.02.2007

Посада
сторож
бухгалтер
інженер-програміст
майстер виробничого навчання

Кіл. місць
1
1
1
1

Посада
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
двірник
дефектоскопіст з магнітного контролю
дефектоскопіст з магнітного контролю
електромеханік
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
електромеханік електрозв'язку
інженер-технолог
інженер-технолог
інженер-технолог
касир квитковий

Кіл. місць

Дата подання
29.01.2007
29.01.2007

Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
29.01.2007

97.5

Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
29.01.2007

97.5

Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
29.01.2007

97.5

Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
29.01.2007

40.0
85.1

КП МБУ №1
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв

15.11.2006
29.01.2007

85.1

Локомотивне ДЕПО Здолбунiв

29.01.2007

91.7
91.7
91.7
91.7
91.7
91.7
91.7
91.7
118.5
118.5
118.5
89.0

Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Дистанцiя сигналiзацiї i зв'язку
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
Локомотивне ДЕПО ЗДолбунiв
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв

21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
21.09.2006
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007

29

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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130.5
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
130.5
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
130.5
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
70.0
Михайлов Микола Анатолійович
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
100.0
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
100.0
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
100.0
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
100.0
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
100.0
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
92.5
Вагонне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
76.0
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
73.5
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
73.5
Локомотивне ДЕПО Здолбунiв
Костопільський РЦЗ
Зарплата
52.5

29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.09.2006
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
29.01.2007

майстер
майстер
майстер
механік
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар з ремонту рухомого складу
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
технік
технік

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кіл. місць
1

25.01.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007

Посада
викладач вищого навчального закладу
викладач вищого навчального закладу
водій автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні)
водій автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні)
водій автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні)
водій автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні)
двірник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
продавець продовольчих товарів
продавець продовольчих товарів

Дата подання
29.11.2006

Посада
інженер із землевпорядкування

Кіл. місць
1

Посада
агент страховий
агент страховий
агент страховий
бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту та метрополітенів
бухгалтер

Кіл. місць
1
1
1

Дата подання

40.0

Подавач вакансії
Костопільська філія державного медичного
коледжу
Костопільська філія державного медичного
коледжу
Бирда Микола Миколайович

40.0

Довжаниця Григорій Миколайович

09.02.2007

40.0

Кравчук Віктор Адамович

09.02.2007

40.0

Колошва Василь Аполлінарійович

09.02.2007

52.5

40.0
КП "Костопількомунсервіс"
40.0
Бирда Микола Миколайович
40.0
Акименко Ольга Сергіївна
40.0
Довжаниця Григорій Миколайович
40.0
Борис Надія Павлівна
40.0
Борис Олена Петрівна
40.0
Кравчук Віктор Адамович
40.0
Колошва Василь Аполлінарійович
40.0
Акименко Ольга Сергіївна
40.0
Борис Олена Петрівна
Кузнецовський МЦЗ
Зарплата
Подавач вакансії
500.00
Приватне підприємство фірма "Юрземсервіс"
Рівненський МЦЗ
Зарплата
40.0
40.0
40.0
80.0

Подавач вакансії
Міське відділення НАСК ОРАНТА
Міське відділення НАСК ОРАНТА
Міське відділення НАСК ОРАНТА
Механізована дистанція вант.розвантажувальних робіт

70.0

ПОІ "Юрист-Чорнобиль"

30.01.2007
30.01.2007
09.02.2007

Дата подання
05.01.2007
05.01.2007
31.01.2007
09.03.2006
21.02.2007
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1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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120.0
40.0
40.0
40.0
85.0
85.0
85.0
72.5
85.0
40.0
40.0
40.0
79.1

ВАТ РЕМБУД
ТОСВ СП "ІНТЕРМІСТ- НЕОН"
АБРИС ПП-фірма
ТОВ "РАДЕМА"
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
Відокр. підрозділ "Вокзал станції Рівне" держ
територіально-галузевого об'єдн. "Львівська
залізниця"
Рівн. дирекц. залізничних перевезень Львів.
держ. залізниці
Відокр. підрозділ "Вокзал станції Рівне" держ.
територіально-галузевого об'єдн. "Львівська
залізниця"
МППФ "ПРОМСЕРВІС"
МППФ "ПРОМСЕРВІС"
МППФ "ПРОМСЕРВІС"

02.01.2007
02.08.2006
02.10.2006
21.02.2007
20.02.2007
20.02.2007

1

28.02.2007

касир квитковий

1

20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006

касир торговельного залу
касир торговельного залу
касир торговельного залу
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст електростанції пересувної
машиніст котельної установки
Менеджер (управитель) в оптовій
торговлі
налагоджувальник колійних машин
та механізмів
налагоджувальник колійних машин
та механізмів
оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхи)
перукар (перукар - модельєр)
підсобний робітник

1
1
1
1

Дистанція колії Львівської залізниці

27.01.2006

Дистанція колії Львівської залізниці

02.01.2007

Дистанція колії Львівської залізниці

02.01.2007

Дистанція колії Львівської залізниці

02.01.2007

Дистанція колії Львівської залізниці
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
Укртелеком-Рівн Філія Ват
ТЗОВ "ОРГСЕРВІС"

02.01.2007

79.1

56.3
42.0
52.8
52.8

50.0

40.0

20.02.2007
20.02.2007
10.01.2007
12.02.2007
02.03.2006

ТОВ "РАДЕМА"

21.02.2007

ТЗОВ"ТАО"
Доч. підпр. рівн.спец.упр. N 39 ВАТ центростальконструкція
75.9
Рівн. дирекц. залізничних перевезень Львів.
держ. залізниці
52.8
Колійна машинна станція 123 Львівської державної залізниці
73.5
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
73.5
Рівненська дистанція електропостачання
Львівської залізниці
100.0
КП Рівнен, міський трест зеленого господарства
40.0
ТЗОВ ТРИПІЛЛЯ
Рівненський РЦЗ
Зарплата
40.0
100.0
100.0
80.0
80.0
80.0

20.02.2007

Колійна машинна станція 123 Львівської державної залізниці
Колійна машинна станція 123 Львівської державної залізниці

40.0
50.0

Подавач вакансії
Рівненське районне відділення наск "ОРАНТА"
ПСП "МОРОЗ"
ПСП "МОРОЗ"
ТЗОВ "ОЛІСМА"
ТЗОВ "ОЛІСМА"
ТЗОВ "ОЛІСМА"

МП "БЛОК"

1

касир квитковий

79.1

97.4

1
1

05.02.2007

79.1

97.4

1
1
1
1

29.01.2007

79.1

97.4

виконавець робіт
відкатник-вакуумник
геодезист
двірник
електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
касир квитковий

02.03.2006

16.02.2007
26.01.2006
05.02.2007
02.03.2006
20.02.2007

прийомоздавальник вантажу та
багажу
слюсар з ремонту колійних машин
та механізмів
Технік з підготовки технічної документації

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

20.02.2007

технік-енергетик
Тракторист

1

01.02.2007
21.02.2007

швачка

1

Дата подання
02.01.2007
24.01.2007
24.01.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007

Посада
агент страховий
агроном
агроном
верстатник деревообробних верстатів
верстатник деревообробних верстатів
верстатник деревообробних верстатів

Кіл. місць
1
1
1
1
1
1

16.01.2007

заточувальник деревообробного

1
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інструменту
50.0
40.0
40.0

МП "БЛОК"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"

16.01.2007
25.01.2007
25.01.2007

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

Черняк Володимир Павлович
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"
ВАТ "ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВСЗ"

01.02.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007
25.01.2007

40.0

Черняк Володимир Павлович

01.02.2007

40.0
ФІРМА "РАВІС"
80.0
ТЗОВ "ОЛІСМА"
80.0
ТЗОВ "ОЛІСМА"
40.0
ПСП "ГОРИНЬ"
Рокитнівський РЦЗ

23.01.2007
01.02.2007
01.02.2007
02.02.2007

Зарплата
400.00

Подавач вакансії
ВСПЛЗ "Томашгородський щебзавод №5"

Дата подання
01.03.2006

400.00

ВСПЛЗ "Томашгородський щебзавод №5"

27.07.2006

400.00
ВСПЛЗ "Томашгородський щебзавод №5"
Сарненський РЦЗ
Зарплата
10.12
9.89
6.00
4.20
3.69
3.69
3.69
8.05
8.05
4.00
10.12
10.12
10.12

Подавач вакансії
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку" державного територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку" державного територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
ВАТ "СЗМТК".
ТОВ "САРНИМ’ЯСОПРОМ"
Відокремлений підрозділ "станція Сарни"
держ. територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "станція Сарни"
держ. територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "станція Сарни"
держ. територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "станція Сарни"
держ. територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "станція Сарни"
держ. територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
ВАТ "СЗМТК"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку" державного територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку" державного територіально-галуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція

комірник
озеленювач
озеленювач
прибиральник службових приміщень
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
прибиральник територій
слюсар з контрольновимірювальних приладів та автоматики (електроніка)
слюсар з ремонту автомобілів
столяр
столяр
сторож

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кіл. місць
1

31.05.2006

Посада
слюсар-ремонтник
Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування
машиніст бурової установки

Дата подання

Посада

Кіл. місць

15.02.2006

Електромеханік

1

15.02.2006

Інженер

1

26.02.2007
28.02.2007

1
1

24.01.2007

слюсар-сантехнік
підсобний робітник
прийомоздавальник вантажу та
багажу

24.01.2007

прийомоздавальник вантажу та
багажу

1

24.01.2007

прийомоздавальник вантажу та
багажу

1

24.01.2007

касир товарний (вантажний)

1

24.01.2007

касир товарний (вантажний)

1

26.02.2007

прибиральник виробничих приміщень

1

06.11.2006

Електромеханік

1

06.11.2006

Електромеханік

1

06.11.2006

Електромеханік

1
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10.12
10.12
4.00

сигналізації і зв’язку" державного територіальногалуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку" державного територіальногалуз. об’єднання "Львівська залізниця"
Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку" державного територіальногалуз. об’єднання "Львівська залізниця"
СГПП "СВІТЛАНА"

06.11.2006

Електромеханік

1

06.11.2006

Електромеханік

1

12.12.2006

обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)

1

4.00

СГПП "СВІТЛАНА"

12.12.2006

4.00
6.85
6.85
6.85
6.85
7.59
7.59
8.53
4.00

СГПП "СВІТЛАНА"
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр

12.12.2006
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
12.02.2007

5.99
6.50
6.50
6.50
6.00
5.95
6.60
6.60
7.41

Клесівський гранітний кар’єр
ВАТ "СЗМТК".
ВАТ "СЗМТК".
ВАТ "СЗМТК".
ВАТ "СЗМТК".
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр

05.07.2006
16.01.2006
16.01.2006
29.06.2006
26.02.2007
05.07.2006
05.07.2006
05.07.2006
05.07.2006

5.99
5.95
4.00
4.00

Клесівський гранітний кар’єр
Клесівський гранітний кар’єр
СГПП "МИР".
СГПП "МИР".

05.07.2006
05.07.2006
08.12.2006
08.12.2006

4.00

СГПП "МИР".

08.12.2006

4.00

СГПП "МИР".

08.12.2006

4.00
4.00

СГПП "МИР".
СГПП "МИР".

08.12.2006
08.12.2006

4.00

СПП "ВИРКА".

07.12.2006

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
6.50

СПП "ВИРКА".
СГПП "МИР".
СГПП "МИР".
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
СГПП "СЛУЧ" .
ПП Литвин Тетяна Володимирівна
ПП Яремчук Інна Андріївна.
ПП Красько Олег Тихонович.
КП "КЛЕСІВВОДОКАНАЛ"
ВАТ "СЗМТК".

07.12.2006
08.12.2006
08.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
21.12.2006
06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
11.01.2007
29.06.2006
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обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
слюсар з ремонту агрегатів
слюсар з ремонту агрегатів
машиніст насосних установок
машиніст насосних установок
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
машиніст дробильних машин
продавець продовольчих товарів
електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
інженер-технолог
інженер-конструктор
інженер-технолог
слюсар-сантехнік
машиніст насосних установок
слюсар-ремонтник
слюсар-ремонтник
машиніст дробильних машин
електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
машиніст насосних установок
робітник з догляду за тваринами
робітник з догляду за тваринами
механізатор (докер-механізатор)
комплексної бригади на навантажувально-розвантажу-вальних робот
механізатор (докер-механізатор)
комплексної бригади на навантажувально-розвантажу-вальних робот
підсобний робітник
підсобний робітник
обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
дояр
дояр
сторож
сторож
робітник з догляду за тваринами
робітник з догляду за тваринами
робітник з догляду за тваринами
робітник з догляду за тваринами
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
підсобний робітник
Пекар
продавець продовольчих товарів
продавець продовольчих товарів
слюсар-сантехнік
інженер-конструктор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

розряд 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Огляд листів веде Раїса Щербан
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на
його утриманні, за наявності в годувальника
на день смерті страхового стажу, а саме:
до досягнення особою 23 років включно 2 роки;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;
від 27 років до досягнення особою 31 року
включно - 4 роки;
для осіб 32 років і старше - 5 років. Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо
вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;
2) діти померлого годувальника, які не
досягли 18 років або старші цього віку, якщо
вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
Діти, які навчаються за денною формою
навчання у вищих навчальних закладах І-IV
рівнів акредитації та професійно - технічних
навчальних закладах, – до закінчення такими
дітьми навчальних закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років, та діти - сироти
- до досягнення ними 23 років незалежно від
того, навчаються вони чи ні;
3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь
чи бабуся померлого годувальника незалежно
від віку і працездатності, якщо не працюють і
зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними)
8 років.
Відповідно до ст.37 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного
непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на
двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника.
Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою
годувальника призначається в розмірах, визначених частиною першою цієї статті, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.
Кляпко Єва Володимирівна, як опікун си-

Шановні колеги! Ваш "Інва.net"
набуває дедалі більшої популярності. Що найбільше приваблює інвалідів у цьому бюлетені?
Їх приваблює надія і віра, що ви зможете їм допомогти. Люди йдуть з надією, що завдяки вашій допомозі їм стане краще жити, що зможуть десь добитися для себе кращих умов
життя.
До бібліотеки звернулася наша односельчанка Єва Кляпко. Сподіваючись знайти допомогу
і підтримку у вирішенні своєї проблеми. Я
пройнялася її болем і прошу хоч чимось допомогти, не втрачати віру в життя, в людей.
А ось і лист Єви Володимирівни.
Шановна редакція! Звертається до Вас опікун дитини-інваліда. Дізналася від працівників
нашої бібліотеки про ваш бюлетень "Інва.net",
через який ви допомагаєте багатьом людям.
Хочу попросити у Вас допомоги і я. Моя племінниця Кисорець Оксана Вікторівна – кругла
сирота. Народилася в 1989 році в Чорнобильській зоні (III категорія). Має діагноз хвороби вроджена вада серця, аномалія Ебштейна, стан
після протезування НК II ст., катаральний ринофарингіт, ерозія судин носа.
21 березня 2000 року вона була прооперована
у Київському науково-дослідному інституті
серцево-судинної хірургії, - заміна трьохстулкового клапану. Після цієї операції їй дали III групу інвалідності загального захворювання, вона
щороку проходить перекомісування і отримує
пенсію 284 грн. 69 коп. (таку пенсію вона
отримує на даний час). Оксана досі погано себе
почуває: відчуває біль у грудях, головну біль, самостійно ніякої фізичної роботи не може виконувати. Їй постійно потрібно лікуватися, а
284 грн. пенсії не вистачає на лікування і на
проживання. Маємо до Вас запитання:
Чи повинна вона щороку проходити перекомісування, чи має вона право отримувати
чорнобильську пенсію, якими ще пільгами вона
може користуватися, пенсію в якому розмірі
вона повинна отримувати?
Сподіваємося на допомогу.
З повагою,
Кляпко Єва Володимирівна,
с. Борове Рокитнівського району

Відповідь: Шановна Єво Володимирівно!
На Ваш лист відповідають спеціалісти головного управління праці та соціального захисту населення Прус Т.М., Закусілова А.М.,
Маркоз О.В.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про
34
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01.01.2007 року по 30.06.2007 року, з 01.01.07
в розмірі 273,31 грн., з 01.04.07- 283,31 гривень.
Крім того, на період з 03.07.2006 по
27.06.2007 року Кляпко Є.В. призначена державна соціальна допомога на дитинуінваліда. Станом на 1 січня 2007 року розмір
допомоги становив 652,30 гривень. В зв'язку
із зміною прожиткового мінімуму з
01.01.2007 розмір допомоги буде перераховано і становитиме 678 гривень.
Одночасно повідомляємо, що відповідно
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" дітям-інвалідам
та особам, які супроводжують дітей-інвалідів
(не більше однієї особи, яка супроводжує дитину-інваліда), передбачено 50-відсоткову
знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях
(маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період
з 1 жовтня по 15 травня, а також безплатний
проїзд у міському пасажирському транспорті
(крім метрополітену і таксі), а також всіма
видами приміського транспорту;
- безплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням у порядку встановленої черговості в міру надходження путівок
відповідно до медичного висновку;
- безплатне забезпечення протезноортопедичними виробами: ортопедичним
взуттям або засобами пересування відповідно
до висновків лікаря або медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК);
- безплатне придбання лікарських засобів,
що відпускаються за рецептами лікарів при
амбулаторному лікуванні;
Пільги з оплати за користування житлом
та комунальними послугами чинним законодавством не передбачені.
*
*
*
На листи відповідає Микулин І. М., головний
спеціаліст,
юрист
обласного
відлділення Фонду соціального захисту
інвалідів.

роти Кисорець Оксани Вікторівни, отримує
пенсію у зв'язку з втратою годувальника з
16.06.2006 року по теперішній час.
Станом на 01.02.2007 року розмір пенсії у
зв'язку з втратою годувальника складає до
виплати 284,69 грн., а саме:
193,09 грн. - основний розмір пенсії;
10,50 грн. - підвищення до пенсії за проживання на території, забрудненій внаслідок
аварії на ЧАЕС згідно ст. 39 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
30,00 грн. - доплата відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
24.07.2004 р. №943 «Про додаткові заходи
щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення населення України»;
51,10 грн. - щомісячна державна адресна
допомога відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 18.09.2004р. №1215
«Про підвищення рівня пенсійного забезпечення».
Одночасно зазначаємо, що розмір пенсії
відповідно до ст. 54 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» дітям-інвалідам, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою,
який складає 284,69 грн. є меншим, ніж державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам», тому Вам доцільніше отримувати
зазначений вид допомоги.
Статтею 1 Закону України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» передбачено, що державна
соціальна допомога дітям-інвалідам або пенсія призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.
Одночасне призначення державної соціальної допомоги та пенсії чинним законодавством не передбачено.
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога
на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює
різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним
розміром одержуваних на дитину аліментів та
пенсій за попередні шість місяців.
Допомога призначена на період з



Шановні видавці інформаційного
бюлетеня "Інва.net". Звертається до Вас інвалід другої групи з с. Вовчиці Зарічненського району Мельникович Євдокія Гнатівна.
Вже третій рік завдяки сільському бібліотекарю с. Вовчицьк я перечитую інформаційний бюлетень і сьогодні хочу задати вам пи35
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тання: "Чи може працювати людина , маючи
другу групу інвалідності на відповідальній роботі і отримувати крім заробітної плати пенсію по інвалідності , а також користуватися
всіма пільгами , встановленими для категорії
осіб, до яких вона відноситься?"

та Дубровиця. 2 тижні лікували від радикуліту. Полегшення не було. Із Дубровиці мене направили в травмалогічне відділення обласної
лікарні з діагнозом туберкульоз кісток. Перелом був 6 липня, а операцію зробили 12 серпня.
Я лежала прикута до ліжка із 6 липня до кінця
листопада.
В 47 років стала інвалідом загального захворювання. Акт про отриманні травми на роботі
не підписали, бо я не ходила. А до мене ніхто не
приходив, ні інженер з техніки безпеки, ні голова колгоспу – Дерачна Катерина Петрівна. З
1997 року я уже інвалід (перша група, довічно).
Поважні працівники, я Вас прошу, мені допоможіть знайти справедливість, адже я маю
виробничу травму, а не побутову.
Порада мені не допоможе, так як я маю погане здоров’я, щоб їздити добиватися. Для таких як я не хочуть відчиняти хутко дверей, а
для мене чекати - нема здоров’я. А за свою малу, голу пенсію (нема ні пільг, ні допомоги) я не
можу нічого зробити.
Сподіваюсь на Вашу допомогу. Тоді я буду
Вам вдячна усе своє життя.
Я чую по радіо і телебаченню, і читаю у газеті, що для інвалідів є деякі допомоги і конвертні, і на день інваліда, а мені нема нічого. Мабуть дають тільки здоровим і дуже знайомим,
а неходячим – ні.
Дуже жду допомоги.
Гузич Г.Ф.,
с. Городище, Дубровицького району,
інвалід 1 групи

Відповідь: Чинним законодавством України не передбачені суцільні обмеження щодо
працевлаштування інвалідів певної групи,
одночасного отримання ними пенсій та користування пільгами, встановленими для категорій осіб, до яких вони відносяться. В окремих випадках такі обмеження встановлюються, виходячи із захворювання інваліда та посади, на яку він претендує.



Мій чоловік Вишневський Павло
Сергійович народився в 1936 році, був інвалідом
другої групи в наслідок Аварії на ЧАЕС, помер у
2003 році.
Я, Вишневська Євдокія Леонтіївна, 1940 року народження звертаюсь до Вас із запитанням: Чи маю право я оформити на себе пільги,
які при житті належали моєму чоловікові?

Відповідь: Відповідно до п.1 ч.1 ст.14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Вашого чоловіка віднесено до числа осіб першої категорії, які постраждали внаслідок ЧАЄС, для встановлення пільг і компенсацій.
Статтею 20 цього Закону передбачено ряд
пільг для осіб, віднесених до першої категорії, в тому числі для дружини померлого,
смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою. До переліку таких пільг включено, зокрема: 50-ти процентну знижку плати
за телефон, за житлово-комунальні послуги
(житло, газ, водопостачання, електрична та
теплова енергія, тощо). Обов’язковою умовою отримання Вами таких пільг є посвідчення про смерть чоловіка, яка пов’язана з
Чорнобильською катастрофою.

Відповідь: Відповідно до ст. 22 Закону
України "Про охорону праці" роботодавець, у
Вашому випадку на той час голова колгоспу
Дерачна К.П., повинна була організувати розслідування нещасного випадку, за результатами якого скласти акт за встановленою формою.
У разі її відмови скласти акт про нещасний випадок чи Вашої незгоди з його змістом,
це питання вирішується посадовою особою
органу державного нагляду за охороною праці.
Рішення цієї посадової особи може бути
оскаржено в судовому порядку.
Таким чином, якщо акт про нещасний випадок стосовно отриманої Вами травми не
складався, Вам необхідно звернутися із письмовою заявою до Територіального управління Держгірпромнагляду України по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул.
Лермонтова, 7. У випадку неотримання відповіді чи отримання негативної відповіді Ви



Я, Гузич Ганна Федорівна, 1946
року народження. Працювала у колгоспі дояркою. 6 липня 1993 року, у 4 години ранку, я пішла на роботу і під час доїння корів отримала
травму. У мене роздробилося яблучко, травма у
кульшовому суглобі або полом (опорно-рухового
апарату). Мене завезли у районну лікарню міс36
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маєте право звернутися за захистом своїх
прав до суду, при цьому обов’язково вказати
на очевидців нещасного випадку або надати
інші докази отриманої Вами травми на виробництві.
Щодо отримання матеріальної допомоги
Вам слід звернутися із письмовою заявою до
територіального управління праці і соціального захисту населення у Дубровицькому районі або до Головного управління праці та
соціального захисту населення у Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. Словацького, 1),
куди Рівненське обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів спрямовує відповідні кошти. Такі кошти можуть бути надані при їх наявності.
Р.Щ. На звернення працівника редколегії
до Державного територіального управління
гірпромнагляду по Рівненській області, Володимир Григорович, заступник начальника,
повідомив, що подану Вами заяву, щодо
отримання виробничої травми (вказати де і
коли отримали травму, прізвище очевидця
або очевидців), обов’язково розглянуть спеціалісти.

5.
Де мені можна (хоч би раз на життя)
отримати матеріальну допомогу?
Я закінчила Самбірське СПТУ – 9, Львівської області. Професія – швачка. Чекаю з нетерпінням. Щиро дякую.
З повагою і найкращими побажаннями
Оксана Шинкар

Відповідь:
1. По питанню правильності нарахування
розміру пенсії Вам необхідно звернутись до
управління Пенсійного Фонду України у Дубровицькому районі або до Головного управління Пенсійного Фонду України в Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. Короленка,
7).
2. Згідно Інструкції про порядок забезпечення
населення
України
протезноортопедичними виробами, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.03.2000 р. №53, Ви маєте
право на безкоштовне придбання слухового
апарату. З цього приводу Вам необхідно звернутись до органів охорони здоров’я у Дубровицькому районі.
3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.06 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторнокурортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту
населення" з питання отримання компенсації
за невикористану санітарно-курортну путівку
Вам необхідно звернутись до управління
праці та соціального захисту населення у Дубровицькому районі або до Головного управління праці та соціального захисту населення
у Рівненській області (33028, м. Рівне, вул.
Словацького, 1).
4. По питанню працевлаштування Вам необхідно звернутися до Дубровицького районного центру зайнятості.
Р.Щ. А ще слідкуйте за інформацією про
наявність вакантних робочих місць надану
обласним центром зайнятості у випусках
"Інва.net" та на сайті Рівненської державної
обласної бібліотеки http://libr.rv.ua/.
5. Щодо отримання матеріальної допомоги Вам слід звернутися із письмовою заявою
до територіального управління праці і соціального захисту населення у Дубровицькому
районі або до Головного управління праці та
соціального захисту населення у Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. Словацького, 1),
Такі кошти можуть бути надані при їх наявності.



Шановна редакціє! Звертається
до Вас одна із ваших читачок Шинкар Оксана
Миколаївна жителька с. Лютинськ Дубровицького району Рівненської області, інваліддитинства III групи загального захворювання
(нечуюча).
Познайомили мене з інформаційним бюлетенем працівники Дубровицької центральної
районної бібліотеки. Читаючи видання бачу
допомогу спеціалістів, поради людей, які теж
мають подібні проблеми.
Хочеться, щоб було більше інформації для
працюючих інвалідів, або для таких, які можуть і хочуть працювати.
Щире Вам спасибі за працю! Удачі вам, добра і успіхів! А зараз про свої проблеми і хочу
щоб ви дали мені відповідь особисто, або через
Ваш журнал "Інва.net".
1.
Мені 23 роки. Чому я одержую пенсію
272 грн.? Може мені потрібна ще допомога?
Куди звернутись?
2.
Чи можу я придбати безкоштовно слуховий апарат і де?
3.
Де я повинна одержати компенсацію за
невикористану санітарно-курортну путівку і
скільки?
4.
Куди я повинна звернутися, щоб мене
трудовлаштували?
37
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*

*

з "Інва.net" інформації у Вашому домі
з’явився телефон.
Двома словами про таке захворювання як
шизофренія сказати мало. Ми подаємо лише
окремі витяги із документів.
….
Почнемо з основного питання: чи є шизофренія захворюванням, чи способом сприйняття реальності з іншого, чужого нам погляду? У спеціальній літературі неодноразово
висловлювалися думки про те, що природа
таким чином "шукає" нові шляхи розвитку,
"створюючи" парадоксальні ходи. Є теорія,
що перша мавпа, яка вирішила збити кокос із
пальми каменем, чимось відрізнялася від інших побратимів. Хоча такий підхід, безумовно, дуже спірний і досі не має підтвердження.
Ми все-таки говоримо про це для того, щоб
застерегти людей, які стикаються з хворими
на шизофренію, від некоректного, презирливого ставлення.
"Шизофреніками" часто називають тих,
хто живе й думає не так, як усі.
В.М. Кузнєцова. Психічне здоров’я.
Українська медична газета
<http://medprom.com.ua/in/601>
(14 лютого, 2007)
…
"…Ризик захворюваності на шизофренію
складає 8—10 осіб на 1000 населення. Найчастіше розвивається у підлітків та осіб молодого віку.
Основним етіологічним чинником вважають спадкову схильність, тому шизофренію
відносять до ендогенних захворювань. Однак
численні дослідження свідчать про безсумнівну участь у її виникненні різних мутагенних
(хімічних, радіаційних та ін.) впливів, інфекцій, травм голови та важких переживань як
провокуючих і, можливо, причинних чинників. Очевидно, шизофренію слід віднести до
хвороб з багатьма чинниками ризику, які ще
недостатньо вивчені.
Для всіх клінічних форм шизофренії характерна наявність таких психопатологічних
симптомів, які не зустрічаються або бувають
рідко при інших психічних захворюваннях.
До них належать: 1) аутизм (відрив від реальності, часто із заглибленням у світ власних
безглуздих і неадекватних дійсності переживань); 2) порушення розумових процесів (розірваність, розщеплення логічних зв'язків,
утворення неологізмів і псевдопонять, пара-

*

Добрий день! Пише до Вас жителька села Кунин Здолбунівського району, мати дитини-інваліда з дитинства, Овдіюк Наталія Степанівна. Донці 13 років, у неї хвороба
Дауна.
Про хворобу Дауна Ви подавали інформацію
в одному з випусків "Інва.net". Я хотіла б прочитати поради психолога, більше дізнатися як
виховувати, навчати, як поводитися з хворою
дитиною в сім’ї, де є старші здорові діти.
Бажаємо Вам творчої наснаги.
З повагою до Вас Овдіюк Н.С.

Відповідь. Шановна пані Овдіюк Н.! На
Ваше питання ви знайдете відповідь у матеріалах вміщених у цьому числі бюлетеня "Інва.net": рубрика "Сторінка невролога" ("Діагноз "ДЦП": що далі?"), "Поради психолога"
("Дитина-інвалід"), "Повір у себе" ("Я щаслива мама особливої дитини").



Доброго дня, редакціє "Інва.net"!
Пише до Вас ваш читач Лаптєв Федір Федорович.
Мені 44 роки, інвалід II групи загального захворювання (душевнохворий – легка форма шизофренії).
До моїх рук потрапив ваш бюлетень. В
ньому я знайшов багато корисної і цікавої інформації. Саме завдяки отриманій інформації у
моєму домі з’явився телефон.
З цікавістю читаю інформацію в рубриці
"Творчість". Я хворію останні 12 років. Деякою
мірою моє захворювання передалося по спадковості від батька. Але на додачу загострення
розпочалось через незгоди та непорозуміння з
батьками.
Лікуюсь в Обласній психіатричній лікарні в
м. Острог. Завдяки хорошому спеціалісту Герасевич Катерині Юріївні та підтримці сім’ї
(маю жінку та дві дочки), я живу повноцінним
життям, мене люблять і поважають діти, з
моїми поглядами і думками рахуються сусіди і
односельчани.
Хотілося б на сторінках "Інва.net" дізнатися більше про свою хворобу.
З повагою,
Лаптєв Ф.Ф.
Острозький район, с. Грем’яче

Відповідь: Шановний Федоре Федоровичу! Нам приємно, що саме завдяки отриманій
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логічність і символічність суджень і умовиводів, резонерство, почуття напливу і зупинки думок, відкритості, віднімання, відчуження думок, чужого впливу на них іззовні і т.
ін.); 3) психічна гіперестезія, приступи невмотивованого страху, потім неадекватність,
амбівалентність; 4) явища деперсоналізації і
дереалізації (почуття зміненості себе і оточення); 5) спотворення потреб і потягів, неадекватність, химерність та безглуздість інтересів і поведінки, амбітендентність, негативізм, стереотипії і т. ін..."
Гавенко В.Л. та ін. Психіатрія і наркоманія. – К.: Здоров’я, 1993. – 192 с.

"Інва.net"! Випадково до мене потрапив Ваш
журнал. Прочитавши його, я багато дізналася
про долі людей з обмеженими можливостями.
Я, Нестерчук Оксана Петрівна, мати дитини-інваліда Вадима. Народився він 21.03.2000
р. Лікарі поставили діагноз ДЦП у формі спастичного тетрапарезу з вираженим порушенням функції кінцівок, затримки психомовного
та рухового розвитку.
Ми лікувалися в РОДЛ, в Рівненському реабілітаційному центрі дітей з органічним ураженням нервової системи. Були на консультації в Українському медичному Центрі. Лікувалися нетрадиційними методами. Але дитина
не ходить. Недавно почула про лікування ДЦП
лазером. Його здійснюють лікарі з Тули (Росія),
які приїжджають на Україну один раз на три
місяці. Ця операція дорого коштує. Я б хотіла
дізнатися чи лікується діагноз мого сина лазером і де можна вилікувати такий діагноз.
Нестерчук О.П.

Популярну літературу з цієї теми Ви можете взяти в Здолбунівській центральній районній бібліотеці (адреса: 35700, м. Здолбунів, вул. Шкільна, 39, директор Миронюк Інна Генадіївна).

Відповідь. Шановна Оксано Петрівно!
Інформацію про Тульський інститут клінічної реабілітології Ви можете отримати з
мережі Інтернет, за адресою:
http://vtule.ru/firma.php?id=1041 і за поштовою адресою: 300041, Росія, м. Тула, вул.
Оборонна, 21; тел.: (4872) 31-11-12. Генеральний директор – Ульзибат Тетяна Вікторівна.
Окрім того, в рамках програми "Радість
дитинства – вільні рухи", за підтримки
Міжнародного благодійного Фонду "Україна - 3000" з 2005 року виходить журнал "Радість дитинства – вільні рухи". На сторінках
цього видання висвітлюється найрізноманітніша інформація про хворобу ДЦП. Журнал ви можете прочитати, звернувшись до
районних дитячих травматологів, неврологів, до обласного центру медико-соціальної
реабілітації з органічним захворюванням
нервової системи. В "Інва.net" ми подаємо,
з цього журналу, статтю "Діагноз "ДЦП":
що далі?" Володимира Мартинюка, головного невролога Міністерства охорони здоров’я України.



В № 10 "Інва.net" я прочитала
про творчість Короля Ігоря Володимировича,
ознайомила своїх читачів з його творчістю,
адже Ігор Володимирович закінчив нашу школу.
Я рада, що в нашого земляка багатий талант , що він не впав духом.
Читаючи його твори, ніби сам є учасником,
свідком тих подій, які відбувалися.
Але людина брала участь у війні в Афганістані, нагороджений орденом "За мужність",
залишилася без ноги і має тільки третю групу
інвалідності. Чому це так? Я запитую сама
себе і не знаходжу відповіді.
Ромчичук Н.О.,
зав. публічно-шкільною бібліотекою
с. Синів, Гощанського району

Відповідь: Шановна пані Надіє Олександрівно! Дякуємо за роботу, увагу, тепло до
людей з особливими потребами. Повідомляємо, що групи інвалідності встановлюють органи медико-соціальної та експертної комісії
(МСЕК) за місцем проживання. У разі незгоди із рішенням МСЕК необхідно подати
письмову заяву (зразок заяви та перелік документів знаходяться в Комісії) до районної
медико-соціальної експертної комісії, яка в
свою чергу передасть заяву на розгляд обласної МСЕК.



Добрий день, редакціє журналу
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органів (в т. ч. відділення для реабілітації
хворих після гострого інфаркту міокарду та
для оздоровлення вагітних і постраждалих від
наслідків аварії на ЧАЕС).
Санаторій «Любень-Великий» (Городоцький р-н, смт. Великий Любінь), тел. (8-03231)
94-1-40 — захворювання органів кровообігу,
нервової, кістково-м’язової, статевої систем
та шкіри (в т.ч. для хворих після інфаркту міокарду та з дитячим церебральним паралічем).
Санаторій «Хмільник» (м. Хмільник), тел.
(8-043388) 21-62 — захворювання органів
кровообігу, нервової та кістково-м’язової систем (в т. ч. відділення для реабілітації хворих після інфаркту міокарду, з цереброваскулярною патологією та з діабетичними ангіопатіями).
Санаторій «Лівадія» (м. Ялта), тел. 31-5504 — захворювання органів кровообігу (в т.ч.
відділення для реабілітації хворих після гострого інфаркту міокарду).
Санаторій «Жовтень» (Конча-Заспа), тел.
(8-044) 261-20-64 — захворювання органів
кровообігу, статевих захворювань та кістково-м’язової системи (в т. ч. відділення для
реабілітації хворих після гострого інфаркту
міокарду, з цереброваскулярною патологією,
з ревматичними захворюваннями суглобів та
для оздоровлення вагітних).

У мене видалена щитовидна залоза, які є санаторні заклади щоб підлікуватися?
Валентина О.
с. Серники, Зарічненський район

Відповідь. Шановна п. Валентино! Ви
можете оздоровитися в санаторіях:
«Березовий гай», «Миргород», «Полтава»,
«Хорол» — захворювання обміну речовин.
(37603, Полтавська обл., м. Миргород, вул.
Гоголя, 112) Генеральний директор — Мельник Микола Пименович ДП ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» тел. (8-05355) 5-24-21.
Курорт Трускавець (82200, Львівська обл.,
м. Трускавець, вул. Біласа-Данилишина, 13,
тел. 8(03247) 5-15-10;
«Каштан», «Весна», «Берізка», «Кристал»,
«Алмаз», «Рубін», «Янтар», «Юність» — захворювання обміну речовин; «Березовські
мінеральні води» (Дергачівський р-н, п/в Бермінводи), тел. (8-0572) 43-33-16 — захворювання обміну речовин.



Рік тому я переніс інфаркт. Маю
алергію на медикаменти. Тому для мене дуже
корисною була інформація про лікування серця
після інфаркту нетрадиційними методами.
Про це я розповів і своєму знайомому. З рубрики
"Право" я дізнався про можливість отримання
санаторно-курортної путівки та оздоровчі заклади де я можу оздоровитися.
Анатолій Дацюк
с. Козин Радивилівського району



Бюлетень надзвичайно цікавий,
завжди з нетерпінням чекаю на наступний випуск. Дякую за те, що надрукували мій лист.
Тепер у мене в кімнаті вже є телефон. Надіюсь,
що через рубрику "Шукаю друзів" я неодмінно
їх знайду.
Віталій Корецький,
м. Дубно

Відповідь. Шановний п. Анатолію! Подаємо для Вас перелік окремих санаторнокурортних закладів, де Ви ще можете оздоровитись.
Санаторій «Карпати» (Мукачівський р-н,
п. Чинадієво), тел. (8-03131) 2-13-06 — захворювання органів кровообігу, нервової системи та статевих органів (в т. ч. функціонують реабілітаційні відділення після перенесеного інфаркту та для реабілітації вагітних).
Санаторій «Великий Луг» (м. Запоріжжя,
с. Великий Луг), тел. (8-0612) 52-10-78 — захворювання органів кровообігу та статевих

Відповідь. Шановний Віталію! Нам приємно, що ми допомогли Вам у встановленні
телефону. Знайти друзів Ви можете через
службу знайомств, яка працює при Рівненській державній обласній бібліотеці. Пишіть
нам: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6 "Служба знайомств".
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Наші предки з давніх-давен застосовували фіалку запашну в народній медицині для
лікування багатьох захворювань, особливо
верхніх дихальних шляхів, легень (гострого
та хронічного бронхіту, коклюшу, навіть туберкульозу).
Фіалка також добре лікує нирки, має сечогінні властивості і м'яку гіпотензивну дію.
Діуретичні властивості використовуються за
нирковокам'яної хвороби, у разі подагри, поліартриту, болю в суглобах, відкладень солей,
набряків тощо.
Ця квітка заспокоює нервову систему, лікує серцеві захворювання. Тож коли у людини нервове збудження, безсоння, навіть істерія, то допоможе чай з фіалки (або настій холодний), заспокоїть, забезпечить міцний сон,
поліпшить роботу серця.
Застосовують запашну фіалку у випадках
посиленого серцебиття, коли і нерви збуджені, і є тахікардія. Для лікування готують хо-

лодні або гарячі настої.

Фіалка запашна

Холодний настій: чайну ложку
подрібнених квітів та листочків
фіалки звечора залити склянкою холодної води і настоювати до ранку
— сім-вісім годин. Уранці настій
процідити. Пити по чверті склянки
чотири рази на день: тричі до вживання їжі і четвертий раз перед
сном.

Гарячий настій.
Чайну ложку подрібненої фіалки
запашної залити склянкою окропу,
настояти дві години, процідити.
Пити по чверті склянки чотири рази на день.

Зелена планета Наталі Земної. – 2006. – 3 листоп. – С.4.

Перець солодкий

Підшлункова залоза підкаже чи корисний вам перець
Багатьом смакує свіжий перець. Навіть
просто з хлібом і сіллю. Дехто запитує себе,
мовляв, чи правильно робить, що вживає у
стравах багато перцю? Правильно. Адже він
багатий на вітаміни, які потрібні людині.
Однак не кожна людина сприймає добре
цей овоч. У декого підшлункова залоза дуже
чутлива до перцю. Особливо у тих, хто колись переїв його, або, не дай Боже, навіть отруївся. Ці люди все життя вже за запахом визначатимуть, в якій страві є солодкий перець.
А тим, хто сприймає перець нормально,

чия підшлункова залоза реагує на нього позитивно, цей овоч принесе лише користь. Адже
він містить цілу комору вітамінів. В ньому є
каротин (провітамін А), вітамін Р, вітамін С,
який потрібен людині щодня, і ще багато інших.
Каротин (найбільше його в перці, який забарвлений у помаранчевий та червоний кольори), оберігає в людини ті чутливі місця, де
шкіра переходить у слизову оболонку: ніздрі,
очі, вуха, статеві органи. І вітаміном А організм запасається, насамперед, для цих ділянок
шкіри. Якщо ж запаси збіднюються, то опірність організму знижується і виникають різ41
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для підвищення загального тонусу організму.
Ароматичні речовини, які містяться в ньому,
сприяють виділенню так званого гормону щастя — ендорфіну, який добре діє на центральну нервову систему. Однак червоний перець треба вживати індивідуально дозуючи,
надто не захоплюючись, бо ендорфін є своєрідним наркотиком.
Заготуємо перець на зиму
Щоб насолоджуватися стравами з перцю
не тільки коли він достигає на грядках, поповнювати свій організм вітамінами, цей овоч
можна заготувати на зиму: приготувати салати, нафарширувати, насмажити — всі страви
будуть апетитними і дуже смачними.
Якщо кваситимете капусту, то додайте й
солодкий перець. На один кілограм капусти
— сто п'ятдесят грамів перцю.
Спробуйте висушити перець так, як це роблять болгари.

номанітні захворювання.
Перець зміцнює стінки капілярів, їх в організмі дуже багато, і вони повинні бути міцними й забезпечувати живлення кожної клітини, всіх органів і систем. Вчені, досліджуючи перець, виділили вітамін Р, який зміцнює
судини. А як ви знаєте, людина старіє настільки, наскільки зношуються (перестають бути еластичними) судини в організмі.
Тож перець — це природний бальзам для
серцево-судинної системи.
Перець солодкий позитивно діє на
самопочуття онкохворих
Якщо у перці червоного та оранжевого забарвлення багато вітаміну А, тобто каротину,
то у зеленому та жовтому чимало вітаміну С
— у шість разів більше, ніж у цитрусових.
Такий перець треба їсти свіжим, не варити
його і не тушкувати. Й коли серце дає себе
чути, людина має знати, що без вітаміну С
воно не може працювати нормально. Адже
він зміцнює центральну нервову систему, заспокоює людину. Аскорбінова кислота, тобто
вітамін С, відіграє важливу роль у процесі
обміну речовин, регулює фізіологічні функції
в організмі, стимулює функцію наднирників,
мобілізує захисні сили організму, тобто підсилює імунітет.
Аскорбінова кислота в багатьох випадках
позитивно діє на самопочуття онкологічних
хворих. Власне через те, що вітамін С допомагає організмові боротися з пухлинними захворюваннями, лікарі пропонують усі овочі,
які його містять, вживати онкологічним хворим.
Їстимете перець — зникне пігментація зі шкіри
Наголошу ще на одній властивості перцю:
він має здатність поліпшувати засвоєння заліза, яке необхідне для нормального кровотворення і кровообігу. Тобто перець є надійною
профілактикою недокрів'я.
Вміст кремнію робить його незамінним у
разі порушення росту волосся, нігтів.
Вживаючи перець, добре поєднувати його
з морквою у пропорції один до одного. Можна з соком моркви. Тоді зникнуть пігментація, тобто руді плями, вугри і висипи на шкірі, покращиться функція кишківника, налагодиться перистальтика — не буде закріпив.
Варто частіше вживати солодкий перець

Перець висушений. Кожну перчину надріжте вздовж і виберіть насіння. Потім треба нанизати кожен перець за
хвостик на товсту нитку і повісити
висушуватися. Або ж можна очистити перець від насіння, хвостиків і нарізати соломкою. Розкласти на папір і
висушити.

Видалене насіння не викидайте — висушіть, подрібніть у кавомолці й використовуйте як приправу до різноманітних страв. В насінні перцю дуже багато мікроелементів і
біологічних стимуляторів.
Перець справді дуже корисний і потрібний людям. Однак перець протипоказаний
тим, у кого хвора підшлункова залоза, хто
потерпає від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічного гепатиту, холециститу
у стадії загострення, а також від колітів та
ентероколітів.
Насправді сам організм підкаже чи корисний вам перець. Якщо дуже хочеться перцю,
запах його вам приємний і ви його з апетитом
їсте — це означає, що всі органи сприймають
цей овоч. А якщо ж відчувається нудота або
щось неприємне діється в організмі, не змушуйте свій організм їсти те, що йому не підходить.
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Якщо у людини здорові судини, стінки їх
еластичні, добре циркулює кров — така людина виглядає молодою, сповнена енергії,
працездатна. Отже, здорові, чисті судини —
організм молодий.
Судини, справді, треба чистити. Передовсім від холестерину, тому що він у вигляді
шлаку відкладається на стінках і з віком виникають холестеринові бляшки.
Очистку кровоносних судин варто починати після очистки кишківника і печінки.
Як саме можна очистити судини? Для
цього потрібні всім доступні продукти, увага
до себе та час.
Можна зробити очищення судин за допомогою лимонів і молока. Очищення цими
продуктами розраховане на два тижні. Окрім
того, ця процедура має добрі побічні дії: такі
ліки зміцнюють стінки судин і оздоровлюють
серце.
Щодня знадобляться три лимони й один
літр молока.

Добре чистять судини лимони й
апельсини.
Очищення судин лимонами та апельсинами
Два лимони й два апельсини розріжте
Апельсин
на частинки, виберіть насіння і пропустіть через м'ясорубку. Отриману
суміш змішайте з двома столовими
ложками меду. Покладіть у скляну банку і дайте настоятися добу - (температура кімнатна), а потім поставте в
холодильник.

За день з'їсти дві-три чайні ложки суміші. Бажано за тридцять хвилин до вживання
їжі.
Курс лікування — місяць. Можна після
двотижневої перерви продовжити лікування.
Якщо немає лимонів чи апельсинів або ж
комусь лимон не можна вживати (оскома,
шлунок болить, алергія), тоді для очищення
судин візьмемо те, що виростили в себе на
городі.
Отже для очищення судин ви можете використати
насіння кропу (рос. —
укроп), який ви виростили
на своєму городі. Для приготування ліків знадобиться
Валеріана
ще коріння валеріани і мед.

Очищення судин молоком та лимоном
Уранці, натщесерце треба випити
триста грамів молока, а потім сік одМолоко ного лимона. Те ж саме повторити в
обід, а потім ще й увечері перед сном.
Курс лікувального очищення — два тижні. Під час очищення бажано харчуватися вегетаріанською їжею.

Можна чистити судини картопляним відваром, точніше — відваром лушпиння картоплі.
Очищення судин відваром лушпиння
картоплі
Лушпиння з чотирьох-п'яти картоплин помити, залити 0,5 л води, прокип'ятити на слабкому вогні дванадцять-п'ятнадцять хвилин. Потім відставити охолоджуватися. Коли відвар
стане ледь теплим, процідити. Пити
вранці по півсклянки за тридцять хвилин до вживання їжі впродовж одного-двох тижнів (залежно від самопочуття).

Картопля

Ліки з насіння кропу та валеріани
Склянку (рос. — стакан) насіння
кропу, столову ложку подрібненого
кореня валеріани і дві склянки натурального меду ретельно змішайте, потім
цю суміш покладіть у термос і залийте
окропом так, щоб загальний об'єм настою сягав двох %- літрів. Настоювати добу (24 години), а потім поставити в холодильник.

Пити по столовій ложці тричі на день за
тридцять хвилин до вживання їжі.
Курс лікування — допоки закінчиться
настій.
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Навесні, щойно визирне
сонечко, зазеленіють листочки, зійде кропива, не забудьте також почистити судини — щоб були еластичними, а кровообіг відмінним.

Ліки з кропиви
Листя і стеблини кропиви промити й
пропустити через м'ясорубку. Потім відтиснути сік — маємо одержати півсклянки. Додати стільки ж
яблучного соку. Пити один раз на добу вранці натщесерце за півгодини
до сніданку впродовж двадцяти днів.
Потім зробити перерву на десять
днів і можна продовжити курс.

Кропива

Зелена планета Наталі Земної. – 2006. – 3 лют. – С.7.

Чим же заміняли м'ясо під час посту українці? Певна річ, рослинною їжею. Готували
різноманітні каші, заправлені олією, — гречану, пшоняну, перлову, вівсяну, а також пісні борщі з грибами, супи, картопляні страви,
овочеві рагу...
Наші предки під час посту вживали багато квасолі.
І не менше гороху. Асортимент страв із
нього також чималенький. Найперша, найвідоміша і надзвичайно смачна — гороховий
суп із грінками. Для цього дуже мало треба
— пригорща гороху, кілька ложок олії, цибулина, морквина, корінь селери та кріп. Та
ще булочка, порізана кубиками, присушена в
духовці (десять-п'ятнадцять хвилин).
Для надання пікантного смаку і цілющих
властивостей горох перед варінням найкраще
трохи підсмажити в духовці і потовкти в ступці. Тоді він швидше розвариться і харчова
цінність його збільшиться.
Роблять ще і так: миють горох у теплій
воді, замочують на п'ять-шість годин, варять
годину. Але в цьому випадку губиться до
двох відсотків білків та цукру і до двадцяти
— вітамінів та мінеральних речовин. Отож
дійте, зважаючи на ці обставини. До речі,
спостережливі господині знають, що після
попереднього замочування горох під час варіння залишається цілий, а без замочування
(на відміну від квасолі) розварюється.
Під час варіння значна частина поживних
речовин із гороху переходить у відвар. Тому,
якщо горох призначається не для першої
страви, відвар, багатий на цінні речовини, не
виливайте, а використовуйте для приготуван-

ня супів. Готують з гороху пюре, каші.
Білка в ньому стільки, як у яловичині, а за
калорійністю він переважає її вдвічі, оскільки
містить багато вуглеводів. Горох також багатий на вітаміни А, В1, В2, В6, С, РР, К, Е,
жири, полісахариди, крохмаль, біотин, нікотинову кислоту, мікроелементи (солі кальцію,
калію, марганцю, фосфору). В цьому і полягає його цінність не тільки як харчового, а й
дієтичного, лікувального продукту.
Горох має сечогінні властивості, сприяє
виведенню солей із організму. Особливо
страви з гороху корисні хворим на серце, людям із серцевими та нирковими набряками.
Однак тим, хто страждає на подагру й гострі запальні процеси шлунка та кишківника,
захоплюватися гороховими стравами не варто.
Протипоказаний горох також хворим на
гострий нефрит (гострий запальний процес
нирок) та хронічну недостатність кровообігу.
Від цього завжди застерігали народній цілителі, хоча шанували горох як складову харчування і лікування.
У народній медицині горох застосовували
для поліпшення травлення, особливо у разі
закріпів (запорів). Для цього радили з'їдати
щодня по чайній ложці перепаленого, а потім
перемеленого на порошок гороху.
Якщо з горохового борошна зробити косметичну маску (горохове борошно змішати
навпіл із сироваткою, накласти на обличчя,
потримати поки висохне, потім змити водою
кімнатної температури), то пересвідчитеся,
що шкіра стає еластичною, ніжною, меншає
зморшок.
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Горохове борошно (інколи змішували з
медом) прикладали для розсмоктування твердих пухлин, особливо на молочних залозах у
жінок і статевих органах чоловіків.
Горохові відвари народні цілителі практикували як засіб, що діє на сечовивідні шля-

хи. Часто для цього користувались і соком
зеленої рослини. Він також діє сечогінно, виводить пісок із нирок.
Здавна відома і сила горохової олії. А нині й наукою доведено, що вона за дією подібна до гормонів.

Зелена планета Наталі Земної. – 2007. – 16 лют. – С.3.

Народна медицина знає чимало засобів
для поліпшення сну. Приміром, найпростіший. Знадобляться для приготування ліків
тільки вода і мед.
Ліки для міцного сну
До склянки добре теплої кип'яченої води додати столову
ложку меду, розмішати. Випити ковтками перед сном.

си.
Настій меліси
Столову ложку подрібненої трави
меліси залити склянкою окропу,
настояти годину. Пити по дві
столові ложки п'ять-шість разів
на день.
Якщо причиною безсоння є неврози,
серцево-судинні захворювання та ще й гіпертонія, то на допомогу прийдуть ліки з собачої кропиви, ще її називають кропивою серцевою (рос. — пустырник). Треба приготувати настоянку десятипроцентну.

Мед

Інший, також дуже простий і доступний
рецепт. Готувати засіб треба з капусти.
Ліки з капусти
Відтиснути з капусти сік.
Півсклянки свіжовідтиснутого соку випити перед сном.

Капуста

І спати будете добре, і сновидінь тяжких
не буде. Якщо людина не спить од тяжких
потрясінь, горя, від того, що болить душа, чи
од переляку, втоми, то зарадить настій мелі-

Настоянка собачої кропиви
Одну частину подрібненої собачої
кропиви залити, десятьма частинами горілки. Настояти три тижні. Пити по десять крапель чотири рази на день.
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ністю, остеопорозом, склерозом, а також із утворенням каміння в нирках тощо. І, звичайно ж, хурма має бути в щоденному раціоні дітей. Вживання одного плоду щодня протягом 1-2 місяців
підвищить фізичні й розумові сили дитини, зміцнить організм, що розвивається.
Хурма є ніжним дієтичним продуктом, який
можна вживати навіть у разі розладів травлення.
Завдяки вмісту в ній великої кількості пектину
(очисної речовини), її радять регулярно вживати
людям, що проживають на екологічно забруднених територіях, у зонах уражених радіацією, у
великих промислових містах.
Високий вміст природних цукрів у хурмі
(глюкози й фруктози) сприяє підтриманню серцево-судинної системи, підживленню серцевого м'яза.
Хурма справляє сечогінну дію, а отже її застосовують для профілактики й лікування захворювань сечовивідних органів. Здавна відомі тонізувальні властивості хурми. Вона заспокоює нервову систему, підвищує працездатність. Засвідчено бактерицидні властивості цього фрукта щодо
кишкової палички та золотистого стафілокока.
Хурму можна (і треба) використовувати з косметичною метою. Маска з м'якоті хурми і яєчного жовтка відновлює свіжість та еластичність
шкіри, усуває запальні процеси.

Якщо ви дотримуєтеся теорії, що харчуватися потрібно "посезону", то чините мудро. Отож не пропустіть "сезон хурми",
який нині в розпалі. Річ у тім, що це дуже корисний для людського організму фрукт.
Зокрема, хурма містить удвічі більше харчових волокон, аніж яблука. А відтак вона дуже корисна людям, що страждають від запорів, та тим,
хто хоче очистити свій кишечник. У хурмі дуже
багато антиоксидантів (речовин, які захищають
клітини від ушкодження вільними радикалами) вітамінів А і С. Ці вітаміни є вкрай потрібними
для підвищення імунітету, якому в осінньозимовий період доводиться працювати на повну
силу в дві зміни. А ще вітамін А - це захист від
раку. Багата хурма й на вітамін Р. У поєднанні з
вітаміном С він є чудовим зміцнювальним засобом для судин і капілярів. А отже, цей фрукт
оздоровить людей із варикозним розширенням
вен, підвищеною ламкістю капілярів, проблемами, пов'язаними з втратою еластичності судин. У
плодах хурми міститься велика кількість калію,
кальцію, магнію, фосфору й заліза. А відтак вони
мають бути в профілактично-лікувальній дієті
пацієнтів із недокрів'ям, підвищеною стомлюва-

Небайдужа Л. Хурма – фрукт сезону. Архів № 47, 2006. "Здоров’я і довголіття" <http://www.vz.kiev/>
(2007, лютий, 4)

Це поліпшить вашу пам'ять та відрегулює серцевий ритм
найефективнішою є струнна музика, яка виконується в ритмі 64 чверті ноти за хвилину.
Cерцевий ритм людини в основному становить 68-72 за хвилину, тоді як ритм музики Баха,
Генделя, Вівальді або Кореллі - всього 60 чвертей
за хвилину. Під час прослуховування такої музики наше серце підлаштовується під цей ритм, і ми
мимоволі розслаблюємося. Гучна, швидка і дисонансна музика, навпаки, негативно впливає на
наш організм, що було доведене італійськими
нейробіологами й фізиками. Результати досліджень, які проводилися на мишах, показали, що
агресивна музика спричинює відхилення в розвитку нейронів певних ділянок мозку.

Учені знову відзначили лікувальний ефект
класичної музики. Окрім того, виявилося, що вона сприяє стимуляції просторового мислення. Це
пояснюється кількома чинниками. По-перше, наявністю великої кількості звуків високої частоти.
Вони зміцнюють мікроскопічні м'язи середнього
вуха. По-друге, звуки частотою від 3000 до 8000
Гц і вище резонують з клітинами кори головного
мозку. А це поліпшує пам'ять і стимулює мислення.
Багато психотерапевтів використовують музику в комплексному, інтенсивному лікуванні різних захворювань. Деякі з них відзначають, що

Візьми за звичку слухати музику. Архів № 46, 2006. "Здоров’я і довголіття" <http://www.vz.kiev/>
(2007, лютий, 5)
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Як вберегтися від зараження
ках.
Зараза
може
потрапити в організм через слизові оболонки, коли людина облизує пальці. Російські вчені стверджують, що у 70% випадків зараження на ГРЗ
(вірусне захворювання, схоже за симптомами на
грип) відбувається через брудні руки. Адже віруси і мікроби, що спричинюють стан застуди, не
лише літають у повітрі, а й осідають на ручках
дверей, телефонній трубці, клавіатурі комп'ютера
тощо, а також грошових банкнотах. І навіть на
венеричні захворювання можна заразитися через
брудні руки.
Щоб позбутися мікробів, не достатньо сполоснути руки водою. Їх потрібно ретельно вимити
милом. Мило треба купувати таке, яке утворює
пишну піну. Що пишніша піна, то краще. Проте
антибактеріальним милом користуватися не варто, бо воно вбиває не лише шкідливу, а й корисну
мікрофлору, якою заселені всі шари шкіри і яка є
природним захистом організму. Як часто слід мити руки? Стільки - скільки потрібно. Особливо
після того, як ви повернулися з людних місць
громадського користування (магазин, транспорт,
робота, школа тощо), займалися прибиранням, а
також після туалету та перед їдою.
Фахівці з гігієни кажуть, що якісно помити
руки можна лише в тому разі, якщо намилити і
змити їх водою двічі. Бо за перший раз мило здатне змити лише 40-50% шкідливих мікроорганізмів, а за другий - 90%.
На сьогодні мило - єдиний надійний засіб
уберегтися від інфікування, зокрема й після контакту з грошовими банкнотами. Бо в Україні процедура знезараження грошей поки не проводиться, хоча в деяких країнах - це вже цілком звичайна операція. Застосовують недорогий, але ефективний спосіб - обробляють купюри озоном, ультрафіолетом або нагрівають до високої температури. Одна американська фірма пропонує навіть просочувати
папір, на якому друкують гроші, спеціальними антисептичними речовинами, які знищуватимуть бактерії, що потрапляють на поверхню банкнот. Але це
справа майбутнього.
В Японії можна одержувати готівку в "чистих
банкоматах", які видають гроші після теплової обробки їх до 200°С. Цього досить, щоб убити багато
бактерій, не пошкодивши грошові знаки.

Вислів "брудні гроші" може звучати не лише
в переносному значенні, натякаючи на нечесний
спосіб збагачення, а й у прямому. Досліджуючи
доларові купюри, американські мікробіологи виявили на них 93 види патогенних бактерій. Фахівці Московського науково-дослідного інституту
гігієни стверджують, що старі й пошарпані банкноти можуть переносити до 200 різних інфекцій.
Старі папірці, просякнуті усілякими речовинами
(часто невидимими), є сприятливим середовищем
для проживання і розмноження різних мікроорганізмів. Учені Киргизстану, обстеживши купюри
своєї національної валюти, виявили, що 7% із них
містять яйця глистів.
На банкнотах можуть міститися збудники дизентерії, черевного тифу, сальмонельозу, гепатиту... Варто нагадати, що нині в Африці почастішали випадки страшних і деколи невиліковних
захворювань, таких, наприклад, як гарячка Ебола.
Вчені не виключають, що саме грошові знаки
можуть стати переносниками подібних інфекцій
по всій земній кулі. Поки ця небезпека стримується лише бідністю африканських країн - доларові купюри, потрапивши туди, зазвичай залишаються в країні.
Учені вважають, що теоретично для зараження достатньо потримати в руках купюру, а потім
немитими руками почати їсти, наприклад, пиріжок або бутерброд. Іноді буває достатньо просто
доторкнутися рукою до губ.
Найбільш небезпечні "грошові мікроби" для
людей з ослабленим імунітетом, дітей і людей
літнього віку. В групі ризику й ті, хто постійно
контактує з грошима, - касири в обмінних пунктах валюти і в магазинах, офіціанти, бухгалтери.
Приміром, в Іркутську в операторів обмінних
пунктів нещодавно зареєстровано декілька випадків корости.
Німецькі вчені стверджують, що сприятливим
середовищем для бактерій є й різноманітні пластикові поверхні: кредитки, посвідчення тощо. Під
час досліджень з'ясувалося, що на поверхні пластикової телефонної картки мешкають до 36 різновидів
бактерій.
Що ж робити, як убезпечити себе від зараження? Головне, вважають лікарі, дотримуватися правил особистої гігієни. Якщо ви тримали гроші, обов'язково ретельно вимийте руки. Мікроби, що легко
передаються через банкноти, проникають в організм
через невеликі порізи і подряпини на шкірі, тому
звертайте увагу на стан своїх рук. Касирам, наприклад, рекомендується працювати в рукавич-

Грошові купюри – переносники 200 видів інфекцій. Архів № 42, 2006. "Здоров’я і довголіття" <http://www.vz.kiev/> (2007, лютий, 5).
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Ці слова абсолютно співзвучні із назвою популярної телепередачі. І не випадково саме так
ми назвали цю публікацію. Адже вона сьогодні стала на вершину долі вихованця Дубенського
інтернату для інвалідів та пристарілих – Михайла Семеновського. "Напишіть, що я знайшов
маму, тата, сестричку", - ці слова Михайло Семеновський промовляв з такою радістю, з такою ніжністю і теплотою. Йому хотілося поділитися своїм щастям зі всім світом. Власне з
цим і прийшов до редакції "Скрині". Він усміхався, плакав…
Зречення
Отака доля! Михайло виріс в будинкахінтернатах, сиротинцях. Двадцять п'ять років
вони замінювали йому домівку. В особовій
справі Михайла лежить страшний документ,
який усе життя супроводжував його. Він як
присуд, як вирок долі. Це -рішення Керченського міськвиконкому про відправлення Михайла Семеновського до Будинку малютки.
На той час дитині ледь виповнилося вісім місяців. У хлопчика були тато і мама. Але він
усе-таки став сиротою - вони відмовилися від
нього. За висновками медичної комісії дитя
було надзвичайно хворим. У згаданому рішенні виконкому посилання на ці висновки,
та перераховані усі його захворювання і, мабуть, навіть не його. Захворювання страшні,
невиліковні. Але про це дещо пізніше.
Не будемо гадати, що змусило порядних
батьків, не п'яниць і не алкоголіків, зректися
безпомічної дитини, не будемо завчасно моралізувати з приводу черствого материнського серця, її жорстокості чи егоїзму.
У дитбудинку
З Керчі Михайла привезли до Мирогощі
не відразу з маминих рук. На його страдницькій дорозі були ще дитбудинки. До Мирогощанського відправляли дітей з глибокою розумовою відсталістю.
З десяток років тому мене привели до
Мирогощі журналістські справи. І те, що довелося побачити, запам'яталося назавжди.
Майже всі вихованці цього дитбудинку були
даунами. Це невиліковне захворювання супроводжувалося ще багатьма розладами здоров'я. Спотворене обличчя, покручені ноги,
викривлені руки. Вони перебирали іграшки,
але не вміли гратися ними, вони слухали казки вихователя, але не знали, про що ці казки.
У дитбудинку їжею та медичною допомогою
підтримувалося їхнє життя.
Багато хто з діток так і не зміг у десять чи

одинадцять років усвідомити, що таке туалет.
І няні не встигали замінювати їм одяг, тож
ходили безталанні голяком. Проте, побачивши когось із сторонніх у будинку, не знати
яким чином, у цих нещасних виривалося одне-єдине слово – "Мама!" Кожен з них чекав
на свою, що прийде, обійме. Часто мамами
вони називали і виховательок, пригортаючись
до них.
Але ж мами приїжджали лише до декого.
Інші були кинуті ними напризволяще - на
опіку держави.
- Мишка привезли до нас, коли йому було
уже п’ять чи шість. Він відрізнявся від більшості вихованців дитбудинку. Був таким спокійним, тихим, - розповідає Валентина Василівна Голод, колишня вихователька Мирогощанського дитбудинку, - і вразливим. Забере
хтось у нього іграшку - очі слізками змокріють. Стоїть і так ручками витирає їх. Завжди
дуже охайно складав свій одяг. Був самостійним, однак чекав якоїсь ласки, любові. Хлопчик прибув до нас із цілим букетом хвороб.
Нас дивувало, що у його медичній карточці
був діагноз: дитячий церебральний параліч,
тобто обмеження опорно-рухових функцій
організму. Але насправді ніяких ознак цього
захворювання ми не бачили.
Розуміли якось тих батьків, які віддавали
до дитбудинків свои чад, у яких хіба що була
людська подоба. Як потрапив до нас Михайло
Семеновський - було загадкою. Порадившись
з колегами, я написала його мамі листа. Зміст
його зводився до такого: приїжджайте, Ваш
Міша - хороший хлопчик, він ходить, бігає,
грається. Тільки Ви можете допомогти йому
стати кращим.
Мишкова мама не забарилася. З Керчі вона прилетіла літаком. Вона була-таки гнітюче
вражена, коли побачила наших вихованців.
Порівняно з ними її Мишко був чудовою дитиною.
48

ПОВІР У СЕБЕ__________________________________________________________Інва.net № 15
- Я пам'ятаю маму, як вона приїжджала.
Гарна така, чорнява, - розповідає Михайло. Показувала фотографію тата. Валентина Володимирівна казала, що він має вищу освіту.
Потім від мами прийшло кілька бандеролей із
карамельками...
Навчання у допоміжній школі
Михайла Семеновського із дитбудинку
прийняли до допоміжної школи. Хоча, як
правило, із дитбудинку вихованці, досягнувши віку, потрапляють просто до інтернатів
для інвалідів.
Навчання давалося нелегко, але Михайло
навчився рахувати, читати і писати.
Михайло переплачує... Урядову
пресу
У Будинку для інвалідів у кімнаті, де
проживає Михайло, ще троє мешканців, їх
поселили в окремому корпусі - для інвалідів
із психічними розладами.
Та якось Михайло написав у високу інстанцію лист, щоб зняли з нього групу, бо він
здоровий. Скільки клопотів було, перевірок, розповідають у будинку інвалідів. Михайла
Семеновського знають і в місцевій прокуратурі, куди він часто звертається із скаргами,
їх визнають, як правило, безпідставними. Але
все ж таки Михайлу вдалося "вибити" собі
соціальну допомогу у "Приватбанку", де
отримував пенсію. Передплачує хлопець
"Урядовий кур’єр" та журнал "Соціальний
захист". Звідти й дізнається адреси державних установ, правоохоронних органів тощо.
Знайдіть маму!
Михайло щоразу прикипав очима до телеекрану, коли йшла передача "Жди мене". Йому так хотілося знайти своїх рідних! Він написав не одного листа, але відповіді не було.
Мабуть через нерозбірливий почерк вони
просто не доходили до адресата. Врешті попросив Жанну Петрівну Харкевич, працівника цього закладу щоб написала від його імені.
- Півтора року минуло відтоді, а може і
цілих два, - розповідає Жанна Петрівна, - а
відповіді - ніякої. І врешті дзвінок із
...Канади. У слухавці озвався голос Михайлової... мами. Жінка цікавилася, чи може хлопець працювати, який він із себе.
Михайла у цей час в інтернаті не було.
Він пішов до своєї колишньої виховательки
Валентини Володимирівни. Коли Михайлові
сказали, що знайшлася мама, він не міг собі
простити, що не почув мами, яку чекав про-

тягом дитинства (якщо це можна назвати дитинством) і більше. Ледве заспокоїли хлопця:
мама ж обіцяла телефонувати ще. Нікуди не
виходив з кімнати. Кожна мить перетворювалася у довге-довге чекання. День здавався роком. Нарешті Михайла покликали до телефону.
Телефонувала сестричка Наталка, про яку
він і не знав, потім – мама.
- Я плакав і просив, щоб вони написали
листа. А ще вислали грошей і забрали мене
додому, - переповідає розмову з рідними Михайло.
Отримує хлопець як інвалід другої групи
чистими на руки майже сто гривень. Якби не
був в інтернаті, мав би більше трьохсот. За ці
гроші, зізнається, купив би собі їсти. Нарікає,
що їжа в інтернатській їдальні йому не смачна. На нього ж дивляться всі за це, як на скаржника.
Так хочеться додому
Майже завжди із Михайлом - Сіма Хлєбніков. Знають один одного ще із Мирогощі,
вчилися і в допоміжній школі-інтернаті. Потрапили і в Будинок для інвалідів та пристарілих. Сіма - хлопець жвавий, веселий. Як і
Михайлові, йому, даючи путівку у дитбудинки та сиротинці, медики до всіх хвороб приплюсували дитячий церебральний параліч.
О диво! На моїх очах Сіма робить «шпагат», легко перевертається «колесом», випрошується, мов пружинка. Неймовірно! Багато є хвороб, які з віком, як кажуть, «переростають». Але тільки не ДЦП!
Сіма бере до рук клубочок ниток і шпиці
й так вправно, як не кожна дівчина може,
плете собі светра. У неділю ходить до церкви,
що неподалік Будинку для інвалідів, прислуговує і зізнається, що хотів би стати священиком.
Але найбільша його мрія - знайти маму,
поїхати додому. Рідний дім у його розумінні це найперше любов, це тепло і затишок, це
пишно накритий стіл. А хіба у нашому - не
так? Насправді ж у житті рідний дім не завжди є такою ідилією. Не був він прикладом
благополуччя у Сіми.
Хлопець народився у циганській сім'ї,
тринадцятою дитиною. Важив усього 1 кілограм і 800 грамів. У домі, де мешкали батьки,
навіть не було необхідних побутових речей.
Мама покинула Сіму у пологовому будинку.
- Ні, ні, Сімо, тобі то я не буду батьків
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шукати, - розмовляє з ним по-дорослому
Жанна Петрівна. - Якщо ти залишишся у циганському таборі - ти пропадеш.
Чорні очі Сьоми ще більше загоряються...
Радість, що стала смутком
Михайло Семеновський в одну б мить хотів би опинитися поруч із своїми рідними.
Минув тиждень, а від них - ніякої вісточки. І
радість у серці хлопця стала перероджуватися
у величезний клубок смутку. Михайло відмовляється від їжі. Він чекає маму. Стан його
здоров'я дуже погіршився. Хлопець нервується, помітно змарнів. Світ навколо, здається
Михайлові, оскалився усіма своїми неподобствами, несправедливістю. Від нього можна
заховатися тільки вдома. Ну, де ж ви, мамо,
тату, Наталочко?
- Я уже почала шкодувати, - неквапом зізнається Жанна Петрівна, - шукала Михайловых батьків. А не дай Боже, вони передумають забрати сина. Та й не обіцяли вони цього
у телефонній розмові.
Навіщо про таке писати
Дехто з працівників Будинку для інвалідів
та пристарілих відмовляв: не пишіть про це,
навіщо. От якщо приїде мама, то тоді і редакцію запросять до притулку немічних і нещасних людей.
Повірте, не заради сенсації готувався цей
матеріал, мовляв, дивіться, батьки в Канаді
знайшлися. Та й не заради моралі. Адже матері-зозулі були, відколи стоїть цей білий

світ. Не боялися вони ні людського сорому, ні
осуду, ні гріха. І причина зречення маленької
крихітки, немовлятка, є далеко не соціальною. Бо хіба може бідність відштовхнути материнську любов?!
Ця публікація готувалася перш за все для
того, щоб сьогодні чи завтра зупинити руку
медика, яка поспішно виводитиме на папері
діагноз «зі стелі», який даватиме підстави
відправити дитину в заклади соціального типу, підопічні яких з глибокою розумовою відсталістю. Є ж у медицині золоте правило: не
можеш допомогти - не нашкодь. Дитина, яка
випадково потрапить до такого контингенту,
буде приречена на розумову відсталість, уже
не кажучи про те, яку дозу хімічних препаратів вона може отримати, згубних для себе.
Найстрашніше, що вона не зможе себе захистити. Покинута найріднішими людьми, чи
нехай, навіть, напівзабута ними.
Не знати, напевне, Господь вберіг світлим
розум, свідомість одному з наших земляків,
який потрапив до дитбудинку згаданого типу.
Із діагнозом ДЦП дитина витанцьовувала
«Яблучко». Але світлого дитинства у хлопця
так і не було. Сьогодні він чудовий фахівець,
має високооплачувану, відповідальну роботу.
Одружений. Збудував євродім, де мешкає із
сім'єю. Про нього - в одному із наступних
номерів «Скрині».

Лідія Шевчук

Народна мудрість каже: життя прожити не поле перейти. Ми ж знову і знову у цьому
переконуємось під час відвідин Здолбунівського будинку-інтернату для людей похилого
віку та інвалідів з презентаціями кожного нового випуску бюлетеня "Інва.net". Бо серед
підопічних закладу, з якими нам довелось познайомитись, чимало людей, про життєву дорогу яких можна було б писати книги.
Більшість людей вважає, що мешкають в
інтернаті лише самотні старенькі, але насправді живуть в них і літні, і молоді. І потрапля-

Антоніна Василівна Назарова
50

ПОВІР У СЕБЕ__________________________________________________________Інва.net № 15
Присудженого строку вона не добула. У
1955 році повернулася у Шпанів. Там тоді
жила хвора мама.
Не дуже привітно зустріла Антоніну рідна
земля. Гірке слово "тюремщиця" не раз летіло
їй невздогін. Тож поступово у серці визріло
рішення: аби не обтяжувати рідню, піти в інтернат. Невдовзі, нікому нічого не розказуючи, вона так і вчинила.
Важко навіть уявити, що відчувала в душі
молода дівчина, яка добровільно відмовилась
від спілкування з "великим" світом. Але Антоніна Василівна належить до тих людей, які
ніколи не скиглять і не замикаються в собі, а
навпаки, зумівши зберегти себе, - свою людяність і привітність, доброту, щедрість душі
і чутливість серця - живуть, допомагаючи іншим. Вона зажди зайнята якимось ділом: то
допомагає
культпрацівнику
будинкуінтернату готувати якийсь захід, бо очолює
культмасову комісію закладу, то поспішає за
покупками для підопічних, котрі самотужки
не можуть дістатися до магазину. Крім того
Антоніна Василівна - член пенсійної комісії. І
те, що саме їй, мешканці інтернату, які не в
змозі самі поставити підпис у обліковій відомості, довіряють робити це за них, свідчить
про велику довіру і повагу.
А ще одним захопленням Антоніни Василівни є квіти. Їм вона віддає тепло та ніжність
своїх рук. Квіти на клумбах довкола інтернату, квіти, що милують око у його коридорах і
холах.
І хоч вік, а народилась Антоніна Василівна у 1924-му, та й втрачене здоров'я даються
взнаки, жінка жалкує лише про одне: "Ех, якби мені зір, я б собі ще якусь справу знайшла..."

ють до цього закладу вони теж по-різному...
Антоніна Василівна Назарова, про яку хочемо розповісти, у подібний інтернат, що
свого часу був у м. Дубно, прийшла у 1956
році з власної волі. І ось уже скоро мине 40
років відколи живе вона у Здолбунівському
інтернаті.
Залишатись осторонь було неможливо.
Сусідські чоловіки та юнаки йшли боротися
за волю України в лавах УПА. Вона ж частенько також навідувалась до лісу аби передати
їм чогось попоїсти. Про це невдовзі від "добрих людей" стало відомо НКВС.
Судом їй було визначено вирок: за участь
в УПА - 15 років каторги. Постраждала і родина, їх всіх вивезли в Сибір.
Пройшли тисячі верст по чужій землі.
Спочатку був Норільськ. Там засуджені будували аеродром. Не зважаючи на страшенний холод, жили у наметах, їсти теж не було
чого, тож рятувала вика, яка була на перше, і
на друге. Ввечері падали знесилені, а зранку
їх знову чекала важка праця.
Антоніна Василівна працювала бурильщиком на будівництві площадки для літаків.
Та одного дня важкий бур обірвався і впав.
Жінка відчула жахливий біль, але найстрашніше було попереду - декілька операцій, повна втрата зору на одне око часткова на друге, а, як наслідок, - інвалідність І групи.
Її почали переводити з одного поселення
на інше. Подальшу каторгу відбувала в Іркутську, Томську, Омську. Ніхто не міг подумати, що невеличка на зріст хвора дівчина працюватиме за трьох. "Платню" засуджені
отримували хлібом. Від виробітку. І якщо інші заробляли по 300-400 грам, то вона - до
кілограма. Та, добра душа, вона завжди ділилася з тими, хто був поруч.

Людмила Скірканич та Галина Чиншова,
бібліотекарі Здолбунівської ЦРБ.

63-річний Юрій Волохов, якому ампутували ноги, працює диктором на обласному радіо

Рівнянина Юрія Волохова до роботи на інвалідному візку шостий рік привозить 61-річна Галина Войтюк. Вони познайомилися у вересні 2001 року. Жінка прийшла доглядати Юрія, прочитавши оголошення, яке подав інвалід, коли йому ампутували обидві ноги. Через місяць вони вирішили жити разом. Кажуть, що чекали цього все життя.
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На рівненському радіо Юрій працює понад
35 років. Перед входом до приміщення встановлено саморобний пандус із дощок. У кабінеті
на першому поверсі після запису в студії Юрій
з дружиною п'є чай.
— Я і гадки не мала, що це саме той Юрій
Волохов, який говорить по радіо, — згадує про
першу зустріч Галина. — Коли дізналася, то
мурашки по спині пробігли. Мені його голос
так подобався! — дивиться на Юрія. — Я ж
Волохова щоранку слухала, як на роботу на завод збиралася. Почую, то й день якийсь веселіший.
Галина народилася в Рівному в сім'ї підполковника КДБ. Після школи влаштувалася робітницею на газотрон і пропрацювала там 30 років. Перший чоловік — будівельник Василь —
загинув через три роки після одруження. Вона у
24 роки залишилася сама з дворічною донькою
Наталею.
— Василь повертався додому з армії, —
розповідає. — Написав, коли приїде. Купив для
донечки великого ведмедика. Ми півдня простояли на пероні... Не дочекалися, — плаче. —
Його вбили у дорозі. Скинули з поїзда десь під
Саратовом.
Потім Галина одружилася зі слюсарем Анатолієм і народила доньку Олену. Каже, що той
пив і бив її.
Юрій бере руку жінки й цілує.
— Мені шкода, що став інвалідом. Але, коли б не втратив ноги, то не зустрів би кохання.
А Галина змінила моє життя, — усміхається. Перші дні ми не могли наговоритися. Розмовляли від ранку до ночі. Півроку зверталися одне
до одного на "ви".
Галина каже, що люди не завжди розуміють
її. Думають, що живе з Юрієм заради помешкання.
— Юра подарував квартиру доньці Анні ще
до нашої зустрічі, — говорить жінка. – Коли
залишалася з ним, то знала про це. Я просто
закохалася.
— Мені було п'ятдесят вісім, а Галині —
п'ятдесят шість років, коли ми покохали — говорить Юрій і запалює цигарку. — Вона має
двох дорослих доньок і четверо внуків. У мене
— дорослі син, донька й троє внуків.
Розповідає, що діти й онуки часто приходять до них. Перша дружина Ніна спілкується з
ними, а ось чоловік Галини - ні.
Ніна дізналася, що чоловік живе з іншою,
будучи на заробітках в Італії.
— Зателефонувала донька Аня. Новина мене шокувала, — ображено згадує. — Мешкаю в

квартирі доньки, а стосунки підтримую тільки
заради дітей і внуків.
Сусіди розповідають, що Ніна та Юрій загалом жили непогано. Сварилися тільки, коли
той бував напідпитку. Подейкують, що Галина
на такі речі крізь пальці.
Коли Юрі через гангрену в жовтні 2004 року відрізали другу ногу, Галина його не покинула.

Галина Войтюк і Юрій Волохов повертаються
вулицею 16 Липня у Рівному з обласного радіо
додому

— Ми закохалися ще дужче, — зізнається.
— Щодня писали одне одному віршовані листи.
Шукала його все життя. Шкода, що тільки тепер ми разом.
Жінка бере зі столу старий шкільний зошит,
читає вірші про кохання.
Пара мешкає у квартирі Юрія в центрі міста. У будинку немає ліфта. Галині доводиться
зносити й піднімати візок з чоловіком на другий поверх. До роботи влітку добираються хвилин 30, а взимку більше години. Юрій каже, що
без допомоги Галини не працював би на радіо.
Починав диктором у Дніпропетровську, де навчався у театральному училищі. Потім — у Кіровограді. У жовтні 1970 року дебютував на
сцені Рівненського обласного муздрамтеатру в
ролі Дундича. На фуршеті після вистави Юрія
запросили працювати диктором на обласне радіо. Спочатку прийшов на півставки, а згодом
заради роботи в ефірі залишив театр.
— Колись читав радіозамальовку про рідне
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село якогось Героя Соцпраці, — сміється. — У
текст вкралася друкарська помилка і я, не задумуючись, у прямому ефірі випалив: "Обабіч
шляху стояли могутні... члени". Зрозуміло, що
мало бути клени! — Стукає себе долонею по
голові. — Мало не звільнили! Були й інші пригоди. Назвав Леоніда Брежнєва головою Президії Верховної Ради Української РСР.
— Завжди мені допомагає: сам підмітає в
кімнатах, варить борщі. Дуже гостинний. І
співрозмовник цікавий. Юрій же професійний
актор! У театрі колись грав головні ролі, — говорить з гордістю Галина.

— У цьому році ми не пропустили жодної
прем'єри, — розповідає Юрій. — Правда, людині на інвалідному візку непросто потрапити в
театр. Приміщення не обладнано пандусами, —
жаліється. — Якби не сонечко, — пестливо називає Галину, — то про театр треба було б забути.
Галина та Юрій разом уже п'ять років. Офіційно вони ще не розірвали попередні шлюби.
— Дуже хочемо повінчатися, — дивиться
на Юрія, який збирає зі столу чашки і, почувши
слова Галини, схвально киває головою.
- Це у нас буде вперше, — додає він.
Віктор Гомоль.

Микола дивився у вікно. За шибкою виднівся куточок листопадового парку з майже беззахисними стовбурами дерев, які ще
недавно були жовто-червоними красенями. Порив вітру приніс
від них вісточку - останній листок. Він приліпився до кватирки, ніби просячи, щоб впустили у тепло людського життя.
"Дурненький, -ласкаво подумав Микола, – у мене тепло,
але..."
Він оглянув свою кухню, куток якої був заповнений взуттям,
шматками гуми та шкіри. На старенькій газовій плиті варилась рибна юшка. Декілька пліток і два карася, власноручно
зловлені в останній приїзд до батьків у село, вже парували смачним ароматом по хаті. Квартира була тепла, облаштована,
але холостяцька, в ній не відчувалося жіночої руки.
Микола Довгалюк живе сам – один, хоча
йому вже за сорок. Родом з села Плоска Острозького району, але багато років живе в Острозі,
інвалід дитинства, 1 групи. Дитячий церебральний параліч.
Мужчина він гарний, чорнявий, з великими
темними очима, і не схильний до куріння та
чарки. Руки в нього справні: надійно і добротно
ремонтують взуття. І бере не дорого, що дуже
важливо нині. А от ноги не слугують йому так
добросовісно, як руки, - вони важкі і неслухняні. Микола – інвалід з дитинства, але без образи
на життя терпляче і спокійно несе тягар долі.
Раду дає собі сам: поволі пересувається по квартирі, виходить з поверху на подвір’я і навіть
править авто - стареньким "Запорожцем" їздить
в село Плоску до батьків.
Двері в його холостяцькій домівці не зачиняються. Має багато друзів, сусіди заходять
подзвонити, клієнти приносять взуття і забирають поремонтовані речі. Грає в шашки, шахи,
завзятий картяр, а ще любить дивитись футбол.
Знає назви ведучих команд світу, їх гравців та
тренерів. Слідкує по ТБ за грою, як швидко

Довгалюк Микола

мчать прудконогі яскраві фігурки по зеленому
полю.
А як приїздить до батьків, то любить сидіти
у садку, особливо весною, коли цвітуть яблуні.
Або ж дивитись як мати прополює городину, а
кури метушаться біля свіжої зелені. А ще полюбляє рибалити. І частенько має добрий улов.
Сміється, що риба любить його - сама плигає на
гачок. А от по життю іде самотній, без вірної
подруги, і дім без хазяйки.
З роками все важче пересуватися без сторонньої допомоги. Тому Микола увесь час сидить вдома: на кухні щось куховарить і лагодить взуття. Якщо немає роботи, то дивиться у
вікно. Біля сквера навпроти – зупинка.
Під’їжджає маршрутка, люди виходять і заходять у авто. Зір в нього гострий, на відстані добре бачить обличчя знайомих і ніби вітається з
ними.
"Ось так і прогуляюсь" на свіжому повітрі, всміхається він. Та буває схилюсь на теплу батарею, задрімаю на підвіконні. Хтось з сусідів
зайде, легенько торкнеться плеча – розбудить:
"Колюнчику, вставай!".
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А в ночі у снах бачить себе Микола здоровим. Вважається йому, що у осяяному сонцем
полі кидає уперед палицю і щодуху біжить за
нею по росяній траві. Сильні ноги пружно торкаються землі. Здається, відірветься і полетить!.. а прокидається від болю у правій нозі.
Буває. Що пухне хвора кінцівка, червоніє, наливається пекучою втомою. Лікарі невзмозі лікувати, і тоді приходить знайома ворожка, чаклує над ногою. Опухлість стухає, біль поступово проходить.
І уже веселіше дивиться Микола на білий
світ. Радіє і дякує Господу, який допомагає і

дає сили на життя. Так і летять роки, як осіннє
листя, змітаються плинним часом і зникають у
безвісті...
Микола поволі піднявся, відкрив кватирку, і
листок, ніби чекаючи цього, впав йому на долоню. Він був увесь пожовклий, але твердий, і
прохолодний на дотик. "Такий же самотній як
я," - подумав Микола.
Та листок уже прожив своє коротке рослинне життя. Ще мить - і він розтане у холодному
просторі. А для людини за зимою обов'язково
прийде весна, а з нею надія, що самотність колись закінчиться.
Елла Білюк

Люди самотні, бо замість мостів вони
будують стіни...
Вони - серед нас... Ті, хто дивиться на світ
іншими очима, по-особливому відчуває і має
особливі потреби. Ті, кого доля побила, але не
зламала... Ті, для кого нестерпним вироком од-

Я вийду!".
Та ті, хто хоч раз побував в обласному
центрі інвалідного спорту "Інваспорт", думають
інакше і вчаться жити по-новому. Заняття фізичною культурою розкривають перед ними нові
обрії, раніше такі захмарні й недосяжні. Не вірите? Я теж сумнівалася, доки не прийшла у
стіни закладу, не поспілкувалася з цими людьми, з їх тренерами й наставниками, не побачила
блиск у колись зневірених очах і жвавість у рухах. І здалося, що переді мною не інваліди, а
звичайнісінькі, здорові люди, з величезною силою волі, нестримним бажанням перемагати і
жити!
Побачити світ за маленьким віконцем
і стати його частинкою
Такою була мрія Любові Семенюк. Інваліду
дитинства (внаслідок невиліковної травми у
півтора рочки) не знайоме відчуття теплої зораної землі чи мокрого асфальту під босими
ногами, але добре відома самотність. Коли лежала нерухомо у ліжечку чи на інвалідному візочку виїжджала за поріг батьківської хати на
Рокитнівщині, звідки родом, мріяла лише про
одне - мати друзів. Після поїздки до Одеського
санаторію, де дні спливли, мов чарівна казка,
вирішила, що повинна шукати себе в цьому
житті серед людей. Про це й думала багато років, засинаючи й прокидаючись навпроти малесенького віконця у світ, за яким пропливали
роки...
Любин тато, працюючи водієм, об'їздив
увесь Радянський Союз. Завжди повертався додому не з порожніми руками і цілим оберемком
цікавих розповідей. Люба слухала те все заворожено і навіть подумати не могла, що колись й

Любов Семенюк

ного дня став діагноз лікаря... Ті, поряд з ім'ям
яких хвороба поставила болюче слово "інвалід"...
Вони серед нас, у наших містах і селах, на
вулицях, у будинках. Існують, ніби тіні від
мирських радощів і суєт, самотні і зневірені тіні. Ми проходимо повз, іноді висловлюючи
співчуття, і йдемо далі. А їм цього не треба.
Потрібне розуміння, спілкування, підтримка,
відчуття своєї повноцінності... Не знаходячи
усього цього у суспільстві, люди з особливими
потребами замикаються у чотирьох стінах своїх
квартирок, своїх душ... І щодня, щохвилини,
щосекунди мовчки благають: "Зупиніть Землю!
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сама мандруватиме...
Із Федором, своїм чоловіком, познайомилися у Костопільському санаторії. Невдовзі одружилися, не зважаючи на подив рідні. "Що ж ви
вдвох робитимете?!" - лунало звідусіль замість
благословення. Федір - інвалід другої групи (на
хребет), Люба зовсім не ходить... Здавалося,
життя не буде. Але потроху якось усе склалося.
Перебралися у місто, спочатку знімали квартиру, а згодом і власні квадратні метри отримали
завдяки допомозі небайдужих людей. Тепер ось
ремонт закінчують робити.
Про "Інваспорт" Любов Семенюк почула від
знайомих і вирішила в 2000 році, коли самій
уже виповнилося 40, спробувати себе в пауерліфтингу (жимі штанги у різних положеннях).
Розповідає, що ще в дитинстві її через міцну
статуру штангісткою називали (ніби передбачаючи долю). У руках сила була, адже лише
ними усе життя звикла щось робити. Після року
напружених тренувань прийшли перші, але досить вагомі досягнення - звання майстра спорту
і майстра спорту міжнародного класу, зарахування до складу збірної команди України. А
потім нові й нові нагороди... Тепер кубками з
різних чемпіонатів шафа заставлена, а всіх медалей й у двох руках не втримати. Побувала в
Малайзії, Португалії, Єгипті, Чехії, що вже казати про багаточисельні змагання у рідній державі. Тепер збирається до Бразилії на Всесвітні
ігри. І, певно, звідти без нагород не повернеться.
Та за кордоном зрозуміла Люба, що в Україні не вміють цінувати чемпіонів-інвалідів. Молодим і здоровим квартири у бюджет закладають, а вона лише подяками живе. – Якби могла
ходити, то й сама на себе б заробила. - розповідає пані Любов. – І подарунків мені ніяких не
треба. Допомогли б чиновники наболілі проблеми вирішити... А найбільша з тих проблем
існує на рівні держави. Не обладнані наші будинки пристроями для спуску та підйому інвалідів на візках. А квартира Семенюків на другому поверсі. Нині перші – у дефіциті, їх можна
вигідно під магазини та кафе продати, а інвалідам і так згодиться. Долають чи не щодня разом з чоловіком сходинки, щоб на тренування
потрапити, просто свіжим повітрям подихати
або до рідні на авто (дякувати Богу, мають власне) з’їздити.
Не любить Любов Семенюк на життя нарікати, та крик душі втримати не змогла. Схаменулася, пригорнула до себе третього члена родини - пухнасту кицьку Анфіску - і наостанок
додала: "Вірю в Бога. Він завжди нам допома-

гав. Певно, і цього разу в біді не залишить...".
Була спільна біда, тепер є спільна
мета
Наступного разу зустрілася з Любов'ю Семенюк на змаганнях з пауерліфтингу. Ця жінка
під величезною штангою викликала подив глядачів і гучні оплески. Так, вона сильна. І сила її
– у власному усвідомленні своєї значущості, у
вмінні долати труднощі, у любові до життя.
Познайомилася на тих змаганнях також з
талановитими спортсменами, що мають вади
зору, - Галиною Галінською, Володимиром Копитюком і Романом Набухотним.
Усі вони - члени збірної команди України з
пауерліфтингу, майстри спорту міжнародного
класу, чемпіони області, України, світу (2005
рік) та Європи (2006 рік). Спорт, попри різний
вік, вагові категорії, місце проживання, об'єднав їх у дружну когорту однодумців.
Галина у молодості займалася легкою атлетикою. Та, створивши родину і народивши двох
доньок, залишила спорт. Вже пізніше, в 2002
році вирішила повернутися, щоправда за порадою тренерів захопилася пауерліфтингом. Зараз
вона піднімає вагу, котра майже втричі перевищує її власну.
Тендітна жіночка й у домашньому господарстві знаходить застосування власній силі,
навіть шафи пересувати чоловікові допомагає.
Мовляв, без неї довго буде пнутися.
- Комусь розкажи, що в 45 років баба штангу тягає, - засміють, - зауважує Галина Галінська. - Та мені подобається займатися улюбленою
справою. Тепер і роботу полишила, щоб увесь
вільний від домашніх турбот час тренуванням
присвячувати.
А у родині спортсменки, як то кажуть, яблуко від яблуньки недалеко впало, її донька
Юлія вже зарахована до збірної України з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. Така собі
спортивна династія у Галінських.
Володимир Копитюк розпочав кар'єру з гирьового спорту ще в 1975 році. Запалив у ньому
жагу до перемог тодішній спортінструктор колгоспу "Зоря комунізму" Олександр Сергета. Під
його опікою Володимир займався 5 років, а коли тренер виїхав з с. Зоря Рівненського району,
посів його посаду. Створив секцію важкої атлетики для односельців. На його думку, саме
спорт допомагає багатьом долати фізичні недуги, почувати себе здоровими, повноцінними
людьми.
На змаганнях з пауерліфтингу з'явився Володимир в 2001 році. І теж усе пішло, як по маслу. - Якби мені було 25 років, мабуть, не за55
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ймався б цією справою, - розмірковує вже немолодий Володимир. – Та вже й втрачати, ніби,
нічого. Діти повиростали, подарували мені
онуків. Я на них не працюю, тепер лише на себе...
Однак до занять спортсмен підходить зі
здоровим глуздом. Добре відчуває, коли на повну треба викластися, а коли й сили поберегти.
Та при такому навантаженні потрібно добре
харчуватися. Коштують спеціальні харчі не багато, не мало - 2500 гривень щомісяця. А де
взяти пенсіонерові, в якого, до того ж, зір почав
різко падати, таку суму?! Іноді спонсори і місцева влада допомагали, а що буде далі? На носі
ж Всесвітні ігри, треба готуватися...
Роман Набухотний із Сарненщини ще зовсім юнак і невиправний оптиміст. Закінчив
Міжнародний економіко-гуманітарний інститут
ім. академіка С. Дем'янчука, трохи попрацював
вчителем фізичного виховання та вирішив присвятити себе спорту. Вада зору не заважає йому
жити нормальним життям, спілкуватися з друзями, коханою дівчиною Галиною. Є лише одна
відмінність від здорових людей - він не просиджує годинами перед телевізором чи за книжками, не зосереджується на власних проблемах,
а переймається чужими. Вирішивши, що вчителювання не для нього, Рома навчився робити
дещо по будівництву, тепер знайомим часто
допомагає і копійку якусь має. Розповідаючи
про змагання, у яких за 5 років занять пауерліфтингом брав участь, зауважує, що за кордоном
перемоги здобувати легше, ніж в Україні: "Там
змагаєшся з собою, вагою, яку треба підняти, а
у нас конкуренція жорстка, кожен хоче показати себе, пробитися на вищий рівень".
Не все багатство рахується у грошах
Насамкінець вирішила поспілкуватися з начальником обласного центру "Інваспорт" Віктором Кучером - людиною, яка вже 14 років
працює серед інвалідів, з ними і для них. В
1993 році, обіймаючи посаду головного спеціаліста управління з питань фізичної культури і
спорту Рівненської облдержадміністрації, Віктор Кучер отримав пропозицію створити центр
для інвалідів і тимчасово очолити його. "Тимчасово" керує тут і по сьогоднішній день. Перші кроки були нелегкими. Та нині він вже не
бачить вад неспроможної людини, для нього
вона, насамперед, особистість. За 14 років існування "Інваспорту" вдалося залучити до занять
фізкультурою близько 3,5 тис. осіб, відкрити 14
фізкультурно-спортивних клубів для інвалідів в

області, виховати 7 майстрів спорту міжнародного класу, 9 - України, більше 30 кандидатів у
майстри спорту. - Відчуваю задоволення, що ці
роки мого життя пройшли немарно, - розповідає Віктор Олександрович. - Якби пішов у комерцію, то був би заможнішим. Але, певно, не
все багатство рахується у грошах. Я багатий
тим, що мене знають і поважають в області, пам'ятають вихованці. У штаті "Інваспорту" немає
випадкових людей. Можливо, дехто й думає,
що з інвалідами не треба на всі сто викладатися, але це помилкове судження. У них особливі
потреби і до них повинно бути особливе ставлення. Тож місцеві фахівці витримали неабияку
перевірку часом, людьми і випробуваннями,
перш ніж залишитися на посадах. І у результатах, яких досягають їхні підопічні, значною мірою є їх заслуга. За загальними показниками
Рівненський "Інваспорт" посідає чільні місця у
своїй підгрупі з 9-ти областей.
Однак, Віктора Кучера прикро вражає той
факт, що роботу в облцентрі сьогодні оцінюють
за показниками спорту вищих досягнень. На
його ж думку, головне завдання - залучити інвалідів до спорту, а саме легкої та важкої атлетики, настільного тенісу, футболу, дзюдо, гандболу, адаптивної фізкультури, а не зробити з
них чемпіонів...
Особливу увагу спеціалісти центру звертають на дітей-інвалідів. При кожному інтернаті
працюють їхні фахівці-тренери. А найталановитіших і найперспективніших спортсменів за
угодою
з
Міжнародним
економікогуманітарним університетом ім. академіка
С.Дем'янчука, підписаною понад 10 років тому,
приймають на навчання до цього закладу. А по
його закінченні окремі спортсмени з вадами
здоров'я поповнюють лави тренерів, масажистів
облцентру. Цим керівництво "Інваспорту" намагається ніби згладити грані між здоровою і
хворою людиною. Не обходиться тут і без проблем. Найперша з них - приміщення площею
1000 кв. м, у якому за годину можуть приймати
від 60 до 80 охочих до спорту, потребує капітального ремонту. А коштів на це бракує... Та Віктор Кучер і весь його колектив докладають
максимум зусиль, щоб центр став справді рідним домом для його відвідувачів. Щоб людина
неспроможна, перемагаючи власний біль, недугу, ніби народжувалася у його стінах наново,
ставала на крила і летіла в світи щасливою від
усвідомлення власної сили і значущості.
Марина Нонка
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їй допомогти і разом у нас є шанси на перемогу.
Так, це була важка праця. Ми у своєму житті звикли покладатися на батьків, лікарів, звикли, що за
нас хтось відповідальний. Взяти на себе відповідальність важко, але ні з якими дивами у світі не
порівняєш першу, таку очікувану посмішку своєї
дитини, і приходить розуміння, що тільки я сама
у своїй душі можу поставити вердикт: бути моїй
дитині здоровою чи не бути. Допоможуть всі, хто
може, але відповідальність і вирішальна роль
тільки моя. Поступово ми стали спокійно спати
вночі, бо цілий день ми працювали: спокійно,
впевнено, послідовно регулювали навантаження,
я вчилася відчувати, розуміти що і як треба робити, дитина вчилася розуміти мене.
У той самий реабілітаційний центр ми прийшли майже через три роки, поки чекали прийому
на перший огляд невропатолога, моя дитина оббігала всі коридори (разом зі мною за ручки поки
що), нас всі пам'ятали, бо випадок досить складний, але очам своїм не вірили, інструктор з ЛФК
прямо сказала: "Я не думала, що ця дитина буде
спиратися на ноги, не те що ходити і тримати правильного голову". Тепер ми вчимося розмовляти і
маємо певні успіхи, які від нас теж не очікували
лікарі. Звичайно, це процес тривалістю у все життя, процес взаєморозуміння, взаємопідтримки,
взаємоповаги, довіри між дитиною і батьками, я
думаю, що це необхідно для будь-якої дитини:
особливої чи звичайної, просто особливі діти надзвичайно чутливі.
Але, на жаль, курс реабілітації дуже короткий,
а така дитина потребує особливої і постійної уваги, а вдома не завжди є можливість повноцінно
займатися. Завдяки тому, що РМГО «Кристал»
відкрила свій Центр, я можу займатися зі своєю
дитиною у спеціально обладнаному приміщенні,
можу поспілкуватися з іншими «особливими»
мамами у невимушеній, сприятливій атмосфері. У
нас є можливість домовлятися між собою і залишати на деякий час дітей з однією з мам. Працівники РМГО «Кристал» надають необхідні послуги з реабілітації батьків, тому що саме з цього
починається допомога особливій дитині.
Я беру активну участь у роботі Центру, тому
що, як ніхто інший, розумію необхідність і перспективність його роботи.
Наталія Павлюк

Я бачу, як моя дитина пізнає світ, стає на ноги, росте, розвивається, радію її досягненням, допомагаю їй. Ми розуміємо один одного і разом
працюємо над її повноцінним майбутнім. Але до
усвідомлення цього ми пройшли нелегкий шлях.
Якби ви чули прогнози лікарів лише 3 - 3,5 роки
назад: «Ваша дитина не підлягає реабілітації»,
«Давайте подумаємо, як вам народити здорову
дитину...» - одним словом, було важко.
Моя дівчинка народилася 4,5 роки тому, і одразу потрапила в реанімацію. Мені дозволили потримати її за ручку тільки через два дні, а взяла я
її на руки тільки через 2,5 тижні. А поруч зі мною
пізнавали, раділи і годували своїх діток «нормальні» мами, як я їх називала. Було сильне відчуття
неповноцінності, провини, тим більше, що це була моя перша дитина.
У лікарнях та клініках ми провели перший місяць життя. Здавалося вдома буде легше, завжди
поруч з дитиною, є кому допомогти. На жаль, виявилося не зовсім так, - дитина була неспокійною,
погано спала, вимагала постійної уваги, а ще крім
того, звичайні побутові обов'язки жінки: їсти приготувати, попрати, попрасувати, поприбирати, спати було просто ніколи. Для мене і моєї сім'ї це
було ще одне випробовування. Довелося бути певною мірою, психологом для своїх близьких, щоб
вони не втрачали надії, а допомагали. Це так важливо, коли самі близькі люди впевнені в тому, що
все буде добре, що ми всі разом справимось - це
така підтримка!
Поступово я почала усвідомлювати, що справи досить серйозні, не з розряду «переросте», що
не досить просто давати вчасно ліки, годувати і
прати пелюшки. Ми пройшли курс лікування в
реабілітаційному центрі - 15 днів, тільки дитина
адаптувалася, звикла до навантажень, тут би працювати і працювати далі, але курс закінчився, а
що робити далі, ніхто не вчить під час курсу, не
показує, що і як правильно робити, маму навіть
часом просять вийти, коли з дитиною займається
спеціаліст, щоб не відволікала дитину. Три місяці
перерви у тренуванні, - навіть для спортсмена це
дуже багато, а коли у дитини діагноз ДЦП, коли
кожен день на рахунку, не те що місяць, - це надто багато. Що робити? До кого звертатися? Хто
навчить?
На щастя у моєму житті є люди, це члени Рівненської міської громадської організації «Кристал», які допомогли усвідомити наскільки важлива моя роль як мами у житті дитини, як важливо
відчувати, розуміти, не боятися її. Вона не така,
як всі інші діти, але це моя дитина і тільки я можу

Контактний телефон: 26-40-71; 8-095-816-18-38
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_________________________________
Веремейчик Марія Володимирівна народилася 24.12.1991 року в с. Храпин Зарічненського району. Інвалід дитинства. Захворювання: діенцифальна епілепсія.
Сонечко тільки піднімається, а Марійка поспішає до школи, долаючи щодень кілометрову відстань. Іде, милується своєю
поліською природою, де вона народилася,
де проходить її дитинство.
Марія - гордість місцевої школи. Вона
є однією з кращих учениць Храпинської
ЗОШ І-ІІ ступенів. Бере участь в шкільних
та районних олімпіадах, пише наукову роботу на тему «Культура Київської Русі».
Активна учасниця художньої самодіяльності не тільки в школі, а й в сільському клубі. А ще кращий читач публічно-шкільної бібліотеки. Любить поезію, вірші почала писати в 5-ому класі.

________________________________________________________________________
*
*
*
Ти вірив в нашу перемогу
Словами надихав ти нас,
Нераз ти чув страшну тривогу
В листах лиш є воно в наш час.
Ти йшов по тернах, ніби мова,
Що заборонена була
І лише пісня, веселкова,
І українські в ній слова.
Боровся ти за неї вперто
Не падав духом, ти тримався!
Вірші свої писав відверто,
Неначе Богу сповідався.
І Бог почув твою молитву:
Очистив від панів шляхи
Звільнив він Україну славну,
За це ми дякуєм тобі
Читаю твори: «Катерину»,
«Садок вишневий», «Заповіт».
Співає наймичка для сина,
І спів той чути на весь світ
Чому ж не спуститься із неба
Веселка мостом золотим?
Долинуть ці слова до тебе,
Що зараз ту ти є святим.
Ти жить хотів задля країни,
І задля волі, задля нас.
Тепер ми вільні українці
І славим ми тебе Тарас!

Україна
В гаї пісня солов’їна,
За столом уся сім’я
Все це наша Україна —
Друга матінка моя.
Жовта осінь, білі зими
І вербичка край води
Все це частка Батьківщини
Як всі люди, я і ти.
Хто поїде в край далекий,
Завжди в серці він несе,
Україну — світ маленький
Хто ж без неї проживе?
Це ж життя все, це святиня
Для людей завжди вона,
Рідна, наша Батьківщина —
Козаків вічна земля.
Україно! Рідна нене
В серці також: я несу
Хоч частиночку країни,
За яку Бога молю.
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Наумова Людмила Дмитрівна – керівник літературногї студії
"Горлиця". Народилася в селі Вовковиї Рівненської області. Доля
колисала її дитинство на смерикових вітах хутора Перекалок, співала колискових солов’їними переливами, стелила стежину м’якими
споришами, шепотіла казки вустами бабусі Фросі і оберігала від
усього злого добрими серцями її хуторян. Коли вчилась у Вовковиївській школі, Доля подарувала Людмилі чудових наставників. А
тоді, поводивши стежками-дорогами, повернула у рідне село. Подарувала трьох синів.
Це вона, Доля, вложила в її руку перо і веліла писати. Про
все, що болить, що бентежить і радує душу, про все, що небайдуже
серцю. Інвалід III групи загального захворювання.

__________________________________________________
Мережить піснею в зажурі
Світанок вранішня зоря.
Нехай вітри на кручах віють,
Та не підвладний часу прах.
Стоїть Тарас і не старіє,
І буде так стоять в віках.

Горлиця
У душі пробилося нове джерело.
Нас збирає «Горлиця» під своє крило.
А душа у «Горлиці» щира і жива,
Сповивають душу ту ніжнії слова.
І туркоче «Горлиця» про любов земну,
Ще про літню ніченьку, про її красу,
Про світанок росяний, ніжний сум і щем,
Про веселки розсипи під рясним дощем.
І про руки мамині, що тепер лиш в снах,
І про те, що в серденьку, й те, що на устах.
Прижилась щоб «Горличка» в нашому краю
Я її намистечко з безліч слів зберу.
Напою водицею з того джерела,
Що на дні зірниці там місяць заховав.
І засяє «Горлиця» ніби діамант –
В неї кожне пір’ячко – то земний талант.

Березень
Сипле березень сонячні промені
По розсталих калюжах снігів,
І вплітає в мелодію повені
Стоголосся весняних вітрів.
Вмиє личко у заспаних пролісків,
Приголубить вербові гілки.
І струмком дзюркотливим напровесні
Він складає пісні залюбки.
А то, раптом, розплачеться літнім плом,
Не соромлячись лагідних сліз.
І тоді розпускається квітами
На леваді гнучкий верболіз.
Горобці галасливі із вереском
Серенади співатимуть вам...
Роздає місяць – джентельмен Березень
Подарунки коханим жінкам.

На Тарасові могилі
Вкраїна, Всесвіту окраса,
Стрічає весну молоду.
Я ж над могилою Тараса
Розмову помислом веду.
На небі зорі, наче німфи,
Всміхаються на цілий світ.
Багато мушу розповісти –
А він мовчить мені в отвіт.
В задумі голову схиливши,
Він так стоїть уже давно.
Йому складає вітер вірші,
І грає хвилею Дніпро.
Йому малюють блискавиці
На чорні хмарочці красу,
А я іду йому вклонитись,
Свою любов йому несу.
І тужить тихо десь бандура
В руках старого кобзаря,

*
*
*
В мого краю щасливе обличчя,
Ну а погляд – волошковий цвіт,
Русі коси з жита і пшениці,
Підперезані стрічкою літ.
А над краєм літа сизокрилі
Журавлями летять в небеса.
Він приходить у душу тремтливо
Лебединою піснею в снах.
Обіймається з вітром в коханні,
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Заблукавши в зелених гаях,
Завмирає в гріховнім коханні,
Щоб нове народити життя.

Сивиною торує стежини,
По яких нам з тобою іти,
Колискову співає дитині,
І грозою змиває гріхи.

Усміхається гарно і щиро,
І колише зело молоде,
Плаче дзвоном церковним тужливо,
Коли в вічність хто – небудь іде.

Колосочком додолоньку гнеться,
І хмариною в небі пливе...
А Демидівка плаче й сміється –
То Демидівка просто живе.
_____________________________________________________________________________________
Тамара Григорівна Кирдій народилася 1969 року в селі Труди. З дитинства мріяла бути лікарем. Але через тяжку хворобу мрія дівчинки не збулася. Лікарі винесли вирок - інвалідність І групи та інвалідне крісло.
Але надія і віра не полишає її. Свою душу і думку вона почала виливати в поезію. Рівними рядками лягло на папері все те, що хвилювало Тамару. Вона відчувала, що потрібна людям.
Тамара Кирдій друкується в районних та обласних періодичних виданнях.
_____________________________________________________________________________________
Тягар життя
Щоранку сонце сходить, день минає.
Від тягара життя - на чолі піт.
Лиш серце в грудях б'ється, душу крає,
Як вічний гніт, це слово - інвалід.
У них немає килимів й хоромів,
А замість кришталю - душа.
Загляньте в душу, скільки в ній любові,
Допоможіть - вона за всіх стражда.
І подивіться в розумні очі:
У них багато ласки і тепля.
Чому ніхто лиш розуміть не хоче,
Що сили в тілі вже для мук нема.
Тож не беріть на душу гріх, отямтесь:
Лиш добром триматись можу світ,
Зверніть увагу, поможіть людині:
Вона ж, як ви, - лиш тільки інвалід.

Не вмирає щедрість
Добро не чиниться наказом,
А лиш за покликом душі.
З ним легко всім стає відразу,
З ним інваліду легше жить.
Тож поспішайте усі, люди,
Добро для страдників творить.
І Богом вам стократ воздасться,
Коли ви хворим віддасте.
Той чесний хліб, що від нещастя
Ваш труд сьогодні береже.
Тоді добро усіх пригорне,
Оточить щастям залюбки
І вмре навік страждання чорне,
І біль відступить навіки.
І давні мрія, як свобода,
З добром полине до добра,
Щоб поклонитися народу,
В якого щедрість не вмира.

_____________________________________________________________________________________
Гусар Ольга Віталіївна народилася 3 травня 1953 року у м. Кизег Пермської області (Росія), українка. Працює головним бібліотекарем відділу обробки та комплектування літератури Здолбунівської
центральної районної бібліотеки. Вірші пише з дитинства. Виховала сина і доньку. Інвалід II групи загального захворювання.
_____________________________________________________________________________________

*
*
*
Ти приходиш до мене з болем,
Залишаєш його мені.
І тікаєш за виднокола
У свої прояснілі дні.
Легко стане Тобі в дорозі.
Не подумаєш навіть Ти,
Що можливо і я не в змозі
Більше болю тримати в собі.

Той тягар вже на душу тисне
Гіркотою її палить.
Бо без Тебе, немов без пісні.
Сумно, сіро на світі жить.
Я про Тебе думаю часто
І бажаю щастя Тобі.
Може буде і справді щасно
Коли знову зустрінемось ми.
60
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Володимир Пінчук народився 1 травня 1941 року в с. Підлісне Дубровицького району.
Після служба в армії, навчався в Сарненському СПТУ №1, в Пінському індустріальнопедагогічному технікумі.
Працював у відділі охорони при Сарненському РВ УМВС. Зараз на пенсії. Член
УТОС. Володимир Степанович – людина великої душі. Займає активну життєву позицію.
На добровільних засадах організовує і проводить інформаційні і дозвілеві заходи для утосівців. У вільну хвилину пише життєві історії. Серед них: «Не відвертайтеся від свого щастя», «Батьки та діти: на щасливу старість чи гірку самотність…», «Радість і щастя з присмаком гіркоти», «Остання воля батька», «Батько не благословив на щастя ». Друкується в
місцевій газеті «Сарненські новини», обласних – «Рівне-ракурс», «Провінційна газета».

_____________________________________________________________________________________
Посмішку забрав наречений
боцьке побачення. Останнє, тому що післязавтра
вони вже будуть навіки разом. Сиділи під вербою,
кохалися, танули в обіймах, клялися у вірності один
одному. У них все тремтіло від повноти почуттів і
пристрастей. Розійшлися опівночі.
Леся побігла додому, Андрій сів на свою “Яву”
та помчав, окрилений щастям, під враженням неповторної зустріч. Не помітив, як зненацька назустріч
вискочила вантажівка... мить – і Андрія не стало.
Коли Леся повідомили про загибель коханого, знепритомніла.
Хоронили Андрія в той день, у неділю, коли мало відбутися їх весілля. Він лежав у домовині молодий, красивий, у чорному костюмі з букетом на грудях. Леся в білій фаті ридала над ним, проводжала
своє непізнане щастя в ту далеку дорогу, з якої ніколи не повертаються.
То була трагедія: весілля відбулося без молодого.
Усі гості на поминальному обіді віддавали наречені
подарунки, які мали дарувати молодим, ділили коровай...
Леся сиділа за столом, обливалась сльозами. Не
могла прийти до тями. Їй здавалось, що ось-ось трапиться диво, прийде до неї Андрій, і їм кричатимуть
“Гірко!”, про що вони так мріяли. Та не прийшов.
Після всього, що трапилось, Леся залишилась
жити в батьків Андрія. Він був єдиним сином у них,
тож вирішила не залишати ї одинокими в горі. Стала для них дочкою, хоч як не вмовляли батько й мати повернутися додому... Не повернулась. Вдячні
були Андрієві батьки за її добре серце. Не раз, правда, казали: “Виходь, Лесю, заміж, ти ще ж молода,
живіть у нас з чоловіком. Андрія все одно не вернеш”.
- Та ні, - відповідала, - не можу зрадити свого
коханого. Що я йому скажу як зустрінемося на тому
світі? Ми ж так клялися у своїй вірності.
Дивиться Леся, коли встає та лягає спати, у вільну годин вдома, на портрет свого коханого, розмовляє з ним, їй здається, що він живе поруч. Якщо
щось погано, звертається до нього за порадою. Упевнена, що він з того боку світу допомагає їй...
Ось така випала доля Олесі. І міняти її не хоче.
Тому й немає в неї посмішки на обличчі, бо забрав її
з собою коханий...

Коли лікувався в одній із рівненських лікарень ,
мою увагу, як і багатьох інших, привернула чергова
медсестра нашого відділення. Років їй було під тридцять. Гарної зовнішності, до хворих ставилась добре, проймалась їхніми болями, але жодного разу не
бачив на її обличчі посмішки. Інші ж бо сестри завжди веселі, жартували з хворими. Леся ж – чомусь
стримана в усьому. Дивувалися хворі такій поведінці медсестри. Не втримав, розпитав про неї в її подруги, з якою разом чергували. Ось яку історію вона
повідала.
Леся була вродливою дівчиною, тож не один
хлопець у селі мріяв поєднати з нею свою долю.
Проводжали додому. Освідчувались у коханні. Просили її руки, та вона всім відмовляла, і не тому, що
гордилася, ні, вона була лагідної вдачі, що їх і дратувало. Іноді навіть доходило до бійки між ними,
але Леся спокійно застерігала:
- Хлопці, не бийтеся. Я вас усіх люблю, але того
єдиного, який мені судився, ще не бачу серед вас...
Якось приїхали до них у село на танці хлопці з
сусіднього села. Сусідські кавалери завжди мали
кращий авторитет, ніж свої. Була тоді в клубі і Леся, як завжди, весела, про щось щебетала з дівчатами і, звичайно, непомітно поглядала в ту сторону, де
стояли приїжджі хлопці. Відразу зупинила погляд
на русявому, який стояв трохи осторонь. А він ніби
відчув той погляд, попрямував до неї і запросив до
танцю.
- Дозвольте? – ввічливо звернувся до неї.
Леся хоч і не була соромливою, але чомусь почервоніла, ступаючи йому на зустріч. Він так легко
кружляв її у вальсі, тримав руку у своїй. Відчула
якесь особливе тепло його руки. Затремтіло дівоче
серце. Познайомились, провів її хати.
А потім були зустрічі, побачення ще і ще. Вони
закохалися. Жити вже одне без одного не могли.
Вирішили одружитися. Батьки не перечили. Щасливою себе вважала Леся, що знайшла-таки свою долю. Сіяв від щастя і Андрій, що покохала його така
гарна дівчина. Кохання їх було чисте, мов кришталь. Вони берегли свою любов, чистими чекали
свою першу шлюбну ніч...
Тож у п’ятницю перед весіллям, коли свашки пекли коровай, співали весільних пісень, приїхав на
мотоциклі Андрій до своєї коханої на останнє пару61
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В Палаці культури "Дарниця" м. Києва 8-9
грудня 2006 року проходив студентський фестиваль творчості "Сяйво надій", учасниками
якого була молодь з особливими потребами,
незалежно від форми навчання. До участі у
фестивалі допускалися колективні та індивідуальні творчі роботи (доробки, результати
наукових або спортивних досягнень) за номі-

Рівне

8 лютого 2007 року на базі Київського національного університету "Києво-Могилянська
академія" за підтримки проекту Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб" відбулася науково-практична конференція "Соціальна політика, соціальна робота й охорона
здоров’я: як Україні досягти європейського
рівня якості послуг?".
В конференції взяли участь спеціалісти Міністерства праці та соціальної політики, викладачі та студенти вузів України, соціальні
працівники. Від Рівненської області в роботі
науково-практичної конференції брали участь
вісім представників установ і організацій соціальної сфери.
На пленарному засіданні, спеціальних заняттях обговорювалися питання: впровадження стандартів надання соціальних і медичних послуг як засіб підвищення якості обслуговування населення; розробка і застосування інноваційних моделей практики; актуальні напрямки досліджень у сфері соціальної
роботи, соціальної політики та охорони здоров’я, що створюють підгрунття для доказової практики; підготовка фахівців соціальної
сфери й охорони здоров’я з огляду на європейський досвід та на основі доказової практики і управління.
Планується видання збірки тез та матеріалів
конференції.
Р. Щербан

Конкурсні роботи студентів з особливими
потребами

націями: пісенний вернісаж, танцювальні ритми, виконавче мистецтво, дизайнерське мистецтво, авторська пісня, фотографічна номінація, спортсмен року, науковець року, декоративно-прикладне мистецтво. Серед учасників цього феєричного шоу була студентка
Всеукраїнського Міжнародного університету
розвитку людини "Україна" (ВМУРоЛ) – Назарук Тетяна, яка навчається на третьому курсі
соціальнопсихологічного
факультету
за
спеціальністю
"соціальна робота". Вона стала
фіналісткою фестивалю і нагороджена дипломом за перемогу
у номінації "Пісенний
вернісаж".
На фестивалі
панувала дружня
атмосфера, відНазарчук Тетяна
чувалась
підтримка ближніх, яким також випав шанс проявити себе, відкрити і розвинути свій потенціал.
В.В. Пашута,
викладач ВМУРоЛ "Україна"
*

*

*
*
*
Результати минулого спортивного року в
Рівному підвели: заступник міського голови
Рівного О. Хмелецький, секретар міської ради
Ю. Торгун, начальник міського управління
освіти і науки В. Новак і начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту С. Шевчук. На новорічному вечорі в студентському
кафе Національного університету водного
господарства і природокористування "Сучасник" – почесні гості вручили нагороди переможцям в різних номінаціях. Найкращими
спортсменами та тренерами центру "Інваспорт" стали: Василь Ажнюк, Ігор Косенко та

*
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Сергій Фролов (футбол), Галина Гашинська,
Любов Семенюк та Михайло Коверза, заслу-

міську лікарню. Що стосується житлових будівель, то проекти їх будівництва чи реконструкцій затверджуються нині лише тоді, коли
в них передбачені пристосування для інвалідів.
Рівне вечірнє. – 2007. – 11 січня.

*
*
*
В Рівненській області понад 3200 інвалідів чекають своєї черги на отримання автомобіля, тому не дивно, що черга просувається
так повільно.
Семеро мешканців області нещодавно
безкоштовно отримали новенькі "Таврії". Решта – сплатили 7 чи 3- відсотків їхньої вартості. Загалом у 2006 році 18 інвалідів Рівненщини отримали автомобілі, повна вартість
одного становить приблизно 21 тис. грн.
Рівненська газета. – 2007. – 24 січня.

*
*
*
Центр молодіжних ініціатив "Разом" на
базі центральної районної дитячої бібліотеки
м. Березно приступив до виконання програм
"Творчий розвиток особистості" для дітей сиріт, дітей-інвалідів, дітей з неблагополучних
сімей.
У рамках конкурсу організовано книжково-ілюстративну виставку "Повір у себе", вернісаж малюнків "Я пізнаю світ", в якому
взяли участь 26 дітей. Кожен з учасників
отримав грамоту та пам’ятний подарунок.
У конкурсі-виставці дитячих робіт "Вінок
рукотворної краси" були представлені роботи
Сергія Іллюка, який власноруч виготовив
ікону Ісуса Христа, Антона Омельчука – різбляна шкатулка та вишивка "Воскресіння
Христа" Лесі Здорик.
Творчий конкурс вимагав неабиякого таланту, учасники складали власну поезію та
прозу "Барви мого дитинства". 14 з них були
нагороджені грамотами.
Анкетування учасників конкурсів та їх батьків, вихователів показало доцільність проведення конкурсу, який для багатьох дітей
став творчим поштовхом до вияву власної
ініціативи, дав можливість повірити в себе, в
свої сили. Під час реалізації проекту працівниками центральної районної дитячої бібліотеки було складено та віддруковано брошуру
"Світ очима дітей".
Надслучанський вісник. – 2007. – 6 січня.

*
*
*
Інваліди-візочники зможуть невдовзі безперешкодно потрапляти до приміщень органів влади Рівного. У 2007 році, відповідно до
програми, яку затверджено на сесії міськради
передбачено обладнати будівлі міськвиконкому, управління житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури, відділ з надання субсидій, територіальний центр обслуговування пенсіонерів
та малозабезпечених громадян, усіх ЖКП та
міської лікарні. Витратити на це планують 42
тис. грн., з яких найбільше – 10 тис. грн. – на

*
*
*
З цього року інваліди Великої Вітчизняної
війни та війни з Японією матимуть 100 відсоткову знижку на абонентну плату за користування квартирним телефоном. За словами начальника відділу Міського управління праці
та соціального захисту Наталії Шиляєвої з 1
січня набирає чинності Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Вже підготовлені списки інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією,

Ігор Косенко
жений тренер України (пауерліфтинг), Ірина
Матло (плавання), Олександр Помінов (дзюдо).
Начальник управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Рівненського міськвиконкому Сергій Шевчук зауважив, що успіхів у
минулому році було чимало, однак на досягнутому не час зупинятися, треба йти вперед.
Адже цей рік – передолімпійський, і всі змагання проводяться з прицілом на пекінську
Олімпіаду.
Рівненська газета. – 2007. – 22 січня.
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яким надаються стовідсоткової знижки послуг ВАТ "Укртелеком". Цим людям, пільга
буде надана автоматично.
Рівненська газета. – 2007. – 24 січня.

для дітей з особливими потребами започаткувала туристична агенція "Світ вражень" за
підтримки ВАТ "Рівненський завод високовольтної апаратури" (ВАТ "РЗВА"). Вони
презентували проект у нічному клубі "Магнат". Акцію підтримав і став ведучим відомий шоу-мен Андрій Кузьменко ("Скрябін").
Туристична агенція почала збір коштів на потреби міського центру ранньої педіатричної
реабілітації та соціальної адаптації дітей з
особливими потребами.
Йдеться про допомогу дітям віком від
двох місяців до восьми років. Нині в центрі
щодня займається 50 дітей з особливими потребами, ще 20 – вдома.
Турагенція "Світ вражень" переказуватиме один відсоток від вартості кожної проданої путівки на потреби цього центру.
Крім цього, ініціатори акції запропонували міським підприємцям пожертвувати гроші
та встановити у себе в офісах скриньки для
благодійних внесків.
За кошти зібрані упродовж тижня придбають для дитячого центру найнеобхідніше
обладнання. Директор центру Тамара Савчук
щиро подякувала організаторам акції та ВАТ

*
*
*
Міжнародний благодійний фонд "Проти
дитячої лейкемії" недавно презентував брошуру для батьків, дітям яких поставлено діагноз лейкемія. У книгу ввійшов досвід лікарів, медичного персоналу, батьків і маленьких пацієнтів.
Поширюється посібник безкоштовно у
всіх лікувальних установах, де проводять лікування лейкемії. У 2007 році фонд уклав договір про співпрацю з однією із солісток групи "Віа-Гра" Вірою Брежнєвою. Їхньою спільною метою стане придбання сепаратора
клітин крові "Амікус" для Центру дитячої онкогематології і дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Його вартість на сьогоднішній
день становить 198 тис. $.
Щорічно в Україні на злоякісні хвороби
крові хворіють приблизно 600 дітей. Залежно
від виду хвороби, в середньому більш як 70
відсотків усіх хворих, мають шанс на повне
одужання за умови ранньої діагностики і курсу лікування, так повідомила головний дитячий гематолог Києва Ольга Стецюк.
Голос України. – 2007. – 17 лютого.
*
*
*
Два мільярди коштуватиме реалізація програми боротьби з онкологічними захворюваннями в Україні. Про це заявив Міністр
охорони здоров’я Юрій Поляченко. За його
словами, дана програма розрахована на 5 років і буде спрямована не лише на закупку медикаментів та обладнання, а й на розвиток
системи профілактики ранньої діагностики
онкологічних хвороб.
Рівне вечір. – 2007. – 6 лютого

Шоу-мен Андрій Кузьменко
"Скрябін"
ведучий благодійної акції
у м. Рівне
"РЗВА" в особі голови правління п. І. Ференца за увагу і співучасть до долі маленьких дітей-інвалідів, висловила надію, що підтримка
соціальної програми "Світ вражень - 2007"
спонукатиме багатьох людей-благодійників
підтримати її, щоб люди не лише пожертвували кошти, а й були б ініціативними в своїй
благочинності.
Ого. – 2007. – 8 лютого.

*
*
*
Рівненщина опинилась на останньому місці за благодійністю серед областей України,
тому рівненські підприємці вирішили виправити ситуацію та допомогти дітям-інвалідам.
Соціальний проект "Світ вражень - 2007" зі
збору коштів

чня 2007 року у м. Рівне, у спортивному залі
автотранспортного технікуму УДУВГП, відбувся Відкритий чемпіонат Рівненської обла-
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Переможцями у групі серед спортсменів з
вадами зору стали неодноразові чемпіони
України, Майстер спорту України міжнародного клacy – Шпитун Юрій (Житомирська
обл.) та Галінська Галина (м. Рівне); серед
спортсменів з порушеннями ОРА перше місце посіли неодноразові чемпіони України,
володарі Кубків України, – Лаврук Олег
(Хмельницька обл.) та Семенюк Любов (м.
Рівне); ceред спортсменів з наслідками ДЦП

сті з міні-футболу серед спортсменів з наслідками дитячого-церебрального паралічу
(ДЦП).
Взяли участь команди м. Рівне та Волинського облцентру „Інваспорт", загалом близько 40 спортсменів. За результатами змагань,
третє місце посіла команда „Рівне-3", друге
місце зайняла команда „Волинь", а переможцями стала команда „Рівне-1" у складі: Іванов
Артем (воротар), Стихун Василь, Яковчук
Іван, Антонов Руслан, Антончук Артем, Батай Валерій.
27 січня 2007 року у м. Рівне в залі спортивного клубу „Олімпійські надії", що знаходиться на вул. Шкільній, буд. 33, відбувся
Чемпіонат області з боротьби дзюдо серед
спортсменів з вадами зору. У загальному,
прийняло участь близько 25 спортсменів з
міста Рівне та смт. Клевань.
Змагання закінчилися з таким результатом: серед чоловіків у ваговій категорії 38 кг.
І-ше м. здобув Гаврись Є., смт. Клевань (тренер Помінов О.М.); вагова категорія 42 кг. Іше місце здобув Киричук А., смт. Клевань
(тренер Помінов О.М.); вагова категорія 60
кг. І –ше місце виборов Довгалець В., м. Рівне (тренер Романкевич М.Я.); вагова категорія 80 кг. І-ше місце отримав Помінов О.
(тренер Романкевич М.Я.); серед дівчат у ваговій категорії 36 кг. І-ше місце – Логацька
Л., смт. Клевань (тренер Помінов О.М.); вагова категорія 42 кг. І -ше місце Галинська
Ю., м. Рівне (тренер Романкевич М.Я.).

Семенюк Любов
перемогу отримали призери України - Наливайко Михайло (Сарненський р-н) та Плескун
Наталія (Тернопільська обл.).
Друге місце вибороли, відповідно, – Копитюк Володимир (м. Рівне) та Данілейко Тетяна (м. Рівне), Майстер спорту України –

3-4 лютого 2007 року у м. Рівне пройшов
Відкритий Кубок Рівненщини з пауерліфтингу серед спортсменів-інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА), з наслідками (ДЦП) та з вадами зору, в якому взяли
участь команди Хмельницької, Тернопільської, Житомирської областей, Сарненського,
Березнівського, Зарічненського районів та м.
Рівне. Загалом змагалося майже 50 учасників.

Копитюк Володимир
Мурашко Олександр (м. Рівне) і Гулевич Оксана (Березнівський р-н), Смик Віталій (Сарненський р-н); виконавши норматив „кандидат у Майстри спорту України" – Гулійчук
Марія (м. Рівне).
Треті місця зайняли: кандидат у Майстри
спорту - Феш Микола (Тернопільська обл.),
Майстер спорту – Семещук Ігор (Березнівський р-н) та Усачик Вадим (Сарненський р-н).
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10–12 лютого 2007 р. у м. Рівне в залі
спортивного клубу „Олімпійські надії", відбувся Чемпіонат області з боротьби дзюдо
серед спортсменів з вадами зору. У змаганнях
взяло участь близько 66 спортсменів з 11 областей України та м.
Києва
А також – призери та
учасники
Параолімпійських
Ігор
2004,
чемпіони Європи та Світу.
Змагання закінчилися з таким результатом: у ваговій категорії 36 кг І-ше місце посіла Логацька Л., смт. Клевань; у ваговій категорії 48 кг І-ше місце посіла Галинська Ю.,
смт. Клевань; у ваговій категорії 60 кг І-ше
місце отримав Засядкович І., м. Львів; у ваговій категорії 66 кг І-ше місце виборов Карпенюк С., м. Житомир; у ваговій категорії 73 кг
І-ше місце посів Помінов О., м. Рівне; у ваговій категорії 90 кг І-ше місце завоював Шевченко А., АР Крим; у ваговій категорії 100 кг
І-ше місце отримав Ливицький М., м. Вінниця; у ваговій категорії +100 кг І-ше місце виборов Зип В., м. Донецьк.

(тренер – С. Захожий); у ваговій категорії 81
кг І-ше місце виборов Близнюк Віктор з Вінницької області (тренер – М. Костенко); у ваговій категорії 90 кг І-ше місце завоював
Браценюк Володимир м. Рівне (тренер – А.
Маяковський); у ваговій категорії 100 кг І-ше
місце посів Стадник Сергій, м. Севастополь
(тренер – С. Семенихін, І. Губанова); у ваговій категорії +100 кг І-ше місце зайняв Ферапонтов Кирило з
Полтавської області
(тренер – О. Сидоров).
21 лютого 2007 р.
в м. Рівне в приміщенні
спортивнооздоровчого комплексу Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука відбулися обласні
змагання з волейболу в рамках програми спартакіади серед спецшкіл-інтернатів.
Змагання закінчилися з такими результатами.
У групі - легкі порушення:
I місце зайняла команда Острозької спецшколи-інтернату для дітей з вадами слуху
(вчитель фізичної культури - Пацула О.Л.,
директор -Лебідь Г.В.);
II місце виборола команда Клеванської
школи-інтернату для слабозорих дітей (вчитель фізичної культури – Макринський C.O.,
директор - Фалко Ж.В.);
III місце посіла команда Мізоцької школиінтернату (вчитель фізичної культури - Клименко Я.В., директор - Тропець Г.П.);
У групі - помірні порушення:
I місце зайняла команда Острозької допоміжної школи-інтернату для дітей з розумовими вадами (вчитель фізичної культури Плісецький М.М., директор - Федорчук
М.О.);
II місце у команди з Клеванської спецшколи-інтернату для дітей з розумовими вадами (вчитель фізичної культури - Артинюк
О.В., директор - Малиновський О.Л.).

13–15 лютого 2007 р. у м. Рівне в залі
спортивного клубу „Олімпійські надії", відбувся Чемпіонат області з боротьби дзюдо
серед спортсменів з вадами слуху.
У змаганнях взяли
участь провідні спортсмени, близько 29 чоловік з 9 областей
України, а саме з Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Харківської, Полтавської областей, м. Севастополя та Автономної Республіки Крим.
Чемпіонат закінчився з таким результатом: у ваговій категорії 60 кг І-ше місце посів
Кушнір Богдан з Вінницької області (тренер –
М. Костенко); у ваговій категорії 66 кг І-ше
місце виборов Савченко Владислав з Харківської області (тренер – В. Ключко); у ваговій
категорії 73 кг І-ше місце здобув Нагорний
Петро з Рівненської області м. Костопіль
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ПРОЧИТАЙ І
ВИВЧИ!

Весна і мама
Якось я спитала у Весни:
- Ти чому приходиш, поясни?
І Весна сказала прямо:
- Поспішаю я на свято Мами!
Поспішають квіти проростати,
Поспішають журавлі вертати,
Поспішає сонечко теплішать,
Поспішають діти розумнішать.
В Африці далекій, пам’ятаю,
Говорив мені Премудрий Слон,
Що якби на світі мам не стало,
Той весни на світі не було!
Ще сказав: "Ви помічали, може, Кожна мама із Весною схожа".
І відкрив мені він таємницю
Що весна із Мамою Сестриці…
(І. Жиленко)

РОЗМАЛЮЙ
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ЦІКАВИНКИ

Більшість з нас думає, чуючи стукіт дятла по дереву,
що він псує його, відколюючи тріски. Але все якраз
навпаки. Дятел допомагає дереву вижити.
Передусім, дятли — птахи, що мешкають на деревах.
На деревах вони й харчуються. Під корою дерев сховані
комахи. Дятел дістає їх по нюху, хоч зовні їх не видно.
Дятел пробиває діру саме у тому місці, де комахи
знаходяться, і з’їдає їх. У більшості випадків ці комахи
шкідливі для дерева.
Як вдається дятлу добратися до комах всередині
дерева? Одна причина в тому, що дзьоб дятла дуже
гострий й сильний, який нагадує долото. А ще у дятла
унікальний язик. У деяких видів він у два рази довший,
ніж уся голова. Язик у перетині круглий, твердий на
кінці й з крихітними зубчиками по краях. У дзьобі язик
скручений, як пружина. Коли дятел дістає комаху з дерева, він може засунути язик глибоко до дупла.
Дятел довбає не тільки живі дерева. Він користується своїм дзьобом-долотом для видовбування дір у загиблих деревах. Там дятел влаштовує гніздо. Іноді ці птахи роблять
два отвори, неначе вхід і вихід. Це дає дятлам можливість втекти, якщо загляне до гнізда непрошений гість.

Страус — дуже дивний птах. Про нього розповідають багато цікавого, але не все з цього відповідає дійсності. Існує думка, що переляканий страус
відчуває себе в більшій безпеці, сховавши свою голову в пісок. У цей час можна легко підійти й схопити його.
Однак насправді ніхто цього не спостерігав.
Адже страус просто не робить цього! А наштовхнути людей на таку думку могла та обставина, що коли
птах відчуває себе в небезпеці, то лягає на землю,
витягує шию й уважно спостерігає. Але як тільки
небезпека наближається, страус поводиться так само, як й інші тварини — схоплюється й тікає!
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ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!
Цесар Наталія , 7 років (1999 р.), проживає в м. Сарни Рівненської
області по вул. Драгоманова, 38. Інвалідність пов'язана з наслідками
аварії на ЧАЕС. В дитини вроджена вада розвитку – лімфедема лівої
кисті з порушенням функції лівої верхньої кінцівки, якій необхідно
щорічне лікування в спеціалізованій клініці лімфології.
В зв’язку з відсутністю можливості лікування на території України , батьки шукають спонсорів для лікування за кордоном в клініці з
лімфології та флебології в м. Бад Зекінген (Німеччина).
Клініка готова прийняти дитину, з супроводжуючою особою, в
розрахунку 130 євро за добу.
Тривалість курсу лікування становить 4 тижні. Всіх, хто не байдужий до чужої біди, просимо допомогти.
Ощадний банк 0017/0113
Код банку 333368
Вклад: до запитання
Рахунок №131682
Чайка Лариса Адамівна

Клубне об’єднання "Ретро" запрошує для спілкування та цікавого проведення дозвілля всіх, хто не хоче
бути самотнім.
Саме у нас Ви зможете проявити себе як особистість, поспілкуватись, потанцювати, розширити коло
знайомств, відсвяткувати весело різні свята, Дні народження.
Запис за телефонами: 24-15-13, 24-75-79.
Звертайтесь за адресою: Міський Палац культури ("Текстильник"), вул. Гагаріна, 6 (методичний
відділ).
Міський Палац культури:
- 27 березня 2007 р. – прем'єра вистави "Дивна місіс Севідж" за п’єсою Патріка (з нагоди Міжнародного Дня театру);
- 29 квітня 2007 р. – II Регіональний мистецький фестиваль "Рідня пісня".
Рівненська державна обласна бібліотека:

-

-

Навчально-інформаційний комп’ютерний Центр «Інтернет-Окуляр» запрошує на навчання з
основ комп’ютерної грамотності та роботи в мережі Інтернет слабозорих та незрячих людей.
Заняття проводяться в групах та індивідуально за навчально-тематичними планами. Всі послуги Центру безкоштовні.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (2-й поверх), телефон для довідок 26-38-30.
7 травня 2007 р. – виставка виробів із художньої кераміки учасників студії під керівництвом
Наталії Іванюк, телефон для довідок 26-38-30;
Рівненській обласний краєзнавчий музей:

-

7-18 березня 2007 р. – художньо-документальна вистава «Розгойдані дзвони пам’яті», присвячена жертвам голодомору в Україні (архівні документи, документальні свідчення очевидців 1932 – 1933 рр., історичні експонати, документальні фотографії, плакати, картини);
20 березня 2007 р. – фольклорно-етнографічне свято «Музейні гостини». Демонстрація робіт
народних майстрів краю та України;
21 березня 2007 р. – виставка вишиваних рушників «Український рушник» із фондів Обласного краєзнавчого музею.
Адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 19, телефон для довідок: 26-75-80.
71

ДОЩКА ОГОЛОШЕНЬ__________________________________________________Інва.net № 15

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: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
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Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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Людмила Войтюк
Дата народження: 1977 р.
Країна: Україна
Місто: с. Мирогоща Дубенського району, Рівненської області
Людмила захоплюється моделюванням жіночого одягу та зачіски.
Відвідує Мирогощанську школу мистецтв. Її роботи експонувалися у
виставковій залі бібліотеки. Інвалід I-ї групи загального захворювання. Мріє удосконалюватися в майстер-класі професіоналівдизайнерів.
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Олександр Майструк
Дата народження: 1977 р.
Місто: Рівне

Курсанта-відмінника Київського інституту військово-повітряних сил, ще
недавно міцної статури хлопця, комісували, призначивши першу групу інвалідності
тавійськову пенсію. Здавалося, що життя закінчилося... Проте розраду Олександр знайшов у фотографії.
Олександр Майструк представляв свої роботи на багатьох виставках, у тому
числі міжнародних. На думку рівненських фотомайстрів, його творчий професійний потенціал за останні роки значно зріс. Сам Олександр вважає, що попри все, йому пощастило – він
може займатися справою, яка приносить йому задоволення. Тому на досягненому не зупиняється і мріє про нові сюжети та виставки. Хоча найбільше йому пощастило на людей, які його оточують. Адже вони не відмовили Олександру Майструку в головному - в розумінні.
Матвійчук А. Попри майже повну нерухомість, мешканець Рівного активно займається художньою фотографією.
Культура та мистецтво. Громадське радіо <http://www.radio.org.ua/> (2007, лютий,10)

No title

Reminiscences

Rain&Night City

Cactus&Night City
Скорость света
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