Випуск 14
Робити добро людям
З хворобою варто
навчитися жити
Він бачить душею,
а серцем співає
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Шановні читачі!
Гортаю „Календар знаменних і пам'ятних дат на
IV квартал 2006 р.” і дивуюсь, як багато в ньому
Міжнародних та Всесвітніх подій: день людей
похилого віку, день хворих на цукровий діабет,
охорони психічного здоров'я, день інвалідів тощо. І
це добре. Бо кожного разу це привід для
представників органів влади, всіх, від кого залежить
добробут і навіть життя людей з вадами здоров'я,
зупинитись, поглянути в очі тим, хто роками
терпляче чекає на допомогу, на життя гідне людини.
Щороку Міжнародному Дню інвалідів передує
низка заходів, які проводяться державними і громадськими організаціями. Як
правило, це звіти про зроблене, масові заходи і подарунки. А ще плани і прогнози
на майбутнє. Однак в буденні дні більшість людей з інвалідністю залишається
наодинці з мрією, що проголошене Конституцією України: „Людина, її життя і
здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в нашій державі
найвищою соціальною цінністю” – стане реальністю. Отож, залишається
сподіватися, що гарантований Конституцією України і вже закріплений на
законодавчому рівні соціальний захист зовсім скоро відчує кожна людина з
особливими потребами у великому місті і найвіддаленішому селі.
Сподіватися і в той же час вчитися жити зі своїми проблемами та
невиліковними хворобами повноцінним життям. Вчитися робити себе щасливою
людиною, усвідомлюючи, що Богом дано саме тобі пройти цей нелегкий
тернистий життєвий шлях.
І в цьому ми намагаємося допомогти Вам, розміщуючи у бюлетені "Інва.net"
поради лікарів, реабілітологів, психологів, консультації юристів. Також розповіді
наших краян, які наперекір долі долають життєві труднощі, не нарікають на
життя, а й допомагають іншим. У рубриці „Нетрадиційні методи лікування” –
рецепти народної медицини із „Зеленої планети Наталі Земної”.
Ми вдячні дописувачам із Володимирецького району за листи із
запитаннями, бібліотечним працівникам міст Кузнецовська, Березне, Сарни, які
надіслали розповіді про своїх читачів. Особисто Василю Бондару, Віктору Ільчуку,
Михайлу Микуліну, Людмилі Марчук, Володимиру Дегтяруку, Ларисі Костюк за
надані матеріали.
Особлива подяка за фінансову допомогу у підготовці 4-х випусків
інформаційного бюлетеня "Інва.net" відділу Преси, освіти та культури Посольства
США в Україні.
Відрадно, що наше видання стає красивішим і змістовнішим – і в цьому є
також Ваша заслуга, шановні читачі.
Отож пишіть нам.
Раїса Щербан
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ТРЕТЬОГО ГРУДНЯ —
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ
Ми, здорові, повноцінні люди, що легко
пересуваємося на своїх ногах і користуємося
усіма благами повноцінного життя, у
повсякденній суєті нерідко забуваємо про тих,
хто ходить з допомогою милиць чи візків,
“бачить” світ навпомацки або “чує” очима, хто
уражений тяжкою хворобою. Та все ж,
поміркуймо про їхнє життя бодай у День
інвалідів. Хоча День інваліда — це не свято. Це
лише мотив, щоб привернути увагу суспільства
до цих людей, які юридично є повноправними
його членами.
Скільки їх?
У світі налічується біля 600 мільйонів
інвалідів. З них – за даними Міністерства праці
та соціальної політики України – на початок
нинішнього року 3 мільйони 376 тисяч (957
тисяч — жінок, 2419 тисяч — чоловіків)
живуть в Україні. У відношенні до загальної
чисельності населення це становить 4,71%, а до
загальної чисельності пенсіонерів — 15, 75%. Із
них: інвалідів Великої Вітчизняної війни —
288,7 тисячі, чорнобильців — 55,7 тисячі,
інвалідів дитинства — 265,4 тисячі, інвалідів
від трудового каліцтва і профзахворювань —
115,4 тисячі, інвалідів від загального
захворювання — 1404 тисячі, дітей-інвалідів —
146,5 тисячі.
Серед українців-інвалідів 306,9 тисячі
інвалідів першої, найважчої групи, 1 мільйон
309,1 тисячі інвалідів другої групи, 625,2 тисячі
інвалідів третьої групи. Ще 164 тисячі дітейінвалідів чекають 16-річчя, коли їм нададуть ту
чи іншу групу.
Найважчі категорії серед інвалідів — 200
чоловік без рук і ніг узагалі, 3 тисячі — без ніг,
9 тисяч — без рук, майже 60 тисяч — без однієї
ноги.
Щорічно інвалідами стають 250 тисяч чоловік
(у тому числі й дітей). Причини цьому різні. Це
і велика кількість виробничих травм,
екологічна ситуація, рак і туберкульоз,
дорожньо-транспортні пригоди тощо. Лише
цього року первинно визнано інвалідами 78,3
тисячі чоловік унаслідок серцево-судинних

захворювань, 27,6 — захворювань нервової
системи, 23,4 — внаслідок травм, 18,6 —
кістково-м’язових захворювань, 14,6 —
психічних розладів, 10,9 — захворювань очей,
1,75 тисячі — внаслідок захворювань органів
слуху.
Як їм ведеться?
Чи почуває себе ця категорія громадян нашої
держави захищеними? Однак чи є вони такими
у нашій державі?
Чи дотягують до “споживчого кошика” їхні
пенсії? До того ж, не забуваймо, що у їхній
кошик, крім набору необхідних продуктів,
входять ще й медикаменти, найнеобхідніші з
яких коштують досить дорого навіть для
людини із середнім достатком. Тож інвалід —
чи не найбільш незахищений член нашого
суспільства.
Хоча
інвалідів,
безумовно,
повинна
підтримувати держава. Однак незважаючи на
всіляку готовність сприяти і підтримувати,
фінансування цього року було мінімальним,
щоб не сказати смішним. При річній потребі –
1,6 мільярда гривень на потреби інвалідів було
виділено лише 20 відсотків від запланованих
110 мільйонів гривень.
Кому болить їхня біда?
Цим людям потрібна наша допомога. Тільки хто
переймається їхніми проблемами, окрім близьких
і рідних? Хоч нерідко трапляється так, що навіть
батьки відмовляються від дітей-інвалідів і здають
їх у дитячі будинки та спеціалізовані інтернати. У
таких випадках увесь тягар сповна лягає на плечі
держави. Сьогодні наша держава нехай іще не на
належному рівні, але взяла на себе конкретні
зобов’язання з матеріального забезпечення
інвалідів, створення для них необхідних
правових, соціально-побутових, психологічних
умов життя, надання їм пільг, конституційно
гарантувала рівні з усіма іншими громадянами
можливості для освіти, участі в економічній та
інших сферах життя суспільства. Серед них:
безоплатне встановлення квартирних телефонів,
безоплатний проїзд в міському та приміському
транспорті і пільговий проїзд у міжміському
транспорті,
безоплатне
санаторно-курортне

лікування та зубопротезування, безоплатне і
пільгове
одержання
спецавтотранспорту,
забезпечення інвалідними візками, протезування,
пільги зі сплати державного мита, податку з
власників транспортних засобів, гарантії щодо
працевлаштування інвалідів тощо.
Та в цілому проблемами інвалідів найбільше
переймаються
вузькоспеціалізовані
кола
фахівців. За даними Міністерства праці та
соціальної політики України, на сьогоднішній
день у 270 будинках-інтернатах мешкають понад
55 тисяч інвалідів і людей похилого віку, які
перебувають
на
повному
державному
забезпеченні. Крім того, цю категорію населення
обслуговують 540 територіальних центрів і 1200
відділень соціальної допомоги. Працівники цих
структур, а це і лікарі, і соціальні працівники, і
педагоги та психологи, патронажні сестри
всебічно
допомагають
неповносправним.
Намагаються допомагати самі собі й ті інваліди,
котрі, незважаючи на свій статус, беруть участь у
житті країни, виконуючи посильну працю, або ж
працюючи на громадській роботі.
В
Україні
діють
24
зареєстрованих
Міністерством юстиції об’єднань інвалідів і
літніх людей. Як Спілка організацій інвалідів,
Міжнародна українська спілка учасників війни,
Українська організація інвалідів війни і Збройних
сил, Український фонд “Реабілітація інвалідів”,
Український національний фонд допомоги
інвалідам Чорнобиля та інші. На регіональному
рівні є 27 обласних організацій інвалідів і 456 —
районних. Більшість організацій очолюють самі
інваліди. Мета цих об’єднань — спільне
розв’язання проблем соціального, культурного,
правового плану.
Рідний дім
Рідний дім для кожної людини там, де є
близькі люди. Де підтримають, допоможуть. Де
можна відпочити і відігрітися душею. У
кожному регіоні є така організація чи центр,
клуб (не важливо, як це називається), куди
інваліди йдуть і справді як до рідного дому. Та
навряд чи можна знайти альтернативу
Рівненському
Територіальному
Центру
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату. Тут
інваліди можуть вирішити дуже багато
проблем. Інваліди безкоштовно отримують
фізіотерапевтимчні процедури, займаються
лікувальною фізкультурою, забезпечуються
лікуванням і обслуговуванням на денному

стаціонарі та стаціонарі вдома, користуються
послугами по перевезенню.
Територіальний центр медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату, що
розташований по вулиці Чорновола, 56 у
Рівному є структурним підрозділом управління
праці та соціального захисту населення
Рівненського місквиконкому і фінансується
головним чином з міського бюджету. Центр є
соціально-медичною установою для дітейінвалідів, інвалідів І, ІІ та ІІІ груп інвалідності.
На обліку тут перебувають 2684 інваліди з
порушенням опорно-рухового апарату, що
стали такими з різних причин. І внаслідок
захворювання, трудового та побутового
каліцтва. Є серед них і інваліди армії, війни.
116 з них пересуваються на візках, 108 – на
милицях, 268 – лежачих, 117 – з ампутованими
кінцівками. До того ж не забувають тут і про
тих самотніх, котрі не можуть пересуватися і
світ яких замкнувся у стінах їхнього
помешкання. Їм соціальні працівники центру
допомагають придбати необхідні товари, ліки,
продукти харчування, приготувати їжу,
доставляють гарячі обіди від благодійних
організацій, прибирають помешкання, платять
за житлово-комунальні послуги, допомагають
оформити субсидії. Та яких тільки послуг не
доводиться виконувати! Та головне тут –
людське тепло. Головне, щоб самотні інваліди
не почувалися покинутими напризволяще. І
працівники центру роблять усе, щоб ці люди
мали в домі затишок і тепло. Опікуються
працівники центру і дітьми. На обліку тут на
сьогодні – 307 дітей віком від одного до
вісімнадцяти років. З них 86 дітей – ортопедотравматологічного профілю та 221 – з
органічними ураженнями нервової системи.
Серед дітей із захворюваннями нервової
системи понад 70 відсотків дітей з ДЦП.
Директор центру Наталія Гаврилюк показує
затишні, гарно облаштовані кабінети, з усім
необхідним спорядженням спортивний зал і
радо повідомляє, що цієї осені за сприяння та
посередництва
Рівненського
Центру
соціального партнерства волонтери Корпусу
Миру надали Рівненському територіальному
центру фізичної та соціальної реабілітації
інвалідів кошти на закупівлю комп’ютерів та
обладнання для реалізації програми Центру, яка

спрямована на розвиток дрібної моторики у
дітей-інвалідів. Три групи дітей тепер
навчаються працювати на комп’ютері і зможуть
почергово працювати.
„Не всі діти-інваліди можуть собі дозволити
спілкуватися з допомогою комп’ютера. Тож
цей проект суттєво допоможе їм у цьому. До
того ж, ми навчаємо, як написати листа, у якій
домомогою
до
формі
звернутися за
громадської
організації
чи
державної
установи, – розповідає Наталія Степанівна. –
Хоч я досі не вірю, що так швидко вдалося
реалізувати цей проект. Тому ми дуже вдячні
усім, хто нам допоміг”.
Не менш радісною звісткою є і те, що цього
року на День інваліда «мешканці» Центру
одержать особливий подарунок. Саме у цей
день передбачається офіційне відкриття
дитячого відділення Центру.
У центрі дбають про обдарованих дітей.
Літературно-мистецький клуб «Крок», що діє
при Центрі тепер нараховує біля 60 дітей. Час
від часу ці дітки демонструють перед
громадськістю міста та області свої таланти. А
це і рукоділля, і поезія, і пісня. А головне –
радісні усмішки.
За 14 років функціонування Центру тут
склалося чимало добрих і гарних традицій.
Гарною традицією є і щорічний виїзд до табору
відпочинку та активної реабілітації інвалідіввізочників, в який залучаються від тридцяти до
п’ятдесяти
інвалідів.
Табір
зазвичай
проводиться наприкінці літа в мальовничій зоні
відпочинку села Олександрія Рівненського
району. Останні сім років – на базі оздоровчого
комплексу «Експрес» Рівненського відділку
Львівської залізниці, який віддає комплекс в
розпорядження обділених долею людей на
десять днів безкоштовно. А у таборі люди,
пересування і спілкування яких зазвичай
обмежене, розкривають увесь свій потенціал.
Охоче беруть участь і у спортивних змаганнях,

і в концертах, зустрічаються з творчими
колектавами, митцями. «За період перебування
в таборі наші пацієнти міцніють фізично і

У спортивному залі центру
зцілюються духовно, заводять нові знайомства.
Бачили б ви їх! Приїздять такими піднесеними.
І цей заряд бадьорості допомагає їм боротися з
недугою», – продовжує розмову Наталя
Степанівна.
Центр живе повнокровним життям. Його
працівники – медики, педагоги, психологи,
соціальні працівники, а з ними і ті, кого
називають пацієнтами Центру, готуються до
свята. На День інваліда знову демонструватиме
свої таланти «Крок», буде вистава у
ляльковому театрі. І, безумовно, подарунки.
Радістю для усіх буде нове медичне
обладнання, новий автомобіль…
«Міська влада завжди йде нам назустріч. Іще
ніколи нам ні в чому не відмовив і міський
голова Віктор Чайка. І ми, і наші пацієнти
вдячні за це», – сказала директор Центру
Наталія Гаврилюк.
Марина Мартиненко

РЕЗЕРВИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ ІСНУЮТЬ
Фінансування
державних
програм
із
соціального захисту інвалідів, здійснення
заходів із їх соціальної, трудової, фізкультурноспортивної реабілітації – далеко не повний
перелік напрямків роботи обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів, який
поряд з іншими соціально-спрямованими
структурами займає чільне місце у вирішенні
питань, пов’язаних із соціальним захистом
громадян
з
обмеженими
фізичними
можливостями. Тільки за 9 місяців поточного
року обласним відділенням Фонду в порівнянні
з економічно спорідненими областями на цілий
порядок більше зібрано та спрямовано коштів
для забезпечення компенсаційних виплат на
санаторно-курортне
лікування
інвалідів,
бензин, ремонт та транспортне обслуговування,
встановлення квартирних телефонів, виплати
одноразової
матеріальної
допомоги
та
придбання автомобілів.
Результатом плідної співпраці відділення
Фонду із соціальними партнерами області:
головним управлінням праці та соціального
захисту
населення
облдержадміністрації,
обласним центром зайнятості, Комісії з питань
діяльності
підприємств
та
організацій
громадських організацій інвалідів – стали
досить
високі
показники
виконання
підприємствами законодавчо встановленого
нормативу
створення
робочих
місць,
призначених
для
працевлаштування
неповносправних громадян області.
З року в рік збільшується кількість
працюючих інвалідів. Так, якщо у 2001 році, на
підприємствах, що подали до відділення Фонду
звіти, працювало 6,7 тис. інвалідів, то у 2005
році цей показник склав 9,1 тис. що перевищує
нормативну чисельність на 610 осіб.
Та не буду втомлювати читача цифрами і
показниками, хоча доречно було б виокремити
найбільш
значущі
факти,
події,
які
віддзеркалюють повсякденну діяльність і
багату історію як Фонду соціального захисту
інвалідів, так і його Рівненського відділення

зокрема. Бо досягнуті результати за 15 років
існування
переконливо
підтверджують
доцільність і соціальну значущість створення
Фонду, його великі можливості в забезпеченні
повсякденного захисту прав та інтересів
громадян з особливими потребами.
Невід’ємним
загальнолюдським
правом
інвалідів є право на працю, незважаючи на
обмежену
працездатність.
Здійснення
контролю за дотриманням роботодавцями
законодавчо встановленого 4-х відсоткового
нормативу створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів, а також сплати
ними штрафних санкцій за його невиконання є
чи не найбільш кропіткою роботою, яку
повсякденно виконує відділення Фонду.
Такі повноваження Фонду надають статті 19
та 20 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні". Це визначено
і Положенням про Фонд та іншими
законодавчими і нормативними актами.
Хоча за останні роки і спостерігається
тенденція до збільшення працюючих осіб з
особливими потребами, на нашу думку,
порядок працевлаштування інвалідів не
відповідає вимогам сьогодення і потребує
вдосконалення. Адже згідно з чинним
законодавством працевлаштуванню інвалідів
сприяють органи праці та соціального захисту
населення, Державної служби зайнятості,
Фонду соціального захисту інвалідів та
громадські організації інвалідів з урахуванням
побажань, стану здоров’я, їхніх здібностей і
професійних навичок відповідно до висновків
МСЕК. Та разом з тим, необхідно наголосити,
що жоден із перелічених органів не
зобов’язаний працевлаштовувати інвалідів, а
лише "сприяє працевлаштуванню" у межах
своєї компетенції, визначеної для них законами
та іншими нормативно-правовими актами.
Отож як кажуть у народі: "У семи няньок і
дитина голодна". Очевидно, визріла нагальна
потреба у створенні єдиної державної
управлінсько-організаційної структури, на яку

б безпосередньо покладалася відповідальність
за працевлаштування та зайнятість інвалідів.
Невисокий рівень трудової зайнятості
інвалідів зумовлений і слабкою виконавчою
дисципліною суб’єктів господарювання щодо
працевлаштування інвалідів. А причина,
очевидно, в тому, що існують підстави для
серйозного конфлікту інтересів між інвалідами,
які прагнуть працювати, та роботодавцем,
основна мета якого – конкурентоспроможність
виробництва, яка змушує його вдаватись до
пошуків кваліфікованої та адекватної потребам
виробництва робочої сили, а не навпаки –
адаптації 4-х відсотків робочих місць до потреб
окремих працівників-інвалідів.
Це посилює актуальність питання підвищення
рівня
фахової
підготовки
за
конкурентоспроможними
спеціальностями,
необхідність професійної орієнтації осіб з
обмеженими фізичними можливостями з метою
підвищення їх мотивації до трудової діяльності
за професіями, спеціальностями, що мають
попит на регіональному ринку праці.
У зв’язку з цим потребує запровадження із
залученням лікарів, педагогів, соціальних
працівників для кожного інваліда розширеної
редакції індивідуальної програми професійної
реабілітації,
яка
повинна
включати
профорієнтацію та рекомендації з урахуванням
професійної орієнтації інвалідів на здобуття
професій до потреб ринку праці.
Для
розширення
зайнятості
інвалідів
необхідно приділити увагу
розробленню
питання
стимулювання
роботодавців
у
працевлаштуванні
осіб
з
обмеженими
фізичними можливостями. Економічні важелі
заохочення роботодавців доцільно поєднати із
заходами
морального
стимулювання,
залучивши до цього засоби масової інформації,
в яких інформувати про кращих суб’єктів

господарювання, які створили найбільшу
кількість нових робочих місць для інвалідів,
забезпечили найкращі умови праці, відпочинку
і побуту.
На сьогоднішній день не вирішена проблема
створення єдиної інформаційної бази даних
інвалідів. На нашу думку, вона мала б
складатись
з
трьох
взаємопов’язаних
складових:
єдиного банку даних інвалідів, який
містив
би
кількісні
та
якісні
характеристики інвалідів, які бажають
працювати;
банку даних робочих місць для
працевлаштування
інвалідів,
який
акумулював би інформацію про
кількісний та якісний склад робочих
місць, на яких можна використовувати
працю інвалідів;
системи
постійного
моніторингу
процесів
зайнятості
та
працевлаштування інвалідів з метою
інформаційного
та
аналітичного
обслуговування основних напрямів
процесів зайнятості і працевлаштування
інвалідів.
Отож, як бачимо, разом із певними
досягненнями є й немало труднощів,
невирішених питань. Не завжди вистачає
повноважень для виконання покладених на
відділення Фонду завдань, є кадрові,
організаційні й інші проблеми. Але це –
проблеми росту, пов’язані із прагненням вийти
на новий рівень роботи і усвідомленням того,
що відповідальність надзвичайно висока. Адже
за кожним напрямком роботи відділення Фонду
– долі і потреби людей, яких спіткало горе, які
чекають не на співчуття, а на конкретну
допомогу.

Віктор Ільчук, заступник керуючого обласним відділенням
Фонду соціального захисту інвалідів

РОБИТИ ДОБРО ЛЮДЯМ
програм
матеріальної
підтримки
та
реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями, особливо в сільській
місцевості, а тому гостро постає потреба в
поєднанні
зусиль
державних,
господарських
органів,
приватних
структур, громадських та політичних
організацій, які мають бажання долучитися
до розв’язання соціально-орієнтованих
проблем людей з особливими потребами. З
цією метою в районі розроблено програму
соціально-медичної реабілітації інвалідів
до
2008
року,
якою
передбачено
проведення
комплексу
заходів
спрямованих
на
вирішення
потреб
Відділення медико‐соціальної реабілітації
інвалідів:
інвалідів в м. Радивилові
• відновлення або компенсація
порушеної чи втраченої здатності до
В Україні законодавчо гарантовано
здійснення
різних видів професійної,
інвалідам рівні з усіма громадянами
побутової та суспільної діяльності;
можливості для участі в економічному,
• соціально-психологічна
політичному і соціальному житті суспільства.
адаптація;
Правове вирішення проблем започатковане
• матеріально-побутова та
ухваленням Законів України „Про основи
фінансова підтримка;
соціальної захищеності інвалідів в Україні” та
•
постійний медичний нагляд та лікування.
„Про реабілітацію інвалідів в Україні”. На
Досвід діючих в районі відділень медико сьогодні проблема соціального захисту та
соціальної реабілітації інвалідів та осіб
медико–соціальної
реабілітації
осіб
з
похилого віку показав їх високу ефективність
обмеженими
фізичними
можливостями
як в медично-реабілітаційному, так і в
набуває особливого значення у зв’язку з
соціально-психологічному аспекті. Про це
постійним зростанням їх частки серед
свідчить хоча б такий факт, що постійно
населення району і держави в цілому.
зростає кількість пацієнтів відділень. Так, в
За останні роки чисельність людей з
2004 році – 870 чол., в 2005 році – 1581 чол., а
особливими потребами в районі збільшилась
за 9 місяців 2006 року – 2829 осіб пройшли
до 2,5 тис. осіб, а чисельність пенсіонерів
курс медико –соціальної реабілітації.
складає третину до загальної кількості
Першим в 2004 році розпочало свою
населення. Значно зросла кількість дітейроботу
відділення медико –соціальної
інвалідів віком до 18 років.
реабілітації інвалідів в м. Радивилові, а
Особливо актуальними є вирішення цих
пізніше такі відділення відкрито в селах
питань в сільській місцевості де проживає 80
Козин, Теслугів та Пляшева.
% пенсіонерів з яких більшість повносправні.
Медична реабілітація проводиться за
Сучасний стан економіки не дає
трьома
основними напрямками: фізіотерапія,
можливості на державному рівні забезпечити
масаж
і
лікувальна
фізкультура
з
фінансування в повному об’ємі соціальних

використанням
спеціальних
тренажерів.
Застосовуються різноманітні методи фіто- та

В залі лікувальної фізкультури

фізіотерапії, ультрафіолетове опромінення,
озокерит.
Кваліфікований медичний персонал надає
процедури у відповідності з висновками ЛКК,
МСЕК або рекомендаціями лікарів, веде
медичні картки реабілітації, прослідковує
ефективність наданих процедур.
Лікарі Лариса Кривуцик, Віталій Голуб,
Олександр Станіславчук – фахівці досвідчені,
здобули авторитет і користуються повагою у
багатьох своїх пацієнтів. А ще вони привітні
люди, яким довіряють.
Відвідувачі отримують фізіотерапевтичні
процедури, масаж, виконують вправи
лікувальної фізкультури, споживають фіточаї

комплексної дії (заспокійливі, грудні,
жовчогінні, вітамінні збори тощо).
Усі
процедури:
аерозольтерапія,
аероіонотерапія (при хворобах легеневої
системи), УВЧ- та магніто терапія (при
захворюваннях нервової системи, рухового
апарату) та інші надаються на новому
сучасному обладнанні. Не в кожній
районні лікарні можна побачити магнітоінфрачервоний лазерний апарат „Рікта”,
апарати „Біоптрон” світлової терапії
(виробництво Швейцарія), які слугують
для зняття болю, загоювання ран,
лікування внутрішніх органів.
До
послуг
пацієнтів
магніто–
резонансний квантовий апарат МІТ-1,
апарат
для
ультразвукової
терапії,
інгалятори “Вулкан” та “Парі – Бой”.
Нещодавно встановлено магніто-лазерний
вакуумний душ – масаж.
У залі лікувальної фізкультури на
спеціальних тренажерах під постійним
наглядом спеціаліста Віктора Мельничука,
який працює індивідуально з кожним
пацієнтом,
комплекси
лікувальної
гімнастики допомагають справитися з
проблемами опорно-рухового апарату,
серцево-судинної системи. Для цього
використовуються
профілактор
“Євмінова”,
фітнес-центр,
тренажери
“Гребля”,
“Міністеппер”,
“Райдер”,
магніто-електронна бігова
доріжка,
велотренажери та інші засоби реабілітації.
Мабуть, не лише оздоровчий ефект, а й
певне задоволення отримують ті, кому
призначено лікувальний масаж. Вправно зі
знанням справи роблять його Віталій
Грушецький, Руслана Семенюк, Світлана
Рослюк, Людмила Романюк, Віталій Дрегер.
Крім лікарських трав для фіточаїв, інваліди
забезпечені безкоштовним медикаментозним
лікуванням, препаратами для здійснення
процедур, медикаментами для першої
медичної допомоги. Кошти на їх придбання в
аптеці ВАТ „Фармація”, а це близько 700
гривень на місяць, виділяє територіальний
центр
соціального
обслуговування
пенсіонерів та малозабезпечених громадян.

Відвідувачі залюбки проводять час у
активності осіб з обмеженими фізичними
затишній кімнаті відпочинку обладнаній
можливостями.
телевізором,
відеомагнітофоном.
Часто
В наших планах: реорганізувати до 2008
залишаючись після прийняття процедур
року Радивилівське відділення у центр
переглянути улюблені телесеріали. Крім того,
медико–соціальної реабілітації інвалідів, який
бажаючі, з числа осіб із обмеженими
координуватиме
діяльність
сільських
фізичними можливостями, щоденно
у
реабілітаційних відділень; розширити спектр
визначенні години приходять в Інтернет клуб
надання
реабілітаційних
послуг
“Антей”. Постійними його відвідувачами
запровадивши, зокрема, водолікування та
стали Олександр Морозюк, Євген Величко.
інші види традиційних та нетрадиційних
Свої засідання тут проводять члени клубів
лікувально-оздоровчих та реабілітаційних
“Затишок ветерана”, “Надвечір’я”.
процедур.
Усе це досить велике господарство очолює
Здійснення намічених нами заходів дасть
Галина Коханець. Прикметно, що до цього
змогу:
Галина
Михайлівна
двадцять
років
• зберегти і підтримати здоров’я осіб з
пропрацювала у дитячому садочку. Але зміна
обмеженими
фізичними
вікової категорії підопічних зовсім не
можливостями,
знизити
рівень
позначилася на її ставленні до справи. Вона й
інвалідизації нашого населення;
надалі залишається чуйною, уважною,
• збільшити період активного життя
турботливою.
Приміром,
чого
лише
інвалідів;
вартувало переконати окремих людей,
• створити умови для їх соціальної
відвідувачів відділення, у їх цілковитій
адаптації та суспільної активності;
повносправності, у тому, що до відвідин
• посилити профілактичну спрямованість
закладу, безоплатного харчування, яке вони
медичного обслуговування;
тут отримують, потрібно ставитися не
• забезпечити формування в сільській
упереджено, без комплексів, скажімо так, як
місцевості мережі соціально-медичних
до перебування в санаторії. І це спрацювало.
реабілітаційних закладів з урахуваням
Тривалий час при закладі діє профілакторій
потреб інвалідів різних категорій та
для людей похилого віку “Серпанок”.
вікових груп;
Минуло небагато часу з моменту
• забезпечити
координацію
зусиль
створення
відділень
соціально-медичної
місцевих органів виконавчої влади,
реабілітації інвалідів та осіб похилого віку та
підприємств, установ, організацій,
очевидною є значущість і потреба роботи, яку
благодійних
фондів,
громадських
ми проводимо.
організацій,
спрямованих
на
Разом з тим ми добре розуміємо, що в
соціально-медичні
реабілітаційні
районі зроблено лише перші кроки в
заходи серед інвалідів.
створенні
системи
лікувальнопрофілактичних та реабілітаційних заходів по
відновленню
здоров’я
та
соціальної
Василь Бондар, начальник управління праці та соціального захисту населення
Радивилівської районної державної адміністрації

З ХВОРОБОЮ ВАРТО НАВЧИТИСЯ ЖИТИ…
У
стародавньому
світі
існувала
класифікація хвороб. Розрізняли хвороби, з
якими варто було боротися, смертельні
хвороби та ті, з якими варто було навчитися
жити. Нині існують сучасні погляди на
людські недуги, але в одному були праві
єгиптяни – є ряд хвороб, з якими варто
навчитися жити. До них належить і гемофілія.
Гемофілія – це слово для багатьох майже
невідоме. Дивно було слухати головуючого
на одному із засідань профільної комісії
обласної Ради, який декілька разів старався
правильно вимовити назву хвороби, на яку
сьогодні страждають понад 80 жителів
Рівненщини, але й так не спромігся це
зробити. Ймовірно, він у своєму житті ні разу
не стикався із проблемами людей, хворих на
гемофілію. Наше велике бажання - нікому у
своїх родинах не знати, що це таке.
Та на жаль, майже всі наші батьки, вперше
почувши цей діагноз від дитячих гематологів,
не могли уявити тих проблем, які прийдеться
переборювати, рятуючи життя своїх дітей. Це
не просто біда, це гірше, ніж пекельна біда,
це життєва безвихідь. Адже нестерпно
безкінечно дивитися на людину, яка декілька
годин тому була активна і весела, та раптом
корчиться
від
болю,
спричиненої
крововиливами чи то в м’язову тканину, чи в
суглоби, чи в нирки… І так повторюється
тисячі разів впродовж життя багато днів
підряд. А ти не можеш допомогти, та й
препарати для хворих на гемофілію в аптеці
не продаються. Їх виготовляють лише із
донорської крові на станціях переливання
крові.
Пригадаймо, що вперше із поняттям
гемофілії ми зустрічаємося у шкільних
дисциплінах біології та історії. З курсу
біології ми дізнаємося про те, що у деяких
людей відсутні певні фактори зсідання крові.
Це генетичне відхилення трапляється досить
рідко і хворіють на гемофілію лише чоловіки,
яким спадковий дефект передається через
зовні здорову матір. У хворих гемофілією
чоловіків сини не успадковують дефекти
зсідання крові, і їхнє потомство залишається
здоровим. І навпаки, дочки хворих на

гемофілію,
будучи
самі
здоровими,
передають цей дефект своєму потомству.
Що ж стосується історичних відомостей, то
нагадаємо, що у Європі гемофілію називають
королівською
або царською хворобою.
Історія її розповсюдження по королівських
сім’ях
континенту
простежується
від
королеви Англії Вікторії. ЇЇ онучка Алекс
була дружиною останнього російського
імператора Миколи Другого. І їхній єдиний
син, царевич Олексій, теж хворів цією
недугою. До семи років Олексія спеціально
носив на руках чоловік, щоб хлопчик не
падав. Але царевичу все одно не вдалося
уникнути крововиливів у суглоби. Навіть на
знімках видно, що вони у нього деформовані.
Світська медицина не могла допомогти
дитині.
В книгах про царських дітей багато
сторінок присвячено тому, як протікала
хвороба в Олексія, як він терпів біль, який у
нього був вираз обличчя і як страждала його
мати від безнадії на одужання сина. Читаєш
ці сторінки і ловиш себе на тому, що це не
про царевича, а про твого власного сина пише
автор – настільки схожі муки!
Існує ще й народний погляд на гемофілію.
Це хвороба роду і з’являється вона у тих
родинах, де багато поколінь тому існували
шлюби між дуже близькими родичами –
двоюрідними братом і сестрою. Ось чому
наші далекі предки так ревно оберігали закон
роду: зачинали дітей із представниками іншої
статі лише із сусіднього племені.
А
християнські священики не благословляють
шлюби між близькими родичами. Ймовірно, в
цьому є глибокий сенс і мудрість.
Зазначимо, що про людей з гемофілією
мало знають не лише громадяни, але й деякі
спеціалісти – лікарі, освітяни, представники
місцевих адміністрацій, особливо про
реальний стан тих проблем, з якими
повсякчас зустрічаються хворі. Адже до
недавнього часу фінансування лікування
хворих на гемофілію в Україні було на рівні
дискримінації – аж 0,01% від потреби!
Навчання в освітніх закладах для цієї
категорії людей з особливими потребами
було майже недоступним. Хворі на

гемофілію, як правило, сиділи по своїх
домівках і корчилися від болю, тому що не
мали препаратів крові для вливання.
Несила терпіти такий стан речей спонукала
батьків, діти яких страждають на гемофілію,
об’єднатися
і
утворити
«Товариство
гемофілії», яке на установчих зборах
прийняло рішення увійти як первинна
організація у Рівненську обласну організацію
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України». Завдяки
толерантній та дієвій допомозі голови
обласної організації Віктора Георгійовича
Ольховика вдалося поступово налагодити
роботу товариства та його жіночого комітету.
До жіночого комітету увійшли матері дітей,
хворих на гемофілію, котрі всебічно знають
проблеми, з якими доводиться зустрічатися
рано чи пізно кожному підопічному
Товариства. Саме материнська біль та
небайдужість до чужої біди дала свої
результати.
За декілька років роботи товариства, яке
неодноразово зверталося до органів місцевої
державної влади, Міністерства охорони
здоров’я,
депутатського
корпусу,
українського уряду та Президента України
вдалося вирішити ряд завдань, а саме:
збільшення на всеукраїнському та місцевому
рівні бюджетного фінансування для закупівлі
препаратів крові, зменшення ціни майже
втричі на кріопреципітат – основний
лікувальний препарат для хворих на
гемофілію, розглянуті деякі лікувальні,
освітні та реабілітаційні питання. Нині
готується акція по забору донорської крові.
Завдяки ініціативі Товариства засоби
масової інформації активно сприяли підняттю
проблем людей, які страждають на
гемофілію. Особлива подяка журналістам
Мирославі Шершень, Наталії Левчун та
Петру Хромих. Їхня інформація в газетах, на
телебаченні про хворих на гемофілію та їх
невирішені проблеми життя дозволила
згуртувати
навколо
товариства
усіх
зацікавлених осіб.
Упродовж багатьох років з великим
терпінням
і
співчуттям
опікується
проблемами хворих на гемофілію директор
Рівненського міського центру соціальної
служби для сім’ї дітей і молоді - наша
берегиня і людина з великої букви Людмила
Гнатівна Талт. Разом з нею долучилася до цієї

справи і заступник міського голови Світлана
Кирилівна Богатирчук–Кривко. Надзвичайно
корисні і слушні поради та консультації
завжди отримували від головного гематолога
області Людмили Опанасівни Карпюк та
головного гематолога України Василя
Леонідовича Новака.
На тлі позитивних досягнень у нашій роботі
існує чимало нерозв’язаних завдань, які
потребують нагальної уваги та поступового
вирішення. Це не лише подальше збільшення
фінансування для забезпечення препаратами
крові хворих на гемофілію на рівні вимог
Всесвітньої організації охорони здоров’я, не
лише вирішення соціальних, культурних,
освітніх проблем цієї категорії, а й неухильне
виконання місцевими органами влади Закону
України «Про реабілітацію інвалідів в
Україні». У цьому зв’язку «Товариство
гемофілії» створює інформаційний банк
даних працездатних інвалідів-гемофіліків, які
здобули чи здобувають професійну освіту і
мають велике бажання працювати. Такий
банк даних буде переданий у центри
працевлаштування
для
забезпечення
робочими місцями цієї категорії людей з
урахуванням їх особливих потреб. Тим паче,
що в Україні у 2003 році ратифіковано
Конвенцію про професійну реабілітацію та
зайнятість інвалідів №159 Міжнародної
організації праці.
Але окремо варто наголосити на особливо
важливому висновку, до якого ми прийшли
упродовж роботи Товариства – це те, що
багато речей у житті хворих на гемофілію
залежить від них самих. Адже від цієї
хвороби неможливо утекти чи її вилікувати,
оскільки гемофілія, як найбільш поширена і
найважча форма спадкових коагулопатій,
становить не тільки складну медичну
проблему, але має важливий соціальний
аспект
(втрата
працездатності
та
інвалідизація хворих ще у дитячому віці).
Отже, із цією хворобою людям варто
навчитися жити.
Відмітимо, що гемофілія має ряд
ускладнень, серед яких провідне місце
належить
ураженням
опорно-рухового
апарату - крововиливи у порожнини
суглобів і м’які тканини. Це призводить до
розвитку
контрактур,
дегенеративнодистрофічних змін кісток і оточуючих
тканин, порушень остеогенезу. Зазначені

ускладнення
у
15-20%
хворих
супроводжуються
виникненням
різноманітних гнійно-септичних уражень,
котрі можуть закінчитися смертю. В
Україні встановлено, що ризик розвитку
ускладнень з боку органів опори та руху
внаслідок хронічних крововиливів у
суглоби на час досягнення повноліття
становить 80-90%. А що вже говорити про
численні
крововиливи
у
черевні
порожнини, нирки, мозок тощо!
Лікувально-профілактична робота щодо
попередження розвитку ускладнень від
гематом, які блокують нервову систему та
призводять до функціональних порушень
систем
організму
людини,
має
розпочинатися відразу після народження
дитини. Особливо це стосується опорнорухового апарату. На думку фахівців,
проведення адекватної замісної терапії в
комплексі з сучасними методами фізичної
реабілітації може сприяти повноцінній
інтеграції
цієї
категорії
людей
у
суспільство. Але, на жаль, фактично до
недавнього часу в Україні реабілітацією
хворих на гемофілію ніхто не займався.
Адже існувала закостеніла думка лікарів
про те, що в разі крововиливів ніяких
фізичних рухів хворий не має робити.
Зазначимо, що інформаційне суспільство
робить дуже корисну справу: поширює нові
думки і нові погляди в усі куточки землі.
Існує глибока давня народна мудрість:
зміни свій погляд на світ і зміниш своє
життя. І, о, диво-дивне, з доступом України
до новітніх досягнень світової науки
змінилися погляди щодо реабілітації хворих
на
гемофілію. Нещодавно з’явився
молодий львівський науковець – Ірина
Володимирівна Аблікова, яка кардинально
перевернула світ уявлень про можливості
тих, хто до цього часу не уявляв себе
активною людиною, яка самоутверджується
в житті. Її істина в справі реабілітації

хворих на гемофілію дуже проста: здорові
м’язи – здорові суглоби!
Виявляється, що багато речей у твоєму
житті залежить саме від тебе, від твого
великого бажання не скиглити, не
покладатися на «доброго дядю» чи
ефективні
лікарські
препарати,
а
наполегливо працювати зі своїм тілом,
перемагаючи фізичний біль (та в цьому є
глибокий духовний сенс: адже наше тіло –
це храм душі людської). Ось чому
Товариство
надає
особливої
уваги
вирішенню питань реабілітації хворих на
гемофілію. На нашу думку, у цій справі має
домінувати індивідуальний підхід до
кожної людини, яка бажає бути активною і
спроможною. Нав’язати реабілітаційні
заходи для людей з особливими потребами,
орієнтуючись на позитивні результати,
неможливо. Це має бути духовна готовність
і непереборне внутрішнє прагнення хворого
до наполегливої праці над собою.
Нещодавно до Рівного на декілька днів
було запрошено єдиного в Україні
спеціаліста, яка опікується реабілітацією
хворих на гемофілію – Ірину Аблікову.
Завдяки діяльності нашого Товариства про
реабілітолога дізналися в Україні та за її
межами. Її було запрошено до Росії,
Канади. Там система реабілітації хворих на
гемофілію І. Аблікової була зустрінута з
великою зацікавленістю і розумінням.
Перебуваючи
у
Рівному,
Ірина
Володимирівна надала консультації та цінні
методичні рекомендації для цієї категорії
хворих. Частину із цих матеріалів ми
публікуємо у нашому випуску. «Товариство
гемофілії» Рівненської обласної організації
«Союз організацій інвалідів України»
зичить усім, хто страждає на гемофілію,
наполегливо плекати свій дух і тіло.
Контактний
телефон
«Товариства
гемофілії» 22-11-49
Лариса Костюк, голова «Товариства гемофілії»

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ
ПРИ УРАЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Основні принципи фізичної
реабілітації для осіб хворих на
гемофілію при ураженнях опорнорухового апарату
Фізична реабілітація - невід'ємна складова
комплексного лікування осіб, хворих на
гемофілію, котрі мають ускладнення у
функціонуванні опорно-рухового апарату.
Вона спрямована на відновлення фізичного та
психоемоційного стану, що в свою чергу,
призводить до загального покращення якості
життя пацієнтів.
Основними
принципами
фізичної
реабілітації зазначеної категорії осіб є:
1. Індивідуалізація впливу.
2. Ранній початок втручання.
3. Етапність та поступовість проведення
заходів.
Практичне
застосування
принципу
індивідуалізації
впливу
передбачає
проведення
реабілітаційних
заходів
з
урахуванням:
періоду
захворювання,
локалізації ураження, віку пацієнта, наявності
супутніх змін чи ускладнень.
Реабілітаційні
втручання
доцільно
розпочинати якнайшвидше після стабілізації
крововиливу, шляхом застосування замісної
терапії чи надання ураженій кінцівці спокою
на певний проміжок часу (час іммобілізації
встановлюється
індивідуально).
Застосовуючи правильно підібрані заходи
(лікувальні
положення,
відсмоктуючий
масаж, вплив на здорову кінцівку) можна
досягнути скорішої редукції патологічних
проявів. Наслідком цього стануть, з одного
боку, скорочення періоду відновлення
рухової функції, а, з іншого боку,
профілактика
значної
вираженості
контрактури.
Фізичну реабілітацію необхідно проводити
згідно чітко розробленого довгострокового
плану, при якому заходи, узгоджуючись між
собою у часі, будуть слугувати один одному
підґрунтям або матимуть синергічний вплив.
Фізична реабілітація осіб з
гемофілічними контрактурами у період
загострення
Фізична реабілітація осіб з гемофілічними
контрактурами
передбачає
адекватне
застосування
таких
засобів
фізичної

реабілітації як лікувальні фізичні вправи,
фізіотерапевтичні впливи, масаж, мануальна
терапія. В періоді загострення реабілітація
відбувається, як правило, в умовах
гематологічного стаціонару при застосуванні
замісної терапії.
Певних
застережень
потребує
застосування мануальної терапії суглобів:
• відновлення руху в суглобі повинно
бути безболісним;
• інтенсивні пасивні маніпуляції, які
здійснюються
на
суглобах
можуть
спричинити серйозні ушкодження кісток та
навколосуглобових
м'яких
тканин,
спровокувати повторний крововилив;
• маніпуляції
здійснюються
з
урахуванням наявності супутніх патологічних
змін (остеопороз, гетеротопічне закостеніння,
дистрофічні та запальні явища в м'язах та ін.).
Методичні особливості застосування
реабілітаційних засобів
Відсмоктуючий масаж застосовують з
метою зменшення набряку у перші дві-три
доби після крововиливу у порожнину
суглобу. Усі прийоми розпочинають вище
місця ушкодження з метою забезпечення
більшого відтоку крові та тканинної рідини з
місця
ушкодження.
Застосовують
погладжування у напрямку до найближчого
збільшеного лімфатичного вузла, поверхневе
розтирання, дуже легке розминання у
напрямку току лімфи. З додаткових прийомів
масажу застосовують безперервну вібрацію.
У випадку відсутності протипоказів, масаж
можна проводити на пошкодженій ділянці
вже на 4-5 сеанс, інтенсивність прийомів
залишається майже незмінною. З масажних
прийомів доцільно застосовувати колове,
прямолінійне
та
концентричне
погладжування, розтирання подушечками
пальців,
поверхневе
розминання
та
безперервну вібрацію. Ударні прийомі суворо
протипоказані.
Тривалість
процедури
поступово зростає від 5 до 15 хвилин, курс
становить 5-10 сеансів, бажане щоденне
виконання.
Ідеомоторні вправи виконуються з метою
активного посилання імпульсів до м'язових
груп без зміни положення сегментів кінцівок.

Завдяки
уявному
скороченню
м'язів
відбувається їх зміцнення та підвищення
працездатності, здійснюється профілактика
ускладнень, які є наслідком тривалої
іммобілізації. Тривалість виконання таких
вправ становить 5-7 хвилин, у перші дні
періоду загострення між виконанням вправ
вводять невеликі паузи від 30 секунд до 1
хвилини. Ідеомоторні вправи виконують
щоденно двічі або тричі на день у поєднанні з
динамічними вправами для неушкодженої
кінцівки.
Враховуючи
принцип
сегментарності будови спинного мозку
вправи для неушкодженої кінцівки, доцільно
використовувати з перших днів після
крововиливу. У поєднанні з ідеомоторними
вправами для ураженої кінцівки, навіть за
умов
тривалої
іммобілізації,
вони
сприятимуть активізації трофічних та
обмінних процесів в хворій кінцівці, зокрема
в ураженому суглобі.
З метою покращення оксигенації крові та
інтенсифікації
перебігу
метаболічних
процесів доцільно застосовувати дихальні
вправи. Активізуючи обмінні процеси
дихальні вправи сприяють зменшенню
наслідків крововиливу у суглоб. У перші дні
періоду
загострення
співвідношення
дихальних вправ та вправ для неушкодженої
кінцівки становить 70:30%. Протягом
відновлення кількісне співвідношуся між
ними за рахунок додавання більшої кількості
активних та ідіомоторних вправ змінюється і
становить 40:60%.
Фізична реабілітації осіб з
гемофілічними контрактурами у
хронічному періоді
У порівнянні з періодом загострення,
відновлення
рухової
спроможності
у
хронічному періоді є складне та тривале. Це
обумовлене важкими, часом незворотніми
змінами, які виникають в суглобах та
навколосуглобових
тканинах
внаслідок
різноманітних
причин
(організація
крововиливу,
тривала
іммобілізація,
обмеження рухливості внаслідок інтенсивних
больових відчуттів тощо).
Методичні особливості застосування
реабілітаційних засобів
В залежності від того, яке із завдань
програми фізичної реабілітації вирішується
першочергово, послідовність застосування
реабілітаційних заходів буде різною. Активні

вправи виконуються пацієнтом самостійно
без сторонньої допомоги. Як правило, вони
спрямовані на розвиток сили м'язів. Спершу
активні вправи можна виконувати у
полегшуючих положеннях без дії сили
тяжіння та сили тертя. Активні вправи з
допомогою
застосовують
у
випадку
неможливості
самостійного
виконання
заданого руху. Допомога у виконанні може
бути з боку реабілітолога, самого пацієнта
(здоровою
кінцівкою),
приладів
або
тренажерів. Дихальні вправи статичного і
динамічного характеру застосовують з метою
збільшення оксигенації крові. Окрім того,
вони сприяють розвантаженню під час
заняття у вступній, основній та заключній
частині. Співвідношення активних (активних
з допомогою) та дихальних вправ на перших
заняттях складає 50:50%. По мірі відновлення
рухливості в суглобі поступово зменшують
кількість дихальних вправ. Активні вправи
можна застосовувати під час масажу або
одразу після його завершення. Одночасне
застосування масажу та активних фізичних
вправ сприяє підвищенню працездатності
м'язової тканини, попереджує явище атрофії,
особливо після тривалої іммобілізації. Вправи
для збільшення сили хворої кінцівки
виконують тоді, якщо пацієнт може
виконувати активні рухи. Збільшувати силу
м’язів, які відповідають за рух ушкодженої
кінцівки, можна за рахунок збільшення
кількості повторень (10-12 разів), або
виконання активної вправи з незначним
обтяженням. Основною метою корегуючих
вправ для покращення ходи є навчання або
відновлення
природному
руховому
стереотипу.
Заняття бажано проводити щоденно;
тривалістю
25-35
хвилин.
Дозування
навантаження залежить від важкості перебігу
захворювання,
ступеня
зменшення
рухливості, індивідуальних особливостей
пацієнта.
Окрім
зазначених
фізичних
вправ,
можливе виконання пасивних коливальних
малоамплітудних рухів, які спрямовані на
збільшення рухливості у суглобі та
відновлення анатомічної амплітуди руху.
Кількість повторень становить 4-5 разів із
тривалістю виконання вправ по 30-60 секунд
та відпочинком між вправами до 1 хвилини.
У
випадку,
коли
у
пацієнта
спостерігаються певні психоемоційні розлади

(стан пригнічення, різкі зміни настрою,
дисфорія, тощо) перш ніж розпочинати
відновлення
функцій
опорно-рухового
апарату, необхідно нормалізувати емоційний
стан. Це здійснюється за допомогою водних
фізіотерапевтичних процедур. У випадку
підвищеної
збудженості
рекомендовано
застосовувати йодобромні або хвойні ванни.
Хлоридно-натрієві водні процедури, які
забезпечують
тонізуючий
вплив,
рекомендовані при зниженому стані настрою.
Ефективним є вплив механічного чиннику
(вода) на комірцеву ділянку, оскільки дія на
рецептори шкіри даної рефлексогенної зони
сприяє реалізації нормалізуючого ефекту.
Застосування водних процедур здійснюється
через день із поступовим збільшенням
тривалості від 5 до 20хвилин.
Масажні
прийоми
(погладжування,
розтирання,
розминання
та
вібрація)
застосовують безпосередньо на ураженому
суглобі. Вплив поверхневий, тривалість 20-25
хвилин, сеанси проводять через день.
Фізіотерапевтичні
процедури
доцільно
проводити до занять фізичними вправами або
після них. При необхідності зняти спастичні
явища
у
певних
м'язових
групах,
фізіотерапевтичні процедури (гірчичні чи
хвойні ванни тривалістю до 20 хвилин)
застосовують перед фізичними вправами. З
метою профілактики повторних крововиливів
після виконання фізичних вправ, для
звуження розкритих під час їх виконання
резервних капілярів необхідно застосовувати
холодні компреси. Ці процедури проводяться
щоденно протягом 10-20 хвилин.
Оскільки період відновлення є тривалим,
можливе
застосування
певних
маніпуляційних
втручань:
з
метою
збільшення рухливості у суглобі виконують
малоамплітудні пасивні коливальні рухи у
кінці наявної амплітуди. Кількість повторень

становить 4-5 разів, тривалістю по 30-60
секунд та відпочинком між виконуваними
вправами до 1 хвилини.
Сеанси з фізичної реабілітації проводяться
індивідуально з кожним пацієнтом. Вибір
даного підходу до реабілітації пацієнтів
обумовлений важкістю наявної патології та
необхідністю нагляду за чіткістю виконання
пацієнтом усіх вказівок реабілітолога під час
заняття з метою уникнення повторних
гемартрозів.
Підтримання досягнутого рівня у суглобі
Якщо
внаслідок
застосування
реабілітаційних заходів було досягнуто
заплановану амплітуду руху в суглобі,
пацієнту перед випискою зі стаціонару
пропонують домашню програму закріплення
досягнутого. Таку програму реабілітолог
розробляє індивідуально для кожного
пацієнта та кожного конкретного випадку
крововилива. В програмі повинні бути чітко
сформульовані мета, план занять та терміни
застосування. У плані вказуються вправи, які
доцільно
застосовувати,
їх
дозування
(тривалість виконання, кількість повторень),
наявність чи відсутність інтервалів для
відпочину (при наявності - вказати тривалість
цих інтервалів). Під час виконання
домашньої програми обов'язково повинен
здійснюватися поточний контроль за її
виконанням та бути наявним графік
перевірки у спеціаліста. Необхідною умовою
програми є вибір певної особи, яка
контролюватиме правильність виконання
вправ (реабілітолог, лікар, інструктор ЛФК,
родичі, опікуни). У домашній реабілітаційній
програмі можуть використовуватися певні
лікувальні та розвантажувальні положення,
засоби ЛФК та ін.
Необхідно застерегти, що при відсутності
такої
програми,
отримані
позитивні
результати можна втратити за кілька місяців.

Ірина Аблікова, реабілітолог Львівського центру
реабілітації дітей „Джерельце”
Література:
Аблікова І.В. Фізична реабілітація осіб хворих на гемофілію при ураженнях опорно-рухового апарату:
Методичний посібник для реабілітологів / За ред. канд. мед. наук Рябухи О.І. – Одеса, 2006.

СУЧАСНА РОДИНА:
ЛІКУВАТИ ТРЕБА І ДІТЕЙ, І БАТЬКІВ
_____________________________________________________________________________________
Лікарі стверджують, що 70% усіх захворювань є психофізичними. Це означає, що більшість наших
хвороб спричинені нашим психологічним дискомфортом, хоча ми цього й не усвідомлюємо. А
психологи запевняють, що величезна кількість цих патологій "родом з дитинства". Хоч як це не
дивно, але часом саме від люблячих батьків дитина отримує відчуття невпевненості у собі,
непотрібності, меншовартості та багато інших комплексів, які не лише псують здоров'я, а й
впливають на всі аспекти життя: кар'єру, стосунки в родині, соціальне життя тощо.
Про це розмова з психологом Оленою Колесник

_____________________________________________________________________________________
НАЙТИПОВІШІ ПОМИЛКИ У
ВИХОВАННІ
- Олено, скажіть, будь ласка, яких
найтиповіших
помилок
припускаються
сучасні батьки?
- Найбільшим прорахунком сучасних
батьків є брак спілкування з дітьми. Ні дорогі
іграшки, ні смачна їжа, ні красивий одяг не
можуть дати дитині відчуття потрібності, яке
дає їй тепла й щира розмова з мамою й татом,
час, проведений разом. Але покоління
молодих батьків "не навчене" своїми
батьками спілкуватися з синами та доньками.
Зайняті мами підкидають малюків почергово
бабусям, наймають нянь, віддають у дитячі
садки, діти не встигають пристосовуватися до
таких швидких змін, стають нервовими й
вередливими.
Дитина, яка з дня народження вимушена
пізнавати світ, що лякає її своєю
незнайомістю, а часто й жорстокими
проявами, повинна мати хоча б один "об'єкт",
якого вона могла б любити й одержувати від
нього безумовну любов. Звичайно ж, цим
об'єктом має бути мама.
- Олено, приблизний портрет сучасних
батьків ми маємо, а якими є сучасні діти?
- Відверто кажучи, психологи не можуть
точно спрогнозувати, яке покоління виросте з
сучасних малюків. Адже їхня особистість
формується в "екстремальних" умовах.
Проаналізуймо лише одну ситуацію. Велику
роль у пізнанні світу та формуванні
стереотипів, уявлень відіграють дитячі
розваги.
З
покоління
в
покоління
передавалися народні казки, в яких закладено
прості житейські істини, мудрі поради, ідеали
добра. Згадайте: ми знову й знову просили
батьків перечитати нам казку, яку знали
напам'ять. Бо таким чином у нас відбувалася

психологічна корекція (переживалися і
розвіювалися страхи, утверджувалася віра в
справедливість,
формувалися
принципи
людських цінностей). Крім того, дуже
важливо, щоб дитина фантазувала, граючись
іграшками.
Це
теж
дає
змогу
їй
"відпрацьовувати" ті життєві ситуації, що
справили на неї враження. Сьогодні на зміну
сімейним читанням прийшли комп'ютерні
ігри, телепередачі, кіно- і мультфільми, які
демонструють
агресію,
жорстокість,
потворність. Дорослі навіть не уявляють, що
відбувається у вразливій дитячій психіці під
час їх перегляду. Притаманні дітям страхи не
лише не розвіюються, а поглиблюються.
ЧОГО БОЯТЬСЯ НАШІ ДІТИ
- Чого найбільше бояться наші діти?
- Для кожного віку притаманні свої
страхи. Маленькі діти понад усе бояться бути
покинутими. Тому вони часто плачуть, коли
мама йде на роботу чи навіть у магазин. І
кожного разу, коли дитина плаче в дитсадку,
прощаючись з мамою, вона переживає страх,
що за нею більше не прийдуть.
Діти старшого віку бояться осуду батьків.
Відчуття "поганості" для дівчаток і хлопчиків
є нестерпним. Воно знову ж таки на рівні
підсвідомості породжує страх, що від них
відвернуться, покинуть, перестануть любити,
а також відчуття провини, яке спричинює ще
більші проблеми. Приміром, часто діти
панічно бояться, що їх сваритимуть за
шкільні оцінки. Внаслідок цього вони не
лише не піднімають руку на уроках, а й
починають запинатися чи й узагалі мовчать,
коли їх викликає учитель. Дитину не можна
принижувати, обзивати за погані оцінки,
натомість варто в доброзичливому тоні
розібратися разом, що з нею відбувається.

Але не слід очікувати, що дитина відразу
відгукнеться, особливо якщо щира розмова
відбувається вперше. Адже довіру потрібно
заслужити. Однак любов'ю і терпінням
завжди можна виправити ситуацію.
Що стосується підлітків, то психологи
порівнюють пубертатний період (11-16 років)
з віком 2,5-3 років. Але якщо малюки вчаться
вибудовувати свої стосунки у сім'ї, то
підлітки - в соціумі. Якщо дошкільнята
формують свій образ через ставлення до них
батьків, то 11-16-річні - через ставлення до
них колективу. В цей період вони розгублені,
бо руйнується дитячий світ, а дорослий, в
який їм так хочеться, їх ще не приймає.
Зазвичай батьки теж тяжко переживають цей
період. Їх обсідають різноманітні страхи, що
поб'ють,
дітей
образять,
пограбують,
затягнуть
у
погану
компанію.
Тож
намагаються утримати своїх чад вдома. Коли
це їм вдається, з часом уже дорослі сини та
доньки звикають до "сидіння" в чотирьох
стінах,
втрачають
друзів,
прагнення
розважитися. А тоді батьки зітхають, що їхні
дорослі діти нікуди не ходять, не шукають
собі пару, не усвідомлюючи, що причиною
цього стали вони самі. Для підлітків довіра
близьких є дуже важливою. Тож хоч як це
важко для мам і тат, вони повинні потрохи
відпускати своїх "пташенят" з-під пильної
опіки.
ПОГАНІ ВЧИНКИ - СПОСІБ
ПІЗНАННЯ СВІТУ
- Але часто діти роблять вчинки, які
породжують у батьків цілком об'єктивні
страхи.
- Так. Погані вчинки - це один зі способів
пізнання світу. Дитину не можна убезпечити
від помилок наказами чи залякуванням. Вона
все одно робитиме їх. Нещодавно до мене
прийшла мама, донька якої поцупила у
супермаркеті пакетик сухариків і була
затримана охороною. Батьків це шокувало:
"Чому вона так вчинила, адже ми їй ні в чому
не відмовляємо?" Насправді, крадіжки поширене явище серед дітей. Адже вони
пізнають життя не теоретично, а практично,
"навпомацки". Чи стане така поведінка для
них нормою, багато в чому залежить від
батьків. Відверто кажучи, я теж стикалася зі
згаданою ситуацією. "Мамо, так прикольно,
ми з другом взяли у магазині по снікерсу, а
цього ніхто не помітив", - радісно похвалився

мені 10-річний син. Я розгубилася. Що
робити? Розповідати, що це протизаконно?
Але діти не розуміють, що таке закон. Що
подібні дії призведуть до в'язниці? Але цього
разу все минулося благополучно. Тупотіння
ногами, образливі слова знову ж таки
породять відчуття "поганості". І наступного
разу він нічого мені не розповість. Я обрала
для себе інший шлях. "Синочку, у цьому
магазині працює багато людей: продавці,
касири, вантажники, охоронці. Можливо,
вони не дуже люблять свою роботу, але
вимушені приходити сюди щодня, щоб
прогодувати своїх дітей. Якщо ви і ще кілька
відвідувачів магазину візьмете по снікерсу, у
них буде значна недостача, яку вирахують з
їхньої зарплати. І своїм дітям вони вже не
зможуть купувати солодощі. Негарно за
рахунок інших задовольняти свої бажання".
По очах сина я побачила, що це спрацювало.
Завдання батьків - не осудити, а
допомогти розібратися. Для дітей будь-якого
віку увага батьків є надзвичайно важливою.
Йдеться не про надмірну опіку, яка лише
дратує, робить їх неспроможними до
прийняття рішень, а про півгодини-годину
теплої дружньої розмови щодня на важливі
для сина чи доньки теми.
ХВОРОБА - СИГНАЛ ПРО
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКОМФОРТ
- Олено, чи правильне твердження, що
дитина часто сигналізує батькам про
психологічний дискомфорт хворобами?
- Дійсно. Приміром, астма й алергія часто
є реакцією на зовнішній світ, який людина
сприймає, як агресора. На рівні підсвідомості
вона шукає вихід, як від нього заховатися.
Таким чином і створюється ситуація хвороби.
Особливо це стосується дітей. Нещодавно я
стала свідком одного цікавого випадку. Ми
гостювали в родині, де "центром Всесвіту"
була наймолодша трирічна дитина, яку всі
просто
обожнювали,
безперервно
демонструючи їй це. Але на деякий час увага
рідних була перенесена на гостей. Малюк
зробив кілька не зовсім вдалих спроб
відвоювати у прибулих маму й тата.
Оцінивши ситуацію, його підсвідомість
вдалася до рішучіших ефективніших дій: у
дитини
раптово
піднялася
висока
температура тіла без жодних інших ознак
захворювання. Звичайно ж, тато й мама знову

належали лише їй, а гості швидко вибачилися
й пішли.
- Олено, я зрозуміла, що не лише діти, а й
батьки
потребують
допомоги,
щоб
розібратися, як правильно чинити в тій чи
тій ситуації.
- Безперечно. Адже дорослим теж
потрібно виявити і перемогти страхи,
особливо відносно своїх дітей. А також

навчитися боротися з почуттям провини
перед ними. Не треба себе катувати за
помилки. Розумніше зробити певні кроки,
щоб відкоригувати ситуацію.
У цьому їм можуть допомогти психологи.
В ідеалі і батьки, і кожна дитина повинні
мати свого психолога. Таким чином можна
уникнути багатьох проблем, кризових
ситуацій

Щерба М. Сучасна родина: лікувати треба і дітей, і батьків < http://www.vz.kiev.ua/ >
(2006, листопад, 16)

САМОТНІСТЬ
Самотність – це туга, суб’єктивний стан
духовної та душевної ізоляції, незрозумілості,
почуття незадоволеної потреби у спілкуванні,
людської близькості.
Як показують дані зарубіжних масових
опитувань (Т. Бреннан, 1980; Є. Остров і
Д. Оффер, 1980) і клінічних досліджень,
навіть перебуваючи у шлюбних відносинах,
маючи дітей, батьків, людина може
почуватися
самотньою.
Психологічне
задоволення потреби у коханні ще не означає
задоволеності потреби у дружбі, у людському
взаєморозумінні.
Якщо людина відчуває економічне і
політичне безсилля, у розквіті сил віддалена
від прийняття важливих рішень у сім’ї,
колективі чи суспільстві, вона опиняється в
ізоляції самотності. Характерними для неї є
спустошеність,
відчуття
внутрішнього
дискомфорту, людина скрізь почувається не
на своєму місці. Страх самотності пригнічує,
розхитує психіку, нервову систему, отже є
вкрай небезпечним.
Беручи за основу причини виникнення та
різні стилі поведінки людини самотність
розрізняють за двома найбільш типовими
ознаками:
1 – „Беззмістовне перебування на самоті із
собою”
2 – „Негативне уявлення про самого себе”
Нудьга, безнадія, спустошеність, тривога –
це не повний перелік емоцій цього типу
самотності. Особи, для яких він характерний,
мають низький рівень активності, ведуть
одноманітний спосіб життя.
Ну, що, Ви впізнали себе? Вам більше до
вподоби і у свята залишатися вдома? Навіть

одержавши запрошення в гості. Ви думаєте:
„Навіщо піду туди? Всім буде весело, лише я
залишуся сам-на-сам із своїми думками і
клопотами. Страшно бути одному. А
спостерігаючи добрий настрій інших, мені
стане ще сумніше, ще самотніше...”.
Зачекайте! Ви припускаєтесь помилки! Це
результат Вашого світосприйняття. Люди
ходять у гості, щоб пізнати радість
спілкування.
Ваша
думка
щодо
переглянутого
кінофільму,
відвіданої
виставки, прочитаної книги, статті в газеті не
байдужі для Ваших друзів, знайомих, їм
також потрібна Ваша порада, Ваше
співпереживання. Зумійте вислухати і їх,
розділити з ними їхні турботи. Життя
позбавлене сенсу, якщо його проблемами ні з
ким поділитися.
Отже, що краще: залишитися вдома і на
одинці помріяти про щось приємне чи
опинитися серед людей? Давайте проведемо
невеличкий експеримент. Навіть, якщо Вам
доведеться пересилити себе, все таки підіть у
гості, відвідайте кінотеатр, кафе, дискотеку
тощо. А повернувшись, обов'язково зробіть
ретельний самозвіт власних емоційних
переживань. Порівняйте їх з відчуттями,
характерними для Вас під час перебування
на самоті. Проаналізуйте свою поведінку,
ставлення до Вас оточуючих. Зробіть це
чесно і відверто. І ні в якому разі не жалійте
себе.
Тепер зупинимось на другій типовій
ознаці самотності – „Негативному уявленні
про самого себе”.
Для цього типу самотності характерні
такі помилкові думки: „Я похмурий,

бридкий і нудний. Я не можу змінити себе”.
Подібну
самооцінку,
супроводжують
безнадія,
сум,
почуття
власної
неповноцінності. Уникати товариських
контактів стає звичкою. Ви не поглиблюєте
існуючих відносин, не шукаєте нових, тому
що вважаєте: „Оточуючі абсолютно
нетерпимі до помилок інших. Щоб мати
друзів, потрібно бути привабливим,
інтелігентним, жвавим, дотепним, тобто
мати якості, яких я позбавлений”.
Не будьте такими категоричними до
себе. Перевірте свою гіпотезу відносно
того, що Вас уникають саме тому, що Ви
похмурі, негарні тощо. Напружте свою
пам’ять. У минулому, напевне ж, були
люди, яким Ви подобались. То ж не треба
узагальнювати ті випадки, коли Вам
відмовили в дружбі. Візьміть аркуш паперу
і перелічіть свої позитивні якості. Тепер
поруч з кожною з них напишіть ім’я
знайомого, який цінує саме цю якість.
Перелічіть свої недоліки і по кожному з них
знайдіть собі однодумця серед оточуючих.
Правда, тепер Ви змушені відмовитись від
почуття власної унікальності, проте коло
потенційно близьких людей помітно
розширилось. Скажіть чесно, принаймні
собі, чи завжди відсутність яких-небудь
якостей була для Вас непереборною
перешкодою для сприймання людини?
Звичайно ж, ні! А хіба інші гірші за Вас?
Якщо ж самого себе переконати не вдалося,
доведеться звернутись за консультацію до
психолога, психотерапевта, психоаналітика.
Щоб конфлікт не вийшов з-під
контролю
Коли
необхідно
подавляти
свою
роздратованість:
- коли ваше роздратування підживлює
роздратування іншої людини;

-

коли емоційний накал збільшується,
не даючи результату;
- коли Ваш гнів частково знайшов
вихід;
- коли необхідно разом подумати над
рішенням проблеми в майбутньому, а
не копатися в минулому.
Як зупинити свою роздратованість?
- наказати собі зупинитись;
- використовувати різноманітні засоби
самозаспокоєння;
- запропонувати
подолати
роздратованість разом, щоб можна
було вирішити конфлікт.
Коли необхідно махнути рукою і піти?
- коли
накал
роздратованості
і
ворожнечі надто високий;
- коли ви відчуваєте, що ситуація стала
„хворобливою”, думаєте лише про це
відчуваєте все більше роздратування;
- коли взаємовідносини не варті
емоційних витрат;
- коли немає необхідності зберігати
взаємовідносини;
- коли
немає
реального
способу
вирішити проблему або подолати
роздратування і недовіру.
Як махнути на все рукою і піти?
- співставити вигоди і деякі нюанси
взаємовідносин;
- переконати себе в тому, що необхідно
викреслити втрати і залишити їх за
спиною;
- подумати про те, що у випадку
розриву взаємовідносин втрати будуть
меншими;
- дозволити самому собі махнути на все
рукою і піти;
- повторювати собі, що все закінчено і
час рухатися далі.

Людмила Уштик, головний спеціаліст Рівненського міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, психолог

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
1. Верховна Рада України; Закон від
21.09.2006 № 186-V
Про внесення зміни до статті 13 Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту". (Не
набрав чинності)
2. Верховна Рада України; Постанова від
14.09.2006 № 145-V
Про направлення на доопрацювання
Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" з
пропозиціями Президента України
3. Верховна Рада України; Постанова від
03.10.2006 № 195-V
Про прийняття за основу проекту Закону
України „Про внесення змін до статті 37
Закону України "Про державну службу"
(щодо
пенсійного
забезпечення
державних
службовців,
визнаних
інвалідами)”
4. Верховна Рада України; Постанова від
10.10.2006 № 239-V
Про інформацію Кабінету Міністрів
України щодо виконання Національної
програми професійної реабілітації та
зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2001 - 2005 роки
5. Верховна Рада України; Постанова від
19.10.2006 № 275-V
Про прийняття за основу проекту Закону
України „Про внесення змін до деяких
законів України (щодо закупівлі за
державні кошти автомобілів для інвалідів
та запобігання незаконному імпорту)”
6. Кабінет Міністрів України; Постанова від
25.05.2006 № 744
Про затвердження Порядку використання
у 2006 році субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
забезпечення спеціальним обладнанням
навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку
7. Кабінет Міністрів України; Постанова від
19.07.2006 № 999
Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями
8. Кабінет Міністрів України; Постанова від
26.07.2006 № 1026

Питання виготовлення бланків посвідчень
ветеранів війни і бланків листів талонів на
право одержання проїзних квитків. (Не
набрав чинності)
9. Кабінет Міністрів України; Постанова від
01.08.2006 № 1074
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів і установ виконання
покарань
10. Кабінет Міністрів України; Постанова від
18. 10.2006 № 1429
Про
внесення
змін
до
Порядку
призначення
і
виплати
державної
соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і державної
соціальної допомоги на догляд
11. Міністерство праці України; Наказ від
15.05.2006 № 180
Про внесення змін до Інструкції про
порядок забезпечення населення України
технічними засобами реабілітації
12. Міністерство праці України; Наказ від
19.06.2006 № 228
Про втрату чинності деяких наказів
Міністерства праці та соціальної політики
України
13. Міністерство праці України |Міністерство
фінансів України |Міністерство охорони
здоров'я; Наказ від 19.06.2006 №
229/569/402
Про затвердження Змін до Порядку
надання державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
14. Міністерство праці України; Наказ від
03.08.2006 № 296
Про внесення змін до Інструкції про
порядок обліку, зберігання, розподілу та
видачі путівок до санаторно-курортних та
інших лікувально-оздоровчих установ в
органах праці та соціального захисту
населення України
15. Міністерство
праці
України;
Наказ|Положення від 09.10.2006 № 372
Про затвердження Типового положення
про центр професійної реабілітації
інвалідів. (Не набрав чинності)
16. Міністерство праці України; Лист від
31.08.2006 № 34/012/78-06

Щодо проведення перевірок суб'єктів
господарської
діяльності
з
метою
контролю за виконанням нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів
17. Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства
України |Міністерство праці України;
Наказ|Положення від 08.09.2006 №
300/339
Про затвердження Типового положення
про комітети забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об'єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктур
18. Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства
України; Рішення від 18.05.2006 № 48
Про проект державних будівельних норм
"Проектування цивільних будинків і
споруд з урахуванням вимог людей з
обмеженими фізичними можливостями”
19. Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства
України; Роз'яснення від 01.06.2006
Щодо встановлення лічильників інвалідам
війни
20. Міністерство охорони здоров'я України;
Наказ від 11.07.2006 № 456
Про затвердження форм звітності з питань
охорони здоров'я та інструкцій щодо
їхнього заповнення. (Втратив чинність)

21. Фонд соціального захисту інвалідів
України; Наказ від 22.05.2006 № 24
Про затвердження Положення про порядок
надання Фондом соціального захисту
інвалідів
одноразової
матеріальної
допомоги інвалідам
22. Фонд соціального захисту інвалідів
України; Лист від 27.06.2006 № 0610149/1128-356/1
Щодо виконання нормативу робочих місць
з працевлаштування інвалідів і їх атестації
23. Фонд соціального захисту інвалідів
України; Лист від 04.07.2006 № 0610156/1180
Про розгляд звернення [щодо нормативу
робочих
місць,
призначених
для
працевлаштування інвалідів]
24. Фонд соціального захисту інвалідів
України; Лист від 10.07.2006 № 06ю285/1241-269/1
Щодо нормативу робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів
25. Фонд соціального захисту інвалідів
України; Лист від 14.07.2006 № 06ю162/1274-3427/3
Щодо порядку застосування штрафних
санкцій у разі незабезпечення виконання
нормативів
робочих
місць
для
працевлаштування інвалідів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 липня 2006 р., N 999
Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями
Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (2961-15)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України

Ю. Єхануров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999

ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів автомобілями
(Витяг)
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм
забезпечення автомобілями інвалідів, зокрема
дітей-інвалідів, які мають право на їх
отримання безоплатно або на пільгових
умовах
і
місце
проживання
яких
зареєстровано в Україні в установленому
законодавством порядку.
Для забезпечення автомобілями дітиінваліди беруться на облік після досягнення
ними п'ятирічного віку.
Інваліди, які проживають в установах
соціального обслуговування на повному
державному утриманні, автомобілями не
забезпечуються. У разі влаштування інваліда
на проживання до установи соціального
обслуговування
автомобіль,
отриманий
інвалідом, законним представником дитиниінваліда
через
головне
управління
соціального захисту, повертається головному
управлінню
соціального
захисту
або
управлінню виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань
України
в
Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (далі - управління виконавчої
дирекції) у повному комплекті для реалізації
в установленому порядку.
2. Фінансування витрат, пов'язаних з
отриманням автомобілів та підготовкою їх до
експлуатації, здійснюється:
для осіб, інвалідність яких пов'язана з
трудовим каліцтвом, що настало від
нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання (далі - інваліди
унаслідок трудового каліцтва), - за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань
України
(далі
Фонд
соціального страхування);
для інших інвалідів - за рахунок коштів,
передбачених на цю мету у державному
бюджеті.
Особи,
інвалідність
яких
настала
унаслідок нещасних випадків невиробничого
характеру, забезпечуються автомобілями на

загальних підставах за рахунок коштів
державного бюджету.
3. Підставою для забезпечення інвалідів
автомобілями є заява, документи, зазначені у
пункті 34 цього Порядку, та висновок
обласної, центральної міської у мм. Києві та
Севастополі, республіканської в Автономній
Республіці
Крим
медико-соціальної
експертної комісії (далі - відповідно
облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність
в
інваліда
медичних
показань
для
забезпечення автомобілем.
Незалежно від медичних показань мають
право на забезпечення автомобілями:
інваліди I та II групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох
рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук.
Крім того, інвалід або член його сім'ї, який
проживає і зареєстрований за місцем
проживання та реєстрації інваліда і якому
передається право керування автомобілем,
законний представник дитини-інваліда подає
копію посвідчення водія на право керування
автомобілем відповідної категорії.
Перелік
медичних
показань
для
забезпечення
інвалідів
автомобілями
затверджується МОЗ.
5. На облік беруться і забезпечуються
автомобілями інваліди, які:
не мають в особистому користуванні
автомобіля, у тому числі придбаного за
власні кошти (незалежно від строку такого
придбання) або отриманого через головне
управління
соціального
захисту,
що
перебував в експлуатації менш як 10 років
(крім випадків, передбачених пунктом 8);
протягом семи років перед взяттям на облік
і отриманням автомобіля не купували і не
отримували його як благодійну допомогу.

6. Інвалід, законний представник дитиниінваліда отримує автомобіль на десятирічний
строк без права продажу, дарування, передачі
(в тому числі за довіреністю) іншій особі.
Після закінчення зазначеного строку інвалід
може користуватися таким автомобілем до
отримання нового або повернути його
головному управлінню соціального захисту
чи управлінню виконавчої дирекції на умовах
згідно з пунктом 14 цього Порядку.
7. Інвалід може мати в своєму користуванні
лише один автомобіль, отриманий через
головне управління соціального захисту за
рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів і коштів, передбачених у бюджеті
Фонду соціального страхування.
8. Інвалід може бути достроково взятий на
облік на підставі рішення колегії Мінпраці, а
інвалід унаслідок трудового каліцтва - за
погодженням
з
правлінням
Фонду
соціального страхування у разі:
викрадення автомобіля, якщо протягом
року з моменту оголошення про розшук
автомобіль не знайдено, що підтверджується
довідкою, виданою підрозділом МВС;
неможливості відновлення автомобіля та
непридатності
його
для
подальшої
експлуатації
внаслідок
дорожньотранспортної пригоди, що сталася не з вини
інваліда або особи, яка керувала автомобілем
у присутності інваліда, або нещасного
випадку
чи
стихійного
лиха,
що
підтверджуються відповідними довідками,
виданими підрозділами МВС чи МНС.
9. У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів,
що перебувають на обліку, позачергово
виділяється один автомобіль з подальшим
зняттям їх із черги. При цьому один з
інвалідів на вибір (за згодою інших)
автомобілем
на
більш
забезпечується
вигідних для нього умовах (безоплатно або з
оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з
членів сім'ї має право на забезпечення
автомобілем на таких самих умовах.
10. Підприємство-постачальник здійснює
підготовку автомобілів до експлуатації і
видає їх інвалідам, законним представникам
дітей-інвалідів згідно з наказом головного
управління соціального захисту про розподіл
автомобілів та забезпечення ними інвалідів.
11. Головні управління соціального захисту
організовують для інвалідів (крім інвалідів
унаслідок трудового каліцтва) навчання
водінню автомобіля у навчальних закладах

будь-якої форми власності за наявності в них
необхідної
матеріально-технічної
та
навчально-методичної
бази,
кадрів
педагогічних працівників, а також ліцензії на
такий
вид
діяльності,
отриманої
в
установленому порядку, за рахунок коштів
від реалізації повернутих автомобілів,
перерахованих
відділенням
Фонду
соціального захисту інвалідів. З цією метою
укладається
тристоронній
договір
на
проведення навчання водінню автомобіля, а
головні управління соціального захисту
передають відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів заяви інвалідів на навчання
та завірені копії таких документів:
висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
про встановлення медичних показань для
забезпечення автомобілем і відсутність
протипоказань до керування ним;
підтвердження про перебування інвалідів на
обліку;
пенсійних посвідчень або посвідчень
отримувачів державної соціальної допомоги,
що виплачується замість пенсії;
довідки про реєстрацію місця проживання.
Згідно з укладеним договором навчальний
заклад надає Фонду соціального захисту
інвалідів відповідні документи на оплату
навчання.
Навчальний заклад надсилає відповідному
головному управлінню соціального захисту
та відділенню Фонду соціального захисту
інвалідів підтвердження про видачу інваліду
документа про проходження навчання.
Навчання водінню автомобіля інвалідів
унаслідок трудового каліцтва організовується
та оплачується відповідними управліннями
виконавчої дирекції.
Навчання водінню автомобіля інвалідів за
рахунок коштів державного бюджету або
коштів Фонду соціального страхування
проводиться один раз з оплатою виходячи із
середньої його вартості у відповідному
регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не
може перевищувати двох з половиною
розмірів мінімальної заробітної плати.
Навчання водінню автомобіля члена сім'ї,
якому передається право керування ним,
законного представника дитини-інваліда
здійснюється за власні кошти.
12. Реєстраційні документи на автомобіль
оформляються на інвалідів, а дітям-інвалідам
- на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль
підрозділом МВС робиться відмітка про
видачу автомобіля головним управлінням
соціального
захисту,
передачу
права
керування автомобілем члену сім'ї (у разі
потреби), а також про заборону відчуження
автомобіля.
13. Інвалід або член сім'ї, якому передано
право керування автомобілем, законний
представник
дитини-інваліда
отримує
автомобіль особисто.
14.
Заміна
автомобілів,
отриманих
інвалідами, законними представниками дітейінвалідів
через
головні
управління
соціального захисту, яким групу інвалідності
встановлено безстроково, провадиться після
закінчення десятирічного строку експлуатації
на підставі раніше виданого висновку
облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілем без повторного медичного
огляду з обов'язковим урахуванням висновку
лікувально-профілактичного закладу про
спроможність інваліда керувати автомобілем
на
момент
прийняття
рішення
про
забезпечення автомобілем.
Для вирішення питання про заміну
автомобіля інваліди (крім тих, кому групу
інвалідності
встановлено
безстроково)
проходять повторний огляд в облМСЕК
(ЦМСЕК,
КрМСЕК) після закінчення
встановленого
строку
експлуатації
автомобіля.
Якщо раніше інваліду були встановлені
медичні
показання
для
забезпечення
автомобілем або мотоколяскою, які на даний
час
не
виготовляються
вітчизняними
виробниками, інвалід підлягає повторному
медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) для підтвердження наявності
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілем іншої модифікації з тих, якими
головні управління соціального захисту
забезпечують інвалідів.
У разі заміни автомобіля інвалід або член
сім'ї, якому передано право керування
автомобілем, законний представник дитиниінваліда на підставі письмової довідки
головного управління соціального захисту
або управління виконавчої дирекції, форма
якої затверджується Мінпраці, знімає
автомобіль з обліку в підрозділі МВС за
місцем його реєстрації (номерні знаки і
реєстраційні
документи
здаються
до

підрозділу МВС). Після цього інвалід,
законний
представник
дитини-інваліда
повертає
придатний
до
подальшої
експлуатації автомобіль, що перебував у
користуванні,
головному
управлінню
соціального захисту, що забезпечує інваліда
новим автомобілем, а інвалід унаслідок
трудового каліцтва - управлінню виконавчої
дирекції.
У разі коли під час технічного огляду
автомобіль
визнано
непридатним
для
подальшої експлуатації, інвалід або член
сім'ї, якому передано право керування
автомобілем, законний представник дитиниінваліда здає автомобіль на підприємство, що
здійснює
заготівлю
та
переробку
металобрухту.
Отриманий від підприємства, що здійснює
заготівлю та переробку металобрухту,
документ про здачу автомобіля інвалід,
законний представник дитини-інваліда подає
головному управлінню соціального захисту, а
інвалід унаслідок трудового каліцтва відповідному
управлінню
виконавчої
дирекції.
15. За рішенням головного управління
соціального захисту інвалід, законний
представник дитини-інваліда може повернути
автомобіль,
що
перебував
у
його
користуванні,
незалежно
від
строку
експлуатації автомобіля у повному комплекті
та в задовільному технічному стані без права
взяття на облік протягом 10 років від дня
отримання повернутого автомобіля.
16. Після смерті інваліда автомобіль, яким
він був забезпечений через головне
управління соціального захисту, залишається
у користуванні його сім'ї, якщо в ній є
інвалід, у разі:
наявності
медичних
показань
для
забезпечення автомобілем, встановлених
облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);
проживання і реєстрації на час смерті
інваліда за місцем його проживання і
реєстрації;
відсутності іншого автомобіля, у тому числі
отриманого через головне управління
соціального захисту.
Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з
числа членів сім'ї, законного представника
дитини-інваліда проводиться підрозділом
МВС на підставі письмової довідки, форма
якої затверджується Мінпраці. Зазначена
довідка видається інваліду, законному

представнику
дитини-інваліда головним
управлінням соціального захисту, де інвалід
перебував на обліку як отримувач автомобіля,
а інваліду унаслідок трудового каліцтва управлінням виконавчої дирекції.
Член сім'ї померлого інваліда, який є також
інвалідом, має право повторно стати на облік,
але не раніше закінчення встановленого
строку експлуатації автомобіля, отриманого
померлим
інвалідом
чи
законним
представником дитини-інваліда.
В іншому разі автомобіль повертається
(вилучається)
головному
управлінню
соціального
захисту
або
управлінню
виконавчої дирекції у повному комплекті для
реалізації в установленому порядку.
Примусове
вилучення
автомобіля,
отриманого
інвалідом,
законним
представником дитини-інваліда, здійснюється
відповідними органами державної виконавчої
служби на виконання рішення суду за
поданням головного управління соціального
захисту або управління виконавчої дирекції.
17. У разі виїзду інваліда, який отримав
автомобіль
через
головне
управління
соціального захисту, на постійне місце
проживання за межі України інвалід,
законний
представник
дитини-інваліда
зобов'язаний
повернути
автомобіль
головному управлінню соціального захисту
або управлінню виконавчої дирекції у
повному комплекті.
Автомобілі, придатні для подальшої
експлуатації, за рішенням головних управлінь
соціального захисту та управлінь виконавчої
дирекції
пропонуються
інвалідам
(за
письмовою згодою інваліда, законного
представника
дитини-інваліда)
з
використанням протягом строку, визначеного
з урахуванням відсотка зносу автомобіля.
Забезпечення інвалідів такими автомобілями
здійснюється у порядку черговості.
Інваліди
(крім
інвалідів
унаслідок
трудового каліцтва), що забезпечуються
автомобілями на пільгових умовах (за 7 та 30
відсотків вартості), перераховують кошти на
спеціальний рахунок Фонду соціального
захисту інвалідів, а інваліди унаслідок
трудового каліцтва, що забезпечуються
автомобілями на пільгових умовах (за 7
відсотків вартості), - на рахунки управлінь
виконавчої дирекції.

Перераховані за автомобілі кошти (7 та 30
відсотків вартості) використовуються на
придбання автомобілів для інвалідів.
19. Ремонт і технічне обслуговування
отриманих
інвалідами,
законними
представниками дітей-інвалідів автомобілів
здійснюється за рахунок їх власних коштів з
подальшою компенсацією витрат відповідно
до законодавства.
20. Контроль за експлуатацією автомобілів
здійснюють
підрозділи МВС,
головні
управління соціального захисту, управління
виконавчої дирекції.
У разі позбавлення інваліда або члена сім'ї,
якому
передано
право
керування
автомобілем,
законного
представника
дитини-інваліда права керування автомобілем
на певний час за порушення правил
дорожнього руху або у разі знаходження їх у
місцях позбавлення волі строк експлуатації
автомобіля продовжується на відповідний
період.
Огляд інвалідів медико-соціальними
експертними комісіями
21. Огляд інвалідів з метою встановлення
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілями і протипоказань до керування
ними проводиться облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) шляхом вивчення медичних
документів
лікувально-профілактичного
закладу, медико-експертних справ інвалідів.
Інваліди з діагнозом, який ускладнює
прийняття
рішення
медико-соціальною
експертною комісією, направляються до
лікувально-профілактичних закладів або
клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи
Академії медичних наук для додаткового
медичного огляду.
22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) складає акт про наявність
(відсутність) в інваліда відповідних медичних
показань для забезпечення автомобілем з
ручним керуванням. Акти про огляд інвалідів
зберігаються разом з висновками в медикоекспертній справі інваліда в облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.
23. У витягу з акта огляду інваліда, що
надсилається облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
головним управлінням соціального захисту,
повинні зазначатися:
номер акта і дата видачі висновку про
наявність (відсутність) в інваліда медичних
показань для забезпечення автомобілем;

код хвороби, що стала причиною
інвалідності,
згідно
з
міжнародною
класифікацією хвороб МКХ-10;
модифікація автомобіля;
дані
щодо
наявності
(відсутності)
протипоказань до керування автомобілем.
У разі коли інвалідність настала унаслідок
нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, копія витягу з
акта
огляду
інваліда
надсилається
відповідному
управлінню
виконавчої
дирекції.
24. Висновок про відсутність медичних
показань для забезпечення автомобілем або
про наявність протипоказань до керування
ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає
інваліду, законному представнику дитиниінваліда, а копію висновку - органу праці та
соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації,
виконкому
міської,
районної у місті ради (далі - районні
управління соціального захисту) за місцем
проживання та реєстрації інваліда чи
управлінню виконавчої дирекції.
Черговість забезпечення інвалідів
автомобілями
25. Позачергово автомобілі отримують:
1) за наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем:
інваліди війни;
інваліди від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин з числа
колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів
концентраційних таборів, гетто та інших
місць примусового тримання;
сім'ї з двома і більше інвалідами, які
забезпечуються автомобілями згідно з
пунктом 9 цього Порядку;
інваліди II групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони
постійно працюють або навчаються;
2) незалежно від наявності медичних
показань для забезпечення автомобілем:

інваліди I групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
а також громадян, які брали участь у
ліквідації
інших
ядерних
аварій
та
випробувань, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох
рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук.
26. Першочергово з осіб, зазначених у
пункті 25 цього Порядку, забезпечуються
автомобілями інваліди, які відповідно до
статті 11 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" належать до осіб, що мають
особливі заслуги перед Батьківщиною.
27. У порядку загальної черговості
забезпечуються автомобілями інші інваліди,
які мають відповідні медичні показання.
28. Інваліди унаслідок трудового каліцтва
забезпечуються автомобілями з дотриманням
умов, визначених у пунктах 25 - 27 цього
Порядку.
Безоплатне забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним
керуванням
29. Безоплатно автомобілями з ручним
керуванням забезпечуються:
1) за наявності медичних показань для
забезпечення
автомобілем
з
ручним
керуванням, посвідчення на право керування
автомобілем і відсутності протипоказань до
керування ним:
інваліди війни;
інваліди від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин з числа
колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів
концентраційних таборів, гетто та інших
місць примусового тримання;
особи з числа реабілітованих жертв
політичних репресій, які є інвалідами
унаслідок репресій згідно з висновком
медико-соціальної експертної комісії;
інваліди з ампутацією обох ніг, які мають
протипоказання до протезування, на підставі
спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) і відповідного підприємства
протезної промисловості;
інваліди унаслідок трудового каліцтва;

2) незалежно від наявності медичних
показань для забезпечення автомобілем і за
відсутності протипоказань до керування ним
інваліди I та II групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які
забезпечуються автомобілями згідно з
пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один
з них має право на безоплатне забезпечення
автомобілем.
Пільгове забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним
керуванням
30.
Забезпечення
автомобілями
на
пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх
вартості та передачею права керування члену
сім'ї
інваліда,
який
проживає
і
зареєстрований за місцем проживання та
реєстрації інваліда, здійснюється:
1) за наявності медичних показань для
забезпечення
автомобілем
з
ручним
керуванням та протипоказань до керування
ним:
інвалідів війни;
інвалідів від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин з числа
колишніх малолітніх (яким на момент
ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів
концентраційних таборів, гетто та інших
місць примусового тримання;
осіб з числа реабілітованих жертв
політичних репресій, які є інвалідами
унаслідок репресій згідно з висновком
медико-соціальної експертної комісії;
інвалідів з ампутацією обох ніг, які мають
протипоказання до протезування, на підставі
спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) і відповідного підприємства
протезної промисловості;
інвалідів унаслідок трудового каліцтва;
2) незалежно від наявності медичних
показань і за наявності протипоказань до
керування автомобілем:
інвалідів I та II групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
інвалідів війни I групи по зору або без обох
рук;
інвалідів з куксами обох ніг і рук;
3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які
забезпечуються автомобілями згідно з
пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один
з них має право на забезпечення автомобілем
на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків
його вартості.
Факт спільного проживання інваліда та
члена сім'ї, якому передається право
керування
автомобілем,
може
бути
встановлений на підставі акта комісії,
утвореної у складі депутата місцевої ради,
посадової особи районного управління
соціального захисту і двох сусідів інваліда.
До членів сім'ї належать особи, які разом
проживають, пов'язані спільним побутом,
мають взаємні права та обов'язки на підставі
шлюбу, кровного споріднення, усиновлення.
31.
Забезпечення
автомобілями
на
пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх
вартості здійснюється:
за наявності медичних показань для
забезпечення
автомобілем
з
ручним
керуванням, посвідчення на право керування
автомобілем і відсутності протипоказань до
керування ним:
інвалідів з дитинства;
інвалідів від загального захворювання;
осіб з числа військовослужбовців, які стали
інвалідами
унаслідок
захворювання,
отриманого під час проходження військової
служби, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, державної
безпеки, інших військових формувань, які
стали інвалідами унаслідок захворювання,
отриманого під час проходження служби у
зазначених формуваннях;
інвалідів від загального захворювання або
захворювання,
отриманого
під
час
проходження військової служби чи служби в
органах внутрішніх справ, державної безпеки,
інших військових формуваннях з числа осіб,
які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та
війни з імперіалістичною Японією і

відмовилися
від
забезпечення
їх
автомобілями як інвалідів війни;
інвалідів III групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи,
щодо
яких
встановлено
причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1);
осіб, інвалідність яких настала унаслідок
нещасних випадків невиробничого характеру.
За 30 відсотків вартості отримують
автомобілі
законні
представники
(за
відсутності в них протипоказань до
керування
автомобілем
та
наявності
посвідчення на право керування автомобілем)
дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
унаслідок дитячого церебрального паралічу,
прогресуючої
дистрофії
(міотрофії,
аміотрофії), з вираженими наслідками
перенесених
органічних
захворювань,
травмами головного або спинного мозку
(тетрапарез, геміпарез), які не можуть
самостійно пересуватися, за наявності у таких
інвалідів, дітей-інвалідів медичних показань
для забезпечення автомобілем з ручним
керуванням.
Переоформлення або переобладнання
автомобіля, отриманого інвалідом або
законним представником дитини-інваліда
32. У разі коли під час експлуатації
автомобіля у інваліда, члена сім'ї, якому
передано право керування автомобілем, або
законного представника дитини-інваліда
виявляються протипоказання до керування
ним, питання про передачу права керування
автомобілем члену сім'ї, який проживає і
зареєстрований за місцем проживання та
реєстрації інваліда або в одному населеному
пункті з ним, вирішується у кожному
конкретному випадку для інвалідів (крім
інвалідів унаслідок трудового каліцтва) - за
рішенням головного управління соціального
захисту згідно з клопотанням районного
управління соціального захисту, а для
інвалідів унаслідок трудового каліцтва - за
рішенням управління виконавчої дирекції.
33. Переобладнання автомобілів для
інвалідів, яким за висновком облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) потрібен автомобіль
іншої
модифікації,
здійснюється
за

погодженням з підприємством - виконавцем
державного
замовлення
на
поставку
автомобілів або Центром безпеки дорожнього
руху державної автомобільної інспекції МВС
чи
ДержавтотрансНДІпроектом
Мінтрансзв'язку
за
рахунок
коштів,
передбачених у державному бюджеті на цю
мету, інвалідам унаслідок трудового каліцтва
- за рахунок коштів, передбачених у бюджеті
Фонду соціального страхування.
Облік та видача автомобілів інвалідам
або законним представникам дітейінвалідів
34. Для взяття на облік згідно з цим
Порядком інвалід, законний представник
дитини-інваліда
подає
до
районного
управління соціального захисту за місцем
проживання і реєстрації заяву, форма якої
затверджується Мінпраці.
Заява реєструється у спеціальному журналі
обліку. До заяви додаються:
копія довідки МСЕК про групу та причину
інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія
медичного висновку;
копія паспорта (для інваліда) або копія
свідоцтва про народження (для дитиниінваліда);
копія
довідки
про
присвоєння
ідентифікаційного номера інваліду та члену
сім'ї, якому передається право керування
автомобілем,
законному
представнику
дитини-інваліда;
довідка про реєстрацію місця проживання
інваліда та члена сім'ї, якому передається
право керування автомобілем, законного
представника дитини-інваліда;
копія
пенсійного
посвідчення
або
посвідчення отримувача державної соціальної
допомоги, що виплачується замість пенсії;
для інвалідів I, II та III групи з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, копія посвідчення про належність до
категорії 1 осіб, що постраждали унаслідок
дії зазначених вище факторів, та медична
довідка визначеного органами охорони
здоров'я зразка щодо спроможності інваліда
керувати автомобілем (для інвалідів I та II

групи, які забезпечуються автомобілями
безоплатно);
для інвалідів від загального захворювання
або захворювання, отриманого під час
проходження військової служби чи служби в
органах внутрішніх справ, державної безпеки,
інших військових формуваннях, з числа осіб,
які брали безпосередню участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та
війни з імперіалістичною Японією, - довідка
військкомату або інші документи (копія
партизанського квитка), що підтверджують
таку участь (надається військкоматом на
запит головного чи районного управління
соціального захисту) або посвідчення
інваліда війни;
для інвалідів унаслідок трудового каліцтва копія акта про нещасний випадок на
виробництві
або
акта
розслідування
професійного захворювання.
Після
реєстрації
заяви
районним
управлінням соціального захисту в день
звернення видається, а у разі надходження
заяви поштою - у триденний строк інваліду
надсилається направлення до лікувальнопрофілактичного закладу для проходження
медичного огляду та направлення на МСЕК.
Після проходження інвалідом медичного
огляду лікувально-профілактичний заклад у
п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма N
088/о) і витяг з медичної картки
амбулаторного (стаціонарного) хворого та в
обов'язковому порядку повідомляє про це
районне управління соціального захисту, яке
видало таке направлення до лікувальнопрофілактичного закладу.
Після
надходження
повідомлення
лікувально-профілактичного закладу районне
управління соціального захисту надсилає
документи інваліда разом із заявою до
головного управління соціального захисту.
35. Головне управління соціального захисту
реєструє заяви разом з іншими необхідними
документами у журналі, форма якого
затверджується Мінпраці, приймає відповідне
рішення і надсилає його у письмовій формі
районним управлінням соціального захисту,
які видали направлення, та інвалідам,
законним представникам дітей-інвалідів.
Реєстрація усіх документів з урахуванням
висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що
надійшли протягом календарного місяця,
проводиться протягом 20 днів після

закінчення місяця, в якому надійшла заява з
усіма необхідними документами.
Облік інвалідів ведеться в розрізі таких
категорій за окремою нумерацією:
1) інваліди з правом на першочергове
забезпечення;
2) інваліди з правом на позачергове
забезпечення;
3) інваліди з правом на забезпечення у
порядку загальної черги.
Окремо ведеться облік інвалідів унаслідок
трудового каліцтва.
Прізвища інвалідів, яким встановлено
медичні показання в один і той же день,
вносяться до журналу обліку в порядку
зростання номерів висновків про наявність
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілем.
Прошнуровані та пронумеровані журнали
обліку підлягають зберіганню протягом 75
років.
36. Взяття на облік інваліда здійснюється
головним управлінням соціального захисту у
розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до
пунктів 25 - 28) з дати огляду облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду
висновок про наявність медичних показань
для забезпечення автомобілем у разі, коли
такий висновок видано не раніше дати
реєстрації заяви.
Інваліди, які мають право на забезпечення
автомобілями незалежно від наявності
медичних показань, беруться на облік з дати
подання заяви разом з документами,
зазначеними у пункті 34 цього Порядку.
Не береться на облік інвалід, який має
відповідні
медичні
показання
для
забезпечення
автомобілем
з
ручним
керуванням та протипоказання до керування
автомобілем, у разі відсутності члена сім'ї,
який проживає і зареєстрований за місцем
проживання та реєстрації інваліда і якому
інвалід міг би передати право керування
автомобілем. У разі змін у складі сім'ї такий
інвалід береться на облік з дати звернення до
головного управління соціального захисту із
заявою та документами, що підтверджують
зазначені зміни.
У разі переїзду інвалід береться на облік за
новим місцем проживання і реєстрації з дати
взяття на облік за попереднім місцем
проживання. При цьому в списках інвалідів,
яких узято на облік, робиться позначка
"прибув" (дата, місяць, рік) із зазначенням

регіону або "вибув" (зазначається причина,
найменування регіону).
Головні управління соціального захисту
щороку не пізніше 25 січня проводять
інвентаризацію особових справ інвалідів
(крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва)
і за її результатами не пізніше 1 лютого
оприлюднюють списки інвалідів, яких узято
на облік, окремо за категоріями згідно з
пунктами 25 - 27 цього Порядку, складені за
формою, що затверджується Мінпраці, і
щороку до 25 березня проводять разом з
управліннями виконавчої дирекції звірення
особових справ інвалідів унаслідок трудового
каліцтва і за його результатами оформляють
акт та не пізніше 1 квітня оприлюднюють
список
інвалідів
унаслідок
трудового
каліцтва, яких узято на облік.
Громадяни мають право на безперешкодне
ознайомлення із списками інвалідів, яких
узято на облік.
Списки інвалідів, які мають право на
першочергове забезпечення автомобілями, а
також перших 10 відсотків загальної
кількості інвалідів з тих, що перебувають на
обліку
для
забезпечення
автомобілем
позачергово та у порядку загальної
черговості, вивішуються в приміщеннях
головних управлінь соціального захисту. Такі
списки щороку не пізніше 5 лютого
надсилаються також районним управлінням
соціального захисту для їх оприлюднення.
37. На кожного інваліда, взятого на облік
згідно з цим Порядком, оформлюється
особова справа, в якій містяться:
заява інваліда, законного представника
дитини-інваліда;
висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
про наявність медичних показань для
забезпечення автомобілем;
документ головного управління соціального
захисту про раніше отриманий автомобіль, а
також довідка про здачу його підприємству,
що здійснює заготівлю та переробку
металобрухту;
розпорядження
головного
управління
соціального захисту про призначення
грошової компенсації витрат на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобіля
або на транспортне обслуговування (у разі її
призначення), складене за формою, що
затверджується Мінпраці;
документи, зазначені у пункті 34 цього
Порядку.

Якщо на момент взяття на облік в інваліда
або члена сім'ї, якому буде передано право
керування автомобілем, немає посвідчення на
право
керування
автомобілем,
перед
отриманням автомобіля до особової справи
додається копія посвідчення на право
керування автомобілем інваліда або члена
сім'ї, якому буде передано право керування
автомобілем,
законного
представника
дитини-інваліда та висновок лікувальнопрофілактичного закладу про спроможність
інваліда або члена сім'ї, якому буде передано
право керування автомобілем, законного
представника
дитини-інваліда
керувати
автомобілем на момент прийняття рішення
про забезпечення автомобілем.
Витяг з рішення головного управління
соціального захисту про забезпечення
автомобілем також додається до особової
справи інваліда.
38. Якщо під час перебування на обліку
набуто право на забезпечення автомобілем на
більш вигідних умовах, інваліди беруться на
облік на нових умовах з дати набуття такого
права.
39. Повідомлення про забезпечення інваліда
автомобілем, форма якого затверджується
Мінпраці,
надсилається
головним
управлінням соціального захисту районному
управлінню, а копія додається до особової
справи.
40. Особові справи інвалідів, яких
забезпечено автомобілями, зберігаються в
головних управліннях соціального захисту
довічно.
Після виїзду інваліда на постійне місце
проживання за кордон, влаштування на
проживання
до
установи
соціального
обслуговування його особова справа для
забезпечення
автомобілем
зберігається
протягом десяти років, а у разі смерті
інваліда - протягом року, після чого
знищується
із
складенням
акта
в
установленому порядку.
Забезпечення інвалідів автомобілями,
визнаними гуманітарною допомогою
41. За бажанням інвалідів головні
управління соціального захисту можуть
забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в
Україну і визнаними в установленому
порядку гуманітарною допомогою, без права
продажу, дарування, передачі (в тому числі за
довіреністю) іншій особі. Автомобілями,
отриманими головними управліннями як
гуманітарна допомога, інваліди (за їх

бажанням), діти-інваліди (за бажанням їх
законних представників), які перебувають на
обліку, забезпечуються безоплатно в порядку
черговості.
Автомобіль,
отриманий
головним
управлінням
соціального
захисту
як
гуманітарна допомога для конкретного
інваліда, який перебуває на обліку, видається
безоплатно такому інваліду (за його згодою),
дитині-інваліду (за згодою її законного
представника) незалежно від черговості на
десятирічний строк, визначений з дати
видачі, із зняттям з обліку.
Автомобіль, отриманий як гуманітарна
допомога для конкретного інваліда, який уже
користується автомобілем, отриманим через
головне управління соціального захисту
згідно з цим Порядком (у тому числі
автомобілем, отриманим як гуманітарна
допомога), видається такому інваліду за
умови повернення головному управлінню
соціального захисту автомобіля, яким він
користується, у повному комплекті.
У разі відмови інваліда, законного
представника дитини-інваліда від автомобіля,
отриманого
головним
управлінням
соціального захисту як гуманітарна допомога,
такий автомобіль отримується в порядку
черговості іншим інвалідом, який перебуває
на обліку.
У разі коли автомобіль, визнаний
гуманітарною допомогою, не отримано
інвалідом у зв'язку із смертю, такий
автомобіль
пропонується
в
порядку
черговості іншому інваліду, який перебуває
на обліку.
У разі коли під час експлуатації автомобіля,
отриманого
інвалідом
як
гуманітарна
допомога, у нього або члена сім'ї, якому
передано право керування автомобілем,
законного представника дитини-інваліда
виявляються протипоказання до керування

ним, питання про передачу права керування
автомобілем члену сім'ї, який проживає і
зареєстрований за місцем проживання та
реєстрації інваліда або в одному населеному
пункті з ним, вирішується у кожному
конкретному випадку за рішенням головного
управління
соціального
захисту
за
клопотанням
районного
управління
соціального захисту.
Після
смерті
інваліда
автомобіль,
отриманий
як
гуманітарна
допомога,
повертається
(вилучається)
головному
управлінню соціального захисту і здається
підприємству, що здійснює заготівлю та
переробку металобрухту, або видається в
порядку черговості інваліду, який перебуває
на обліку. Такий інвалід знімається з обліку
на
десятирічний
строк,
визначений
починаючи з дати отримання автомобіля
попереднім інвалідом, з урахуванням строку
його експлуатації померлим.
42.
Переобладнання
автомобіля,
отриманого як гуманітарна допомога,
відповідно до потреб інваліда здійснюється за
його рахунок.
У реєстраційних документах на автомобіль
підрозділом МВС робиться відмітка про
видачу автомобіля головним управлінням
соціального
захисту,
передачу
права
керування автомобілем члену сім'ї (у разі
потреби), а також про заборону відчуження
автомобіля.
У разі порушення зазначеної вимоги інвалід
у подальшому позбавляється права на
забезпечення автомобілем через головне
управління соціального захисту.
Заміна автомобіля, отриманого інвалідом
через головне управління соціального захисту
як гуманітарна допомога, здійснюється
відповідно до цього Порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 999 "Про
затвердження Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 37, с. 37).

2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 395 "Про внесення
доповнень до Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 438).

3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2234 "Про внесення
змін до Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2439).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. N 128 "Про внесення
змін до Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 6, ст. 242).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких
постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2001 р. N 680
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст.
1171).
6. Постанова Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 866 "Про внесення змін
до
Порядку
забезпечення
інвалідів
автомобілями" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 23, ст. 1074).

КОНСУЛЬТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ
Працевлаштування інвалідів
У зв’язку з набранням чинності з 18 березня
2006 року Законом України „Про внесення
змін до деяких законів України щодо
реалізації інвалідами права на трудову
зайнятість” від 23.02.2006 року № 3483 –ІV,
яким 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”
обласний
центр
зайнятості
повідомляє наступне.
Відповідно МСЕК 2 Закону України «Про
зайнятість населення» (далі – закон)
безробітними
визнаються
працездатні
громадяни працездатного віку, які через
відсутність роботи не мають заробітку або
інших передбачених законодавством доходів
і зареєстровані у державній службі зайнятості
як такі, що шукають роботу, готові та здатні
приступити
до
підходящої
роботи.
Безробітними визнаються також інваліди,
які не досягли пенсійного віку, не
працюють а зареєстровані як такі, що
шукають роботу.
У разі неможливості надати підходящу
роботу
безробітному
може
бути
запропоновано
пройти
професійну
перепідготовку
або
підвищити
свою
кваліфікацію.
Тому, починаючи з 18 березня 2006 року,
спеціалісти центрів зайнятості, у разі
відсутності підходящої роботи, за особистою
заявою
інвалідів,
надають
статус
безробітного з восьмого дня після реєстрації
як таких, що шукають роботу без

призначення допомоги по безробіттю та
інших видів матеріального забезпечення на
випадок безробіття.
Зміни торкнулися і статті п’ятої закону,
відповідно до якої держава забезпечує
надання
додаткових
гарантій
щодо
працевлаштування працездатним громадянам
у працездатному віці, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці, у тому числі
інвалідам, які не досягли пенсійного віку.
Тобто, для осіб, які відносяться до категорії
соціально незахищених громадян, а саме:
жінки з дитиною віком до 6 років, одинокі
матері з дитиною віком до 14 років або
дитиною – інвалідом; випускники шкіл,
вищих навчальних закладів, професійно –
технічних
навчальних
закладів,
демобілізовані, яким надається перше робоче
місце тощо, служба зайнятості бронює робочі
місця
на
підприємствах,
установах,
організаціях, то для інвалідів існує інша
схема. Відповідно до статті 19 Закону
України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», на підприємствах,
установах,
організаціях
встановлюється
норматив робочих місць для забезпечення
працевлаштування інвалідів у розмірі
чотирьох відсотків від загальної чисельності
працюючих.
Також відбулися зміни статті сьомої закону,
відповідно до якої для громадян, які втратили
роботу і заробіток (трудовий доход),
підходящою
вважається
робота,
що
відповідає освіті, професії (спеціальності),
кваліфікації працівника і надається в тій же

місцевості, де він проживає. Заробітна плата
повинна відповідати рівню, який особа мала
за попередньою роботою з урахуванням її
середнього рівня, що склався в галузі
відповідної області за минулий місяць.
Працевлаштування
інвалідів
здійснюється відповідно до рекомендацій
МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і
знань, з урахуванням його побажань.
Відповідно до статті 24 Закону професійна
підготовка, підвищення кваліфікації і
перепідготовка осіб з обмеженими фізичними
можливостями, зареєстрованих у службі
зайнятості як такі, що шукають роботу,
безробітних, може провадитись у випадку
необхідності підібрати підходящу роботу
інваліду, в тому числі з умовою про
виконання роботи вдома, відповідно до
рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації
та з урахуванням його побажань.
Але норма чинного законодавства щодо
оплати навчання інвалідів на курсах служби
зайнятості залишається незмінною, тобто
навчання здійснюється за кошти Фонду
соціального захисту інвалідів.
Для осіб з обмеженими фізичними
можливостями
поширюються
всі
рекомендації спеціалістів служби зайнятості.
Наприклад, якщо інвалід не відвідував центр
зайнятості 30 і більше календарних днів, то
він знімається з обліку.
Також повідомляємо, що відповідно до
наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 30.10.2006 р. № 398,
яким внесено зміни до Порядку надання
допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової її виплати для організації
безробітними підприємницької діяльності,
затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 20.11.2000 р.
№ 307, починаючи з 1 січня 2007 року,
інвалідам, які втратили роботу з незалежних
від них обставин і визнані в установленому
порядку безробітними та протягом 12 місяців,
що
передували
початку
безробіття,
працювали на умовах повного або неповного
робочого дня (тижня) не
менше
26
календарних тижнів та сплачували страхові
внески,
допомога
по
безробіттю
призначається залежно від страхового
стажу.
Допомога
по
безробіттю
не
призначається інвалідам з числа осіб, які

визнані
в
установленому
порядку
безробітними та:
• звільнені з останнього місця роботи з
підстав, передбачених статтею 37, пунктами
3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу
законів про працю України;
• які протягом 12 місяців, що передували
початку безробіття, працювали менше 26
календарних тижнів;
• які бажають відновити трудову діяльність
після тривалої (більше 6 місяців) перерви;
• які брали участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні на
випадок безробіття на добровільних засадах
та протягом 12 місяців, що передували
початку безробіття, працювали або займались
підприємницькою діяльністю і сплачували
страхові внески до Фонду менше 26
календарних тижнів;
• які
працювали
або
займались
підприємницькою діяльністю і не сплачували
страхові внески до Фонду, але мали раніше
набутий трудовий, що прирівнюється до
страхового, або страховий стаж;
• які не мають набутий страховий стаж.
Не дивлячись на певну невизначеність в
законодавстві ми сьогодні можемо говорити,
що за 10 місяців цього року в службу
зайнятості
звернулось
391
особа
з
обмеженими фізичними можливостями, з них
статус безробітного отримало 202 особи. За
сприянням
служби
зайнятості
працевлаштовано 107 осіб. Усі вони відвідали
семінари,
пройшли
професійно
–
діагностичне обстеження. Хочу зазначити,
що
у
2005
році
була
заключна
чотиристороння
угода
між
обласною
службою зайнятості, Фондом соціального
захисту інвалідів, управлінням праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації та центром професійної
реабілітації
інвалідів,
що
у
селищі
Олександрія, яка сприяє комплексному
вирішенню проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Згодом до цієї
угоди приєдналися Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань і
Регіональна комісія з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів.
Третє грудня визнано Міжнародним днем
інвалідів. До цього дня обласною службою

зайнятості приурочені заходи, які пройдуть у
всіх базових центрах зайнятості. У
Демидівському, Здолбунівському районах
„круглі столи” вже відбулися. У Костополі
відбулася
координаційна
нарада
з
представниками влади, керівництвом Фонду
соціального захисту інвалідів, на якій
обговорювались актуальні аспекти життя
інвалідів та перспективи роботи на наступний
рік. Рівненський міський центр зайнятості

провів ярмарок вакансій для незайнятого
населення та інвалідів. У Гощі заплановано
проведення семінару для роботодавців з
питань надання послуг служби зайнятості
інвалідам, на базі Колківської сільської ради
Дубровицького
району
пройде
день
інформування населення.

Валентина Васильєва, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Обласного
центру зайнятості
Які гарантії щодо працевлаштування
інвалідів
передбачені
чинним
законодавством?
У відповідності до ст.19 Закону України
„Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні” від 21.03.1991 року, із
послідуючими змінами та доповненнями
(далі-Закон), для підприємств, установ
організацій, у тому числі підприємств,
організацій
громадських
організацій
інвалідів, фізичних осіб, які використовують
найману працю (далі - Підприємства, фізичні
особи), установлюється норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів у
розмірі чотирьох відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового
складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб,
- у кількості одного робочого місця.
Слід наголосити, що згідно до внесених
змін до Закону від 06.10.05 вже на 2006 рік і в
подальшому
законодавець
зобов’язує
установлювати такий норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів в т.ч. і
фізичних осіб, які використовують найману
працю.
Коли вважається створеним робоче місце
для інваліда?
Згідно п. 3. Положення про робоче місце
інваліда і про порядок працевлаштування
інвалідів,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 03.05.1995 p.
N 314, робоче місце інваліда вважається
створеним,
якщо
воно
відповідає
встановленим вимогам робочого місця для
інвалідів відповідної нозології, атестоване
спеціальною комісією підприємства за
участю представників МСЕК, органів
Держнаглядохоронпраці,
громадських
організацій інвалідів, і введено в дію шляхом

працевлаштування на ньому інваліда.
Чи зобов’язані підприємства, фізичні
особи реєструватися у відділеннях Фонду
соціального
захисту
інвалідів
та
звітуватися перед ними?
Відповідно до ст.19 Закону підприємства,
установи, організації, у тому
числі
підприємства,
організації
громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за
основним місцем роботи працює 8 і більше
осіб, зобов'язані реєструватися у відповідних
відділеннях
Фонду
за
своїм
місцезнаходженням і щороку подавати не
пізніше 1 лютого після звітного періоду
цим відділенням Звіт про зайнятість та
працевлаштування інвалідів форми №10-ПІ,
затвердженого наказом Мінпраці України від
29.12.04 №338.
Яка передбачена відповідальність за
порушення зазначеного законодавства?
Згідно до ст.20 Закону підприємства,
установи, організації, у тому
числі
підприємства,
організації
громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, які
використовують найману працю (далі Підприємство),
де
середньооблікова
чисельність працюючих інвалідів менша, ніж
установлено нормативом,
передбаченим
статтею 19 цього Закону, щороку сплачують
регіональним
відділенням
Фонду
адміністративно-господарські санкції, сума
яких визначається в розмірі середньої річної
заробітної
плати
на
відповідному
Підприємстві, за кожне місце, призначене для
працевлаштування інваліда і не зайняте
інвалідом. Для Підприємств, на яких працює
від 8 до 15 осіб, розмір адміністративногосподарських санкцій за робоче місце,

призначене для працевлаштування інваліда і
не зайняте інвалідом, визначається в розмірі
половини середньої річної заробітної плати
на відповідному підприємстві, в установі,
організації, у тому числі підприємстві,
організації громадських організацій інвалідів,
у фізичної особи, яка використовує найману
працю. Термін сплати таких коштів
встановлено до 15 квітня року, наступного
за роком, в якому відбулося порушення
нормативу.
Крім того, у разі незабезпечення виконання
нормативів
робочих
місць
для
працевлаштування
інвалідів,
неподання
Фонду
звіту
про
зайнятість
та
працевлаштування інвалідів керівники таких
Підприємств, фізичні особи несуть також
адміністративну
відповідальність,
передбачену ч.2 ст. 188-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (Закон
України від 06.10.05 №2960-1У).
Якими
контролюючими
функціями
наділені працівники Фонду соціального
захисту інвалідів?
Працівники Фонду соціального захисту
інвалідів (обласного відділення Фонду) як це
зазначено у ст.20 Закону, з метою контролю
за виконанням нормативу робочих місць,
передбаченого ч.1 ст.19 Закону, мають право
здійснювати перевірки підприємств, установ,
організацій, у тому числі підприємств,

організацій
громадських
організацій
інвалідів, фізичних осіб, які використовують
найману працю, щодо реєстрації у Фонді
соцзахисту інвалідів, подачі ними звітів про
зайнятість та працевлаштування інвалідів,
дотримання нормативу робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів,
у тому числі шляхом зарахування, та сплати
ними
адміністративно-господарських
санкцій.
Чи є випадки, коли посадові особи
підприємств,
фізичні
особи
чинять
перешкоди працівникам Фонду проводити
відповідні перевірки і яка передбачена за
це відповідальність?
Дійсно, мають місце непоодинокі випадки,
коли під час проведення службовими
особами відділення Фонду перевірок посадові
особи Підприємства без законних на те
підстав відмовляють у наданні представнику
відділення
Фонду
документів,
які
підтверджують створення робочих місць для
працевлаштування
інвалідів
в
межах
нормативу, передбаченому ст. 19 Закону.
За такі дії посадові особи можуть бути
притягнуті до кримінальної відповідальності
за
перевищення
ними
службових
повноважень. З цього приводу у нас є тісна
співпраця з органами прокуратури, служби
безпеки та з іншими фіскальними органами
області.

Іван Микулін, головний спеціаліст-юрист обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів

~


Шановна
редакціє!
Звертається до вас, одна з ваших читачок.
Познайомили мене з інформаційним
бюлетенем
працівники
Сарненської
центральної районної бібліотеки. Ваша
праця на допомогу реабілітації інвалідів
своєчасна і потрібна. Читаєш видання і
розумієш, що ти не залишився один зі своєю
хворобою, що поряд дружнє плече і
підтримка друга і порадника, допомога
спеціалістів, поради людей, які теж мають
подібні
проблеми.
Спочатку
тобі
допомагають, а потім і ти можеш
допомогти іншим. І тоді з’являється
бажання жити.
Хотілося, щоб було більше інформації для
працюючих інвалідів, або для таких, які
хочуть і можуть працювати. Щире вам
спасибі за працю. Удачі вам, добра і успіхів!
З повагою,
Наталія Головатчик,
інвалід ІІІ групи м. Сарни.
Відповідь.
Шановна
Наталіє!
Повідомляємо, що на сайті Рівненської
державної обласної бібліотеки для інвалідів
щомісячно
подається
інформація
про
вакантні
посади
на
підприємствах,
організаціях та установах в тому числі і в
м.Сарни.
Адреса сайту:
http://libr.rv.ua/?content=project&id=3/
Про заходи, які проводяться в області з
метою
працевлаштування
людей
з
особливими потребами інформує начальник
відділу Рівненського відділення Фонду
соціального захисту інвалідів Сніжана
Балахно.
Місцеві
органи
соціального
захисту
населення
разом
із
громадськими
організаціями інвалідів з урахуванням
рекомендацій МСЕК, побажань інвалідів,
їхніх професійних навичок і знань готують
пропозиції щодо створення нових робочих
місць, у тому числі для роботи з гнучкими
формами зайнятості, та передають їх
відділенням Фонду соціального захисту
інвалідів і центрам зайнятості.
Підприємства,
організації,
установи
створюють за власні кошти робочі місця для

Огляд листів веде Раїса Щербан
працевлаштування інвалідів, визначають
види
виробництв
де
доцільно
використовувати
працю
інвалідів;
інформують державну службу зайнятості про
вільні робочі місця та вакантні посади, на
яких
може
використовуватись
праця
інвалідів; створюють для інвалідів умови
праці з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації;
забезпечують
соціальноекономічні
гарантії,
передбачені
законодавством.
Державна служба зайнятості веде облік
інвалідів, які звернулися у працевлаштуванні;
веде облік робочих місць підприємств, на які
можуть бути працевлаштовані інваліди;
сприяє працевлаштуванню інвалідів, з
урахуванням рекомендацій МСЕК; надає
консультації з питань працевлаштування,
умов і оплати праці, професійної підготовки,
підвищення
кваліфікації,
можливості
навчання;
направляє
на
навчання
непрацюючих інвалідів першої, другої та
третьої груп за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів.
Працевлаштування інвалідів здійснюється
державною
службою
зайнятості
з
урахуванням побажань, стану здоров’я, їхніх
здібностей і професійних навичок відповідно
до довідки МСЕК. У довідці в розділі
„Висновок про умови та характер праці” у
кожному конкретному випадку, тобто з
урахуванням професії, кваліфікації інваліда і
при наявності підстав повинні вказувати ті
конкретні умови і характер праці інваліда, які
загрожують здоров’ю і безпеці праці інших
осіб. Загальні формулювання у довідці МСЕК
не допускаються, так само, як і не
допускається
внесення
записів
про
непрацездатність інваліда. Наявність групи
інвалідності не є підставою для відмови
громадянину у працевлаштуванні.



Я,
мати
двадцятирічної
доньки-інваліда
Мельник
Віталіни
Михайлівни. Віталіна має захворювання
ДЦП тому сама не може ходити,
говорити, самостійно не може їсти, але
вона все розуміє. Я вдячна бібліотекарю
Макарчук Раїсі Василівні, яка постійно нас

відвідує. Вона приносить "Інва.net",
літературу, які дитина переглядає.
Я хотіла б знати чому пенсія інваліда
дитинства I групи (якій вже 20 років)
враховується в дохід для нарахування
соціальної допомоги?
Мати, Галина Мельник,
с. Степангород Володимирецького району.
Відповідь. Шановна Галино Степанівно! В
своєму листі Ви не подаєте відомостей про
сукупний дохід сім’ї, тому ми не можемо
дати конкретну відповідь на поставлене Вами
питання.
Про
методику
обчислення
сукупного доходу сім’ї для всіх видів
соціальної допомоги розповідає головний
спеціаліст Центру по нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат
Анна
Закусілова.
Для обчислення суми доходів враховуються
доходи в грошовій та натуральній формі, а
також в іноземній валюті за кордоном з будьяких джерел як на території України, так і за
її межами.
При визначенні сукупного доходу органи,
що призначають допомогу, користуються
усіма офіційними джерелами, які містять
інформацію про доходи громадян, у тому
числі
інформацію
органів
державних
податкових адміністрацій.
До сукупного доходу сімей (одержувачів)
входять в тому числі стипендії, пенсії,
допомога
(крім
частини
одноразової
допомоги при народженні дитини, виплата
якої здійснюється в дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму на дітей віком до
шести років, допомоги на поховання,
одноразової допомоги, яка надається за
рішеннями органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств,
організацій незалежно від форм власності, у
тому числі громадських та благодійних),
допомога на навчання, безпосередньо
отримана особою від підприємства, установи
чи організації, за винятком коштів,
отриманих на умовах позики чи кредитів.
При цьому до сукупного доходу не
включається відповідна допомога, для
призначення якої обчислюється сукупний
дохід.



19 липня 2006 року Кабінет
Міністрів України затвердив „Порядок

забезпечення інвалідів автомобілями”.
Розкажіть про можливість отримання
транспортного засобу.
Нагорна Н.С., смт. Володимирець
Відповідь.
Шановна
пані
Нагорна!
Інформацію про новий порядок забезпечення
інвалідів транспортними засобами читайте в
цьому числі інформаційного бюлетеня
рубрика „Право”.



Я, Богдан Ріпа, інвалід з
дитинства II групи, є постійним читачем
інформаційного бюлетеня, хоч проживаю в
сусідній Хмельницькій області, м. Славута.
Перечитую видання від початку до кінця.
Тут для мене все цікаве. З 13 числа
бюлетеня я дізнався, що в обласній
бібліотеці діє безкоштовний Інтернетцентр.
Скажіть, чи можу я навчитися
працювати за комп’ютером та в мережі
Інтернет?
Відповідь. Шановний Богдане! Ви можете
безкоштовно навчитися працювати за
комп’ютером та в мережі Інтернет в обласній
державній бібліотеці. Для цього Вам
необхідно
пред’явивши
паспорт
та
посвідчення
про
інвалідність,
зареєструватися у секторі реєстрації та обліку
читачів (I поверх бібліотеки), погодити з
працівником
довідково-бібліографічного
відділу (III поверх бібліотеки) графік
відвідування
Інтернет-центру.
Телефон
довідково-бібліографічного відділу (0362) 2635-85.



Василь Сергійович із с. Сопачів
Володимирецького району запитує: де і за
якою адресою можна придбати слуховий
апарат?
Відповідь. Шановний Василю! Слуховий
апарат можна придбати за адресою: м. Рівне,
ЗОВ „Рівнемедтехніка”, просп. Миру, 21,
тел.: (0362) 22-13-26. Вартість від 330 до 820
грн.



Іван Кошмак із с.Довговоля
Володимирецького району запитує про

виплату інвалідам грошової компенсації
замість санаторно-курортного лікування.
Відповідь. На запитання відповідає головний
спеціаліст, юрист обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів Іван
Микулін.
Відповідно до ст.29 Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" від
06.10.2005р. грошова компенсація замість
санаторно-курортної путівки і компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного
лікування виплачується інвалідам, законним
представникам дітей-інвалідів на підставі
медичних рекомендацій відповідно до
законодавства, що визначає їх право на
безоплатне
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням.
Грошову компенсацію замість санаторнокурортної путівки і компенсацію вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування призначає і виплачує місцевий
орган виконавчої влади, який відповідно до
своїх повноважень забезпечує санаторнокурортне лікування інвалідів, категорії яких
визначені законом.
Порядок виплати і розміри грошової
компенсації
визначаються
Кабінетом
Міністрів України.
Відповідно до "Порядку виплати грошової
компенсації вартості санаторно-курортного
лікування деяким категоріям громадян",
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 17.06.2004р. №785,
грошова компенсація виплачується через два
роки після звернення із заявою про виділення
путівки або виплату грошової компенсації.
Згідно до Наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 15.03.2006р.
№72 середня вартість путівки для виплати у
2006 році грошової компенсації замість
санаторно-курортного лікування встановлена
у сумі 200 грн.
Іван Кошмак також запитує, чи можна
протезувати на культі 20-25 см.
На теперішньому розвитку протезування,
протезобудування протезують практично всі
кукси. Все залежить від локалізації кукси,
який сегмент якої кінцівки ампутовано –
тобто це кукса передпліччя, плеча, стегна чи
гомілки, довжини кукси, чи готова кукса до
протезування, яким типом протезу бажає
бути протезований хворий та багато інших
чинників.

Повну інформацію по даному питанню
можна отримати в спеціалістів протезноортопедичного дільниці, яка знаходиться в м.
Рівне, вул. Павлюченка, 35 (вітчизняний
виробник), тел. (03622) 5-62-63, а також в
протезно-ортопедичному відділі аптеки по
вул. Відінська, 2 в м. Рівне (Ковальчук
Олександр Іванович) (технології Німеччини
„Ottobok”)



Маленькій
Софійці
з
с.
Ромейки Володимирецького району 4 роки.
Вона має аномалію розвитку кінцівок.
Мама дівчинки запитує: які на території
України є санаторно-курортні заклади, щоб
підлікувати дівчинку.
Відповідь. Як стверджує лікар-ортопед
Рівненського територіального центру медикосоціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату Сергій Гарбатюк, усунення аномалії
розвитку кінцівки проводиться тільки за
допомогою хірургічного втручання.
Загальнозміцнююче
оздоровлення
проводять дитячі санаторії. Подаємо кілька
адрес:
Дитячий спеціалізований cанаторій
"Люстдорф"
Адреса:
65000, м. Одеса, вул. Космодем’янської, 1,
тел.: (0482) 44-54-34,
Специфікація:
лікування
кістковосуглобового туберкульозу та захворювань
опорно-рухового апарату
Дитячий спеціалізований санаторій
"Затока"
Адреса:
Одеська обл., Бєлгородський р-н, с. Затока,
тел.: (04849) 2-34-44
Специфікація:
лікування
кістковосуглобового туберкульозу та ортопедичної
патології



Кукла В.М. із с. Городець
Володимирецького району запитує: що
таке мікрокардіодістрофія і як лікувати
цю
хворобу.
Нетрадиційні
методи
лікування вузлового зобу.
Відповідь. Шановний дописувачу, на жаль в
листі не вказано Вашого імені. На перше
поставлене Вами запитання може дати
відповідь лише лікар. Про лікування

нетрадиційними методами зоба читайте у
відповідній рубриці цього випуску.



Чимало листів надійшло, де
читачі
запитують
про
санаторнокурортне лікування. Так, Сергій Кібиш з с.
Кідри Володимирецького району запитує:
як і де можна придбати санаторнокурортну путівку.
Відповідь. Шановний Сергію! На Ваше
запитання відповідає головний спеціаліст
відділу пільг та соціальних витрат Головного
управління праці та соціального захисту
населення в Рівненській області Оксана
Маркоз.
Керуючись
Порядком
забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.06 року №187, повідомляємо.
Органи праці та соціального захисту
населення за рахунок коштів державного
бюджету
забезпечують
путівками
до
санаторно-курортних закладів інвалідів всіх
категорій, ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус
ветеранів
війни,
гарантії
їх
соціального захисту", осіб, зазначених в
абзацах другому, третьому, четвертому і
п'ятому частини першої статті 6 Закону
України
"Про
жертви
нацистських
переслідувань".
Дані
особи,
повинні
перебувати на обліку в органах праці та
соціального
захисту
населення
для
санаторно-курортного
лікування
і
одержувати пенсію в органах Пенсійного
фонду України або одержувати соціальну
допомогу, призначену замість пенсії, в
органах праці та соціального захисту
населення. Особи, що перебувають на обліку
в інших органах, путівки одержують за
місцем їх пенсійного обліку.
Путівки
видаються
відповідно
до
медичних рекомендацій з урахуванням пільг,
передбачених
законодавством
для
конкретних категорій осіб, в порядку
черговості в міру надходження путівок. Для
одержання путівки подається заява та

медична довідка лікувальної установи за
формою № 070/о.
Інваліди війни та інваліди зазначені в
абзаці третьому частини першої статті 6
Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань", забезпечуються путівками
позачергово щороку.
Учасники бойових дій та особи зазначені в
абзаці другому частини першої статті 6
Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань" забезпечуються путівками
щороку.
Учасники
війни,
особи,
на
яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус
ветеранів
війни,
гарантії
їх
соціального захисту", та особи, зазначені в
абзацах четвертому і п'ятому частини першої
статті 6 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань", забезпечуються
путівками один раз на два роки.
Інваліди загального захворювання та
інваліди
з
дитинства
забезпечуються
путівками в порядку черговості в міру
надходження путівок.
Інваліди
з
наслідками
травм
і
захворюваннями хребта та спинного мозку
забезпечуються путівками до санаторіїв
спинального профілю з лікуванням на 45 днів
у порядку черговості в міру надходження
путівок.
Особа, що перебуває на обліку для
забезпечення путівкою в органах праці та
соціального захисту населення, але в
поточному році одержала безплатну путівку в
іншій організації, знімається з обліку.
Повторне взяття на обліку здійснюється при
повторній подачі заяви та довідки з
лікувальної установи.



Савчук Є.М. із Володимирця
запитує про медичний центр „Біодар”, що
у Донецькій області, та про метод
метаболічної терапії.
Відповідь. Шановний Савчук Є.М. Про
центр „Біодар” Ви можете дізнатися на
сторінках цього випуску "Інва.net" в рубриці
„Нетрадиційні методи лікування” та на сайті
www.biodar.com.ua/.

МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ.
НОВИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ
В суспільстві існує багато чинників
благополуччя: багатство, краса, сила, розум,
талант, але безперечно головний серед них здоров'я.
На жаль, нас не питають, якими ми хочемо
прийти в цей світ. Іноді разом з життям нам
(або нашим дітям) випадають страшні недуги
- дитячий церебральний параліч, епілепсія,
затримка
психомовного
розвитку,
олігофренія, енцефалопатія. Почастішали
вікові захворювання – хвороба Паркінсона,
розсіяний склероз, інсульт, черепномозкові травми, простатит, аденома, язва
шлунку
і
дванадцятипалої
кишки.
Серйозною
проблемою
для
нашого
суспільства останнім часом є залежність від
алкоголізму, наркоманія, токсикоманія.
За будь-яким з діагнозів – людські долі,
відчуття приреченості, страшний удар. Але
щоб жити, ми вимушені боротися, навіть
якщо традиційна медицина не завжди може
допомогти. Новою надією для таких хворих
став метод метаболічної терапії, розроблений
в Росії і з успіхом запроваджений в багатьох
країнах - Росії, Чехії, Італії, Іспанії, Болгарії,
Англії, а зараз і в Україні. Більше 60 000
дітей і дорослих пройшли ефективне
лікування і повернулися до повноцінного
життя.
Що є методом метаболічної терапії?
Метаболічна
терапія
це
ефективне
лікування на клітинному рівні. Недавно
російськими ученими була знайдена група
ефективних лікувальних засобів - природних
метаболитів, які допомагають вивести із
стану "сну" резервні клітини, які починають
виконувати функції відновлення клітин.
В результаті багаторічних наукових
досліджень
з'явилися
амінокислотні
композити нового покоління.
Одні з них дозволяють впливати на
кровообіг в головному мозку і кінцівках, інші
активують
нервові
клітини,
треті
стимулюють відділи головного мозку, які
визначають інтелект. Досвід застосування
цього методу показав, що більшість
спадкових і набутих захворювань успішно
піддається лікуванню. В першу чергу,
хвороба не прогресує, потім відбувається

відновлення втрачених функцій. В особливо
випадках лікування триває довше, але безліч
подібних
недуг
традиційна
медицина
практично не лікує взагалі.
Як давно цей метод застосовується в
медичній практиці?
Більше десяти років метод метаболічної
терапії успішно запроваджується в різних
клініках світу, і вже більше трьох років
метаболічна терапія допомагає хворим в
Україні. Цей метод успішно і ексклюзивно
застосовується в Медичному Центрі "Біодар"
в місті Харцизськ Донецької області. За цей
час більше двох тисяч пацієнтів пройшли тут
ефективне лікування.
При лікуванні яких захворювань
застосовують метод метаболічної терапії?

В першу чергу - це дитячі хвороби. У
хворих ДЦП перші ознаки поліпшення
спостерігаються до кінця першого тижня
лікування
зменшується
спастика,
гіперкінези, підвищується рухливість і сила в
руках і ногах. Після лікування більшість
дітей мало чим відрізняється від своїх
ровесників.
Пройшовши
повний
курс
лікування, багато дітей з діагнозом
олігофренія починають вчитися в звичайній
школі. А дитину, у якої раніше спостерігалася
затримка психомовного розвитку, тільки
фахівець зможе відрізнити від здорової.
Ефективність метаболічної терапії при
лікуванні дитячих захворювань підтверджена
в різних медичних закладах Росії.
Хороші результати дотримані в лікуванні
важких захворювань нервової системи і
наслідків черепно-мозкових травм.
Наукові і практичні роботи російських
учених в галузі хірургії дозволили деякі, так
звані "хірургічні захворювання", перевести в
розряд "терапевтичних", так 10-15 денний
курс лікування сприяє швидкій епітелізації
виразки шлунку і дванадцятипалої кишки.
За декілька годин усувається больовий
синдром, свербіння, кровотеча при геморої і

тріщинах прямої кишки. Для ліквідації
гемороїдальних вузлів потрібно від 3 до 15
днів амбулаторного лікування без операції!
15-20-денний курс відновлює прозорість
рогівки після помутніння трансплантанта
Дуже важливо, що метаболічна терапія
допомагає не тільки від фізичної, але і що
набагато важливіше - психічної залежності
від алкоголю і наркотиків. За місяць
пацієнти або взагалі позбавляються від
згубної залежності, або значно знижують
дозування. При цьому лікування проводиться
амбулаторно.
Коли краще починати лікування?
Метаболічна терапія дає позитивний ефект
в більшості випадків, проте ми рекомендуємо
починати лікування якомога раніше. Чинник
часу грає тут найважливішу роль. Так
синдром Дауна і інші форми спадкових
захворювань краще всього коригуються
методом метаболічної терапії у дітей до 3річного віку. Хворим після інсульту бажано
починати лікування протягом року і тоді
можна розраховувати практично на повне
одужання.
Наша адреса:
86700, Донецька обл.
м. Харцизськ
пров. Мануїльського, 1
тел. (06257) 4-44-44 (багатоканальний)
e-mail: admin@biodar.com.ua
Ліц. МОЗ України, АВ № 116226 від
06.04.2006 р.
Послуги Медичного Центру „Біодар”
В центрі лікують:
•
Дитячий церебральний параліч
•
Олігофренію
•
Енцефалопатію дітей
•
Затримку психомовного розвитку
•
Черепно-мозкові травми і їх наслідки
•
Наслідки інсультів
•
Розсіянний склероз
•
Хворобу Паркінсона
•
Полінейропатію
•
Епілепсію
•
Хворобу Дауна
•
Хворобу Альцгеймера
•
Залежні
стани
(наркоманію,
алкоголізм, токсикоманію)

В кінці 19 століття медики довели, що
захворювання нервової системи, у тому числі
такі недуги людства, як дитячі енцефалопатії,
церебральний параліч, олігофренія, хвороби
Паркінсона, Альцгеймера і інші, виникають
внаслідок загибелі нервових клітин нейронів.
Сучасна наука підтвердила це, вважаючи
що нервові клітини не відновлюються і тому
надії на зцілення немає. Але якщо сторіччя
тому низький рівень терапевтичних заходів і
непоінформованість лікарів виправдовували
цю точку зору, то сьогодні ця догма вже не
має права на існування.
Доведено, що хоча нейрони дійсно не
відновлюються, резерв нервових клітин
величезний - дев'яносто відсотків від
загальної кількості. Вони - резервні і
спеціальних функцій не виконують. В
окремих випадках, наприклад, у хворих на
епілепсію, такі клітини відмерають під час
чергового нападу. Але це не відбувається при
інших захворюваннях мозку. Чому? Як
примусити
організм
розумно
використовувати відпущений йому резерв
завжди?
Російськими ученими на основі новітніх
розробок, була виявлена нова група
ефективних лікарських засобів - природних
метаболитів, в основному - амінокислот.
Людський організм володіє величезним
потенціалом нервових клітин, які знаходяться
в пасивному стані, як би сплять. Значить їх
треба "розбудити". Саме це і роблять
амінокислоти, які допомагають клітинам
скинути надмірний кальцій в кров і відновити
енергетичний потенціал. Після цього нервові
клітини, які вдалося активізувати, стають
здатними виконувати функції відмерлих
клітин, і людина повертається до життя. При
використовуванні даної методики у хворого
або включаються незадіяні нервові клітини,
які повинні були замінити відмерлі (як при
черепно-мозкових травмах або інсультах) або
ті, що працювали "неправильно" починали
видавати "правильні" накази. При епілепсії,
наприклад, це команди на гальмування. При
хворобі Паркінсона, через яку активні
емоційні люди перетворюються на живі
статуї, це навпаки, сигнали до розкутості
м'язів.

Метод
називають
"метаболічною
терапією". Завдяки втручанню в обмін
речовин відновлюється механізм мобілізації
внутрішніх резервів. Причому це втручання
абсолютно безпечне, оскільки амінокислоти,
які входять до складу препаратів – це ті ж

самі, що присутні у всіх тканинах організму.
Вони добре вивчені, давно випробувані
клінічно і дозволені до застосування.
Фахівці Медичного Центру, оглянувши
хворого і уточнивши діагноз, вирішують
питання про лікування амінокислотними
препаратами, які можна придбати в
аптечному пункті Центру.
Амінокислотні
препарати
не
надсилаються.
Вартість
консультації
лікаря
–
невропатолога – 75,00 грн.
Вартість консультації лікаря - окуліста –
75,00 грн.
Лікування проводиться амбулаторно.

Тривалість курсу 4 - 6 тижнів з
відвідуванням лікаря 1 раз на 7 - 10 днів
(іноді рідше) для корекції лікування.
Вартість амінокислотних препаратів на
один тиждень від - 400 до 900 грн. залежно
від діагнозу, віку, ваги пацієнта.
Оплата за консультації, обстеження (ЕЕГ) і
лікування може бути проведена готівкою
через
касу
або
перерахована
на
розрахунковий рахунок Медичного Центру
"Біодар". При наявній формі розрахунку
оплата вноситься частинами за кожний
тиждень лікування. При безготівковій лікування проводиться після надходження
коштів на розрахунковий рахунок Центру.
При зверненні до Центру необхідно при
собі мати:
•
виписки з історії хвороби;
•
амбулаторну карту;
•
результати
проведених
раніше
обстежень, що стосуються захворювання;
•
паспорт;
•
при безготівковій оплаті копію
платіжного доручення.
Іногороднім
пацієнтам
надається
можливість проживання в облаштованій
квартирі, розташованій в центрі міста (5
хвилин від Медичного Центру).
Прийом пацієнтів ведеться тільки за
попереднім записом по телефону: (06257) 444-44 (багатоканальний)
Центр працює щодня з 9-00 до 17-00,
вихідний - неділя.

Правила прийому пацієнтів в медичному центрі "Біодар"
В Медичному Центрі "Біодар" ведуть
прийом кваліфіковані лікарі: невропатолог,
офтальмолог, нарколог, хірург, що пройшли
навчання
і
стажування
по
методу
метаболічної терапії в Росії і за кордоном.
Діагностика здійснюється фахівцями з
використанням
діагностичних
методів
дослідження, після чого хворим призначають
лікарські препарати, які отримуються в
Медичному Центрі "Біодар" (при їх
наявності).
Лікування
проводиться
амбулаторно,
прийом лікарських засобів здійснюється
вдома. Тривалість курсу лікування 4–8
тижнів з проведенням повторних курсів (за
призначенням лікаря).
Прийом пацієнтів в Центрі проводиться за
попереднім записом.

Дата і час першого і подальших прийомів в
Центрі встановлюється за узгодженням з
пацієнтом в зручний для нього час.
Єдиним відносним протипоказанням до
призначення амінокислотних препаратів є
індивідуальна чутливість (алергія) до цих
препаратів.
Пацієнту необхідно надати в Центр такі
медичні документи: виписку з історії хвороби
і результати проведених раніше досліджень,
що стосуються даного захворювання.
Рішення про доцільність і початок
лікування в Центрі приймає лікар під час
першої консультації. В складних випадках
для
здійснення
диференційованої
діагностики, лікар призначає обстеження –
проведення
комп'ютерної
томографії,
функціональної діагностики (ультразвукове

дослідження, електроенцефалографія і ін.),
лабораторних
досліджень,
консультацій
лікарів - фахівців. Доцільність лікування в
таких
випадках
визначається
після
рекомендованого обстеження.
При необхідності проведення додаткового
обстеження, пацієнт може скористатися
послугами
Центру:
консультації
офтальмолога, комп'ютерна ЕЕГ, ЕКГ,
біоінформаційна діагностика і лікування.
Консультативний прийом і інші процедури
проводяться в указаний час, у разі
передчасного візиту або спізнення консультація надається в порядку живої
черги.
Пацієнт повинен неухильно дотримуватись
рекомендацій лікаря (проведення необхідних
додаткових обстежень, прийом ліків у
визначений час і ін.)

Пацієнт має право у будь-який час
відмовитися від подальшого лікування.
Оплата за консультації і лікування може
проводитися як готівкою так і по
перерахунку. При розрахунку готівкою –
оплата вноситься повністю або частинами за
кожний тижневий цикл курсу лікування. При
безготівковій формі - лікування починається
тільки після перерахування грошей на
розрахунковий рахунок Центру.
Оплата за проведені консультації і
викуплені препарати не повертається.
Лікарські препарати, придбані в Центрі,
обміну і поверненню не підлягають.
При недотриманні правил, а також у разі
виникнення ситуацій, що наносять збитки
Центру, директор або головний лікар в
односторонньому
порядку
припиняє
лікування.
Биодар < www.biodar.com.ua/ > (2006, листоп., 21)

НЕЖИТЬ ВІДБИВАЄТЬСЯ НА ПСИХІЧНОМУ СТАНІ
ХВОРОГО, ЙОГО НАСТРОЇ
Як лікувати нежить народними засобами?
Нежить буває гострий і хронічний.
Ознаки гострого нежитю
Гострий нежить розпочинається з відчуття
сухості в носі, людина чхає, в горлі дере.
Інколи виникає .головний біль, відчувається
загальна слабкість. Потім з'являються
виділення з носа, спочатку прозорі, а відтак
слизисті, гнійні. Слизова оболонка носа
розбухає, дихати стає важко. Часом недуга
ускладнюється захворюваннями носових
пазух. Причиною гострого нежитю можуть
бути застуда, інфекція, алергія.
Ознаки хронічного нежитю
За хронічного нежитю з носа постійно
виділяється слиз, дихати важко, оскільки
слизова оболонка потовщена, закриває носові
ходи, інколи навпаки — вона надто тонка,
вкрита «шкірочками» засохлого слизу. Якщо
вони починають розкладатися, виникає так
званий сморідний нежить, утім, запаху сам
хворий не відчуває, бо втрачає нюх.
Причиною хронічного нежитю може бути

викривлення
носової
перегородки,
захворювання носових пазух, аденоїди,
нежить, якщо він часто повторюється.
Характерними
ознаками
хронічного
гнійного нежитю є також почервоніння і
свербіж кінчика носа. Нерідко відчуваються
«постріли» болю у скронях та потилиці.
Хвороба ця завжди впливає на очі і вуха
хворого, відбивається на психічному стані,
настрої.
Хронічний нежить не можна запускати. Що
раніше почнете лікування, то ефективнішими
будуть наслідки.
Лікування нежитю
Народна медицина в своєму арсеналі має
чимало рецептів лікування нежитю.
Приміром,
на
початковій
стадії
захворювання пропонуються такі ліки.

- Прикласти до п'ят гірчичники й
забинтувати фланеллю. Зверху надягнути
шерстяні шкарпетки. Тримати гірчичники
так довго, скільки витримаєте (бажано
годину–дві). Потім зняти їх і швидко
походити по кімнаті пару хвилин. Краще
робити цю процедуру ввечері, перед сном.
Нежить припиниться на світанку.
- З'їсти дольку часнику.
- Змащувати в носі соком свіжого листка
каланхое (двічі-тричі на день). Можна
також закапувати в ніс по 3-5 крапель
цього соку.

У разі, якщо хвороба набула гострої форми,
народна медицина пропонує такі рецепти
лікування.
– Щодня втягувати в ніс підсолену воду
(чайна ложка солі на склянку води).
– Промивати ніс відваром буряка
червоного, який настоявся і забродив.
– Якнайчастіше втягувати в ніс і
ополіскувати рот таким розчином: чверть
чайної ложки соди харчової й п'ять
крапель йоду на склянку води.
– Якщо хворий втратив нюх, можна
налити на гарячу пательню оцет і вдихати
його пари.

– Нюхати щопівгодини нашатирний
спирт, але не двома ніздрями одразу, а по
черзі, то однією, то другою: одну
закрити — другою нюхати, і навпаки.
– Закапувати в ніс 3-5 крапель ментолової
олії, водночас можна змазати нею чоло,
скроні, ніс.
– Кашку з цибулі ріпчастої або сік можна
вводити (закапувати) в ніс у разі нежитю
та гнійних отитів.
– Закапувати в ніс сік вареного буряка
червоного (або сік свіжого буряка,
розводячи його навпіл з водою) по 3-5
крапель. Можна до соку додати трохи
меду.
– Закапувати в ніс свіжовідтиснутий сік
листя мати-й-мачухи.
– У разі нежитю корисно вживати
відвари свіжих чи сушених ягід суниці або
малини і водночас (перед сном) зробити
інгаляцію з настоїв листя шалфею,
полину, бождерева.

Для тих, хто досить часто хворіє на нежить,
або в кого хвороба перейшла у хронічну
форму,
корисно
виконувати
такі
рекомендації.
Пам'ятайте, що нежить є інфекційним
захворюванням.
Тому,
аби
уникнути
самозараження, яке може звести нанівець усе
попереднє
лікування,
належить
користуватися тільки чистою носовою
хустинкою, дотримуватись інших правил
гігієни.
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ЛІКУЄМО ГАЙМОРИТ ДОСТУПНИМИ
І НЕШКІДЛИВИМИ ЗАСОБАМИ
В природі є чимало засобів для лікування
гаймориту. Та насамперед застережу, чим не
треба лікувати гайморит. Досить часто люди
для лікування цієї хвороби звертаються до
цикламену. Цикламен (ще одна назва —
фіалка альпійська, рос. дряква) справді
допомогла
позбутися
нежитю,
навіть
запального процесу, гаймориту, але треба
знати, що цикламен має побічну дію: лікуючи
гайморит, ця рослина дуже негативно
впливає на зір.
Але рослинний світ України надзвичайно

багатий Гайморит можна вилікувати іншими
рослинами, не менш ефективно, ніж
цикламеном і, що важливо, — без побічних
дій.
Отже, кілька рецептів народної медицини для лікування гаймориту. Усі рослини, які
потрібні для виготовлення рецепту, добре
відомі. Приміром, ефективний рецепт із соку
цибулі, каланхое, алое та меду.
Курс лікування два-три тижні. Сеанс
лікування треба проводити ввечері, перед
сном, щоб потім не виходити на вулицю.

Ліки з цибулі, каланхое, алое (столітник)
та меду. Сік цибулі, сік каланхое, сік алое
та мед (усіх компонентів по одній чайній
ложці) ретельно змішати. Потім зробити
два тампони, змочити їх у одержану
суміш і акуратно, легенько вставити в
кожну ніздрю на десять-п'ятнадцять
хвилин. Якщо припікатиме, то тампончики
можна витягти раніше, аби не завдати
шкоди слизовій оболонці.

Хворим на гайморит можна робити
промивання. Тобто промивати порожнину
носа теплим розчином води з невеличкою
кількістю йоду (йодної настоянки) або
марганцевокислого калію (ледь-ледь рожевий
розчин). Корисно промивати не тільки ніс, а й
носоглотку. Промивають за допомогою
піпетки або ж утягуючи розчин у ніс.
Раніше жодна жінка не хворіла на
гайморит. Запитаєте — чому? Тому що вона
поралася біля печі: розпалювала її, готувала
обіди, вечері. В печі палав вогонь. Обличчя
жінки завжди було досить близько від вогню.
На відстані, що дозволяла інфрачервоним
променям добре прогрівати гайморові, лобові
пазухи — все обличчя. Якщо навіть
трапилося таке, що захворіла жінка, то вона
тут же могла вилікуватися теплою дозою
опромінення, що йшло від полум'я, яке
палало в печі.
Якщо хтось із
членів
сім'ї
захворів
на
гайморит,
то
жінки знали, як
його лікувати.
Алое
Для цього брали
те,
що,
як
кажуть, було під рукою. Найчастіше
зверталися до чорної редьки. Робили з неї
своєрідні компреси.

Компреси з чорної редьки. Столову ложку
подрібненої на тертушці редьки чорної
загорнути в полотняну хустиночку
(шматочок полотна) і прикласти до
хворого місця, тобто в проекції гайморової
пазухи (попередньо змастити шкіру олією
чи іншим жиром, аби не стався опік),
зверху накрити пергаментною (або
поліетиленовою) плівкою, потім укутати
тепло і потримати такий компрес сімдесять хвилин.

Декілька компресів урятують людину від
гаймориту, не допустять до його хронічної
форми. Робити компреси варто ввечері перед
сном. Такі компреси можна чергувати з
іншим надійним засобом: дихати парою
вареної картоплі. Для цього зварити
картоплю в «шубках», тобто не чистячи,
потім злити воду і, нахилившися над
каструлею, накритися ковдрою й дихати
парою вареної картоплі. Вдихати пару носом,
глибоко. Таким чином пара прогріває
гайморові пазухи, запалення зникає.
Наші предки лікували гайморит наскільки
доступними, настільки ж нешкідливими
засобами. Приміром, медом. У разі запалення
гайморових
пазух
одну-дві
краплини
стільникового (рос. — сотового) меду
вводили в
одну, потім
у другу
ніздрю.
Процедуру
повторювал
и тричі на
день або й
частіше.
Таке
Чорна редька
лікування
призводило
до повного одужання.
За хронічної форми гаймориту жували
декілька разів на день по десять-п'ятнадцять
хвилин шматочок медових стільників. Це
лікувало гайморит і запобігало його
ускладненням.

За матеріалами: Зелена планета Наталі Земної. – 2005. – 21 жовт. – С.7
.

ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Рослини, які допомагають лікувати
щитовидну залозу і профілактично не
допускають її захворювання
В природі існує чимало рослин, які
допомагають
щитовидній
залозі
функціонувати
нормально.
Іноді
для
лікування щитовидної залози радять вживати
перетинки (перегородки) з грецького горіха,
пропонують чайну ложку цих внутрішніх
перетинок залити склянкою окропу, настояти
до охолодження і пити по півсклянки тричі на
день за п'ятнадцять-тридцять хвилин до
вживання їжі. Однак наголошу: така доза
дуже завищена. Можна пити по одній
столовій ложці, бо якщо пити по півсклянки,
то волосся на голові стане сухим, ламким,
випадатиме.
Ліки з перетинок грецького горіха.
Чайну ложку подрібнених внутрішніх
перетинок грецького горіха залити
склянкою окропу, і настояти до
охолодження. Пити ліки по столовій ложці
за п'ятнадцять-тридцять хвилин до
вживання їжі. Курс лікування три-чотири ,
тижні.

В українській народній медицині з давніхдавен пропонували лікувати щитовидну
залозу нетребою колючою (рос. —
дурнишник). В народі назвали ще цю рослину
зубником
або
страхополохом.
Однак
лікуючися зубником, треба дотримуватися
розумної дози, аби не зашкодити здоров'ю.
Для приготування ліків потрібна рослина,
зібрана тоді, коли вона тільки-но викидає
реп'яшки, поки вони не затверділи.
Пити по столовій ложці чотири рази на
день. Допускається і по п'ять-шість разів, але
не більше столової ложки.
Ліки з нетреби колючої.
Столову ложку подрібненої рослини
(верхівки, листочки і м'які реп'яшки) залити
склянкою окропy й обов'язково потримати
на слабенькому вогні сім-десять хвилин.
Потім відставити з вогню. Настоювати
півгодини.

Нетреба колюча
Людям, у яких надмірно збуджена нервова
система, тахікардія, руки тремтять, можна
пити ліки з пустирника (кропива серцева,
кропива собача)
Влітку можна користуватися соком
рослини, вичавити сік і пити по п'ять-десять
крапель чотири рази на день. А в інші пори
року зробити ліки з засушеної кропиви
серцевої.
Настій кропиви серцевої (пустирника)
Столову ложку подрібненої кропиви
серцевої залити склянкою окропу, настояти
двадцять хвилин. Пити по чверті склянки
чотири рази на день.

Люди з хворою щитовидною залозою
знають, як болить серце, стрибає тиск, болить
голова. В таких випадках на допомогу прийде
колючий кущик глоду (рос. - боярышник).
Навесні збирають квіти, восени — ягоди,
взимку можна нарізати гілочок.
Ліки з глоду
Столову ложку сухих квітів глоду залити
склянкою окропу, настояти тридцятьсорок хвилин, процідити. Пити по столовій
ложці тричі на день за п'ятнадцятьтридцять хвилин до вживання їжі.

Якщо ви нині нарізали гілочок, то з них
теж легко приготувати ліки.

Настій гілочок глоду
Столову ложку подрібнених гілочок глоду
залити склянкою окропу, поставити на
слабенький вогонь, потримати на ньому
п'ять-сім хвилин. Потім настояти до
охолодження, проціди. Пити тричі на день
по столовій ложці ф до вживання їжі.

Ті, хто часто вживають соки, помітили, що
овочеві соки ефективно лікують щитовидну
залозу. Для лікування варто приготувати
суміш із декількох соків.
Лікувальна суміш соків (у рівних
пропорціях). Сік картоплі, моркви, кореня
селери, огірка та сік буряка (всі соки в
рівних пропорціях) змішати. Вживати по
півсклянки три-чотири рази на день.

Така
сокотерапія дає
позитивний
результат за дуже
короткий строк.
Але за такого
лікування
Фейхоа
обов'язкова
умова: виключити
м'ясні та рибні продукти з раціону
харчування. Тоді буде результат.
Для
лікування
та
профілактики
захворювання на зоб можна використати
плоди фейхоа. Треба зробити ліки з цих
плодів.
Ліки з фейхоа
Кілограм плодів фейхоа (аналогічні ліки
можна приготувати з плодів актиніди)
пропустити через м'ясорубку, додати
кілограм цукру (плоди і цукор у рівних
частинах), розмішати ретельно. Вживати
по одній столовій ложці двічі-тричі на
день, за п'ятнадцять-тридцять хвилин
перед їжею.

Іноді, коли немає плодів, то ліки готують з
листя фейхоа, яке теж багате на йод та
інші мікроелементи, необхідні для функції
щитовидної залози.

Ліки з листя фейхоа
Столову ложку подрібнених листочків
фейхоа залити склянкою v у окропу,
настояти півгодини. Пити по чверті
склянки чотири рази на день.

До таких ліків можна додавати мед, щоб
були смачнішими та швидко всмоктувались.
Як бачите, в природі є багато за собів, які
можуть
не
допустити
захворювання
щитовидної залози.
Дітей також уражають хвороби
щитовидної залози
Ліки ці показані і для лікування хвороб
щитовидної залози у дітей.
Раніше побутувала думка, що тільки
дорослі хворіють на цю недугу (зокрема,
жінки у п'ять разів частіше, ніж чоловіки), а
дітей вона найчастіше оминає. Однак, на
превеликий жаль, нині це не так. Незрідка
мама приводить дитину на огляд і навіть не
здогадується, що у неї хвора щитовидна
залоза. А симптоми такі, що мають
насторожувати батьків. У дитини, коли
виходить на вулицю з дому, на очах
з'являються сльози. А коли повертається з
прогулянки, с скаржиться на те, що болять
ноженята від колін до низу, або показує на
груди, мовляв, болить сердечко. Завжди, коли
є такі симптоми, треба звертаю увагу на
щитовидну залозу. Деякі батьки не хочуть
вірити, що у їхньої дитини така тяжка
хвороба.
Ставлячи
діагноз,
водночас
пропоную
звернутися
до
лікаряендокринолога,
аби
і
він
визначив
захворювання, провів бесіди з батьками,
порадив чим годувати дитину, як лікувати,
аби не допустити ускладнень.
Найчастіше, оглянувши дитину, лікарі
ставлять діагноз: дифузний токсичний зоб.
Чому ця хвороба вражає дітей? Причин
багато. І це не тільки Чорнобиль, як часто
нарікають
батьки,
а
й
інфекційні
захворювання, навіть гострі респіраторні.
Скарлатина може бути причиною, хронічний
тонзиліт, кір, коклюш. Навіть психічні
травми. Це буває в сім'ях, де батьки живуть
недружно, сваряться при дитині, маля
знервоване, переживає, і внаслідок таких
психічних
травм,
стресів
виникає
захворювання щитовидної залози.

Причиною захворювання може бути й
порушення функцій гіпофіза або статевих
залоз дитини.
Буває, що недуги щитовидної залози
розвиваються спадково.
Як визначити ранню симптоматику
захворювання у дитини?
Уважна мама помітить, що донечка чи син
швидко стомлюється, довго не може заснути.
Сон не глибокий, дитина не встигає за ніч
відпочити, у неї стомлені й розслаблені м'язи.
Згодом з'являється неуважність, плаксивість,
дитина стає дуже вразливою. За фізичного
навантаження з'являється задуха, маля худне,
кишківник працює неякісно, в ділянці
щитовидної залози виявляється припухлість,
ніби набряк. А очі неприродно лупаті,
рученята тремтять, і долоньки мокрі. Такі
діти
відстають
у
навчанні,
ростуть
слабенькими, хворобливими. Дуже часто у
них тахікардія, навіть під час сну сердечко
б'ється надто часто, пульс нестійкий, окремі
м'язи або навіть руки, ноги сіпаються.
Треба звернути увагу на шкіру дитини;
якщо вона (шкіра) суха, свербить, якщо
підвищується температура тіла, це теж є
ознаками (захворювання щитовидної залози).
Ендемічний зоб
Ендемічний зоб — це порушення функції
щитовидної залози. Хвороба спостерігається
у жителів йододефіцитних місцевостей — її
розвиток пояснюють недостатньою кількістю
йоду в питній воді та харчових продуктах.
Основний
симптом
—
збільшена
щитовидна залоза (зоб).
Якщо вага здорової щитовидної залози
тридцять-тридцять п'ять грамів, то у разі
ендемічного зобу вона збільшується майже у
два рази — і важить до шістдесяти грамів.
Найчастіше хворіють діти до п'ятнадцяти
років. У дорослих ця хвороба трапляється
рідше.
Якщо
щитовидна
залоза
незначно
збільшилася, то патології в організмі майже
немає. Але якщо вона збільшується до
великих розмірів, то з'являється токсикоз —
відчуття здавлювання у горлі, трахеях,
хворий скаржиться на те, що йому важко
дихати, голос «сідає», з'являються сухий
кашель, напади задухи. Іноді задуха виникає
вночі. Під час задухи у людини синіє
обличчя, слизові оболонки, напади сухого

кашлю аж до судом, серце б'ється дуже часто,
виникає тахікардія. Ці напади нагадують
бронхіальну астму. Іноді лікарі навіть можуть
помилитися й поставити неточний діагноз.
Буває, що збільшена щитовидна залоза
здавлює і стравохід, тоді людині важко
ковтати їжу. Іноді — сонні артерії. Внаслідок
цього порушується кровообіг, хворий
скаржиться на відчуття напруги в голові.
Коли нахиляється, обличчя та шия
червоніють.
Діагностують три види зобу: еутиреоїдний,
гіпертиреоїдний і гіпотиреоїдний. Кожен вид
має свої особливості.
Але у разі еутиреоїдного зобу хвороба є, а
щитовидна залоза не збільшується.
Для того, щоб не захворіти на ендемічний
зоб, треба щоб організм отримував достатню
кількість йоду з води та їжі.
Природними джерелами йоду, окрім тих,
про які ми говорили в попередній розмові, є
кулінарні дріжджі, лосось консервований,
молоко, морська риба. Найбільше його
міститься в оселедцях, трісці й пікші. Звісно,
в омарах, устрицях, морських водоростях,
морській солі. І найдоступнішим джерелом є
йодована сіль, якою ви солите щодня їжу.
Достатня кількість йоду в організмі сприяє
нормальній функції щитовидної залози, а
також нормальній функції клітин (організм
складається з клітин). Якщо є достатня
кількість йоду в організмі, то клітини
функціонують нормально.
Якщо в організмі дефіцит йоду, то
особливо це видно на дітях. Дитина відстає в
рості, погано розвиваються статеві залози,
трапляється навіть затримка розумового
розвитку. Часом — втрата слуху. Лікуютьлікують і не можуть вилікувати, аж допоки
зроблять аналізи і виявлять, що у дитини
дефіцит йоду.
Так, людина хворіє як від недостатньої
кількості йоду в організмі, так і від
передозування його. Особливо небезпечне
передозування йоду людям, у яких слабкі
м'язи, тобто хто хворіє на міотомію.
Передозування йоду протипоказане людям, у
яких гіпертиреоз, хворі нирки, тим, хто
вживає ліки від підвищеної функції
щитовидної залози.
Протипоказане передозування йоду людям
до п'ятдесяти-п'ятдесяти п'яти років.
Особливо уважними мають бути вагітні
жінки. Бо коли вагітна жінка понад норму

вживає препарати або продукти, які містять
йод, то у дитини, вже в утробі матері
порушується функція щитовидної залози, і
маля може народитися хворим, стати
карликом або розумово відсталою дитиною. І
не тільки під час вагітності, а навіть під час
годування немовляти, материнським молоком
жінці категорично протипоказана надмірна
кількість йоду, оскільки у дитини не тільки
з'являються висипи на шкірі, які часто
приймають за алергію, а ще й порушується

функція щитовидної залози.
Від передозування йоду буває інтоксикація
— отруєння йодом. Тоді може виникнути
аритмія — порушення ритму серця, в людини
«плутається» свідомість, вона важко дихає,
набрякає шия або горло і навіть кал може
бути кривавим або чорним, як дьоготь.
Однак звернення до лікаря попередить такі
наслідки.
За матеріалами: Зелена планета Наталі
Земної. – 2006. – 3 берез. – С.7.

________________________________________________________________________
Двотижневик „Зелена планета Наталії Земної” можна передплатити у будь-якому відділенні
зв’язку України.
Індекс україномовного варіанту — 94638 (cтop. 42 у Каталозі передплатних видань на 2007 рік);
російськомовного — 94646 (cтop. 41).
Вартість видання з на 1 місяць — 94 коп.; на півроку — 5 грн. 64 коп.; на рік — 11 грн. 28 коп.
Вартість послуг пошти з оформлення передплати у каталозі вказана окремо.
Відкрито передплату на серію брошур «Бібліотечка «Зеленої планети» (виходитимуть-1 раз на
місяць) — див. ті самі сторінки каталогу.

________________________________________________________________________

ЛІКУВАЛЬНІ НАПОЇ УКРАЇНЦІВ
_____________________________________________________________________________________
За переказами бабусь, наші пращури почувалися здоровішими від сучасників. А коли хворіли, то
знали, чим собі зарадити за допомогою природних засобів. Відомий травознай, кандидат медичних
наук, академік Академії оригінальних ідей Євген Степанович Товстуха у своїй книзі "Лікувальна
мудрість українців" розповідає про найпоширеніші лікувальні засоби українців і наводить рецептуру їх.
Щоб кожен міг приготувати напої в домашніх умовах і полікуватися й оздоровитися.

_____________________________________________________________________________________
Гарбузовий напій
Застосування: як сечогінний
та жовчогінний засіб, для
розчинення
камінців
у
жовчному міхурі та нирках, у
разі
запорів,
серцевих
набряків,
обмінного
поліартриту, а також для лікування шкірних
захворювань, зокрема, екземи та нейродерміту.
Вживають напій по 1-2 ст. л. 3-4 рази на день за
30 хв. до їди. Для розчинення камінців напій
вживають 4-15 місяців.
Рецептура напою: сік гарбузовий - 3 л, настій
трави вересу звичайного - 3 л, мед
ранньовесняний - 500 г, спирт 96% - близько 4
л (щоб загальний об'єм становив 10 л. Це
стосується й усіх інших напоїв).
Технологія приготування: Достиглі плоди
гарбузів миють, обчищають, натирають на
тертці, витискують сік, відстоюють 4 години,
фільтрують. 100г трави вересу звичайного

заливають 3л окропу, настоюють 4 години,
фільтрують. Усі компоненти змішують.
Шипшиновий напій
Застосування: для лікування
гастриту, захворювань верхніх
дихальних шляхів,
вегетосудинної дистонії,
обмінного поліартриту,
остеохондрозу, розчинення
камінців у нирках та жовчному міхурі, у разі
капіляротоксикозів, "лінивого" кишечнику,
екземи, гіповітамінозу. Вживають напій по 1-3
ст. л. 2-3 рази на день за 30 хв. до їди. У разі
захворювань шкіри роблять примочки до
уражених місць 1-2 рази на добу протягом 7-20
днів.
Рецептура напою: відвар шипшини коричної
- 3 л, настою материнки звичайної - 3 л, меду
ранньовесняного - 500 г, спирту 96% - близько
4 л.

Технологія приготування: 250 г свіжих
плодів шипшини подрібнюють, заливають 3 л
води, кип'ятять на малому вогні 10 хв.,
настоюють 4 години, фільтрують. 150 г
материнки звичайної заливають 3 л окропу,
настоюють 4 години, фільтрують. Усі
компоненти змішують.
Напій з подорожника
Застосування: для лікування
алергійних захворювань, ядухи
(астми), ядушного бронхіту,
нейродерміту,
діатезу,
захворювань нирок, печінки,
жовчного міхура, гіпертонії,
запальних захворювань верхніх дихальних
шляхів. Вживають по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу,
дітям - по 0,5-1 ч. л. 2-3 рази на добу. У разі
необхідності в напій не додають мед.
Рецептура: настій подорожника - 3 л, настій
квіток і листя глоду колючого - 3 л, мед
ранньовесняний - 500 г, спирт 96% - близько 4
л.
Технологія приготування: 250 г свіжого
листя подорожника подрібнюють. Заливають 3
л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. 250
г сухих квіток і листя глоду заливають 3 л
окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі
компоненти змішують.
Напій з петрушки
Застосування: для лікування
подагри, гастриту, циститу,
уретриту,
простатиту,
метеоризму,
розчинення
камінців у нирках. Вживають
по 1-2 ст. л. 2-3 рази на добу за 30 хв. до їди. З
косметичною метою - протирають обличчя 3-4
рази на тиждень перед їдою.
Рецептура: відвар петрушки - 3 л, настій
підмаренника справжнього - 3 л, мед - 500 г,
спирт 96% - близько 4 л.
Технологія приготування: 300 г свіжих,
помитих, подрібнених коренів петрушки
городньої заливають 3 л води, кип'ятять 10
хв., настоюють 4 години, фільтрують; 150 г
сухої трави підмаренника справжнього

заливають 3 л окропу, настоюють 4 години,
фільтрують. Усі компоненти змішують.
Обліпиховий напій
Застосування: для лікування
та профілактики атеросклерозу,
лікування виразкової хвороби
шлунка
і
дванадцятипалої
кишки, захворювань печінки і
підшлункової залози, екземи,
нейродерміту, зв'язування і
виведення радіонуклідів, відбілювання шкіри.
Вживають напій по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу за
30 хв. до їди. З косметичною метою
протирають шкіру обличчя та шиї 3-4 рази на
тиждень перед сном упродовж 1-2 місяців.
Рецептура: обліпиховий сік - 3
л, настій материнки звичайної - 3
л, мед ранньовесняний - 500 г,
спирт 96% - близько 4 л.
Технологія приготування: свіжі
плоди
обліпихи
миють,
перебирають, витискують сік,
відстоюють 4 години, фільтрують. 200 г
висушеної трави материнки заливають 3 л
окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі
компоненти змішують.
Напій з кропу
Застосування: для профілактики ішемічної
хвороби серця, для лікування гіпертонічної
хвороби, захворювань нирок та сечового
міхура, ожиріння, запальних захворювань
верхніх дихальних шляхів, вугрів, пігментних
плям. Вживати по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу за
30 хв. до їди. З косметичною метою втирають в
шкіру обличчя, шиї та рук 2-3 рази на тиждень
перед сном.
Рецептура напою: настій кропу - 3 л, сік
огірків - 3 л, мед ранньовесняний - 500 г, спирт
90% - близько 4 л.
Технологія приготування: 200 г свіжих
листків кропу запашного подрібнюють,
заливають 3 л окропу, настоюють 4 години,
фільтрують. Огірки миють, подрібнюють,
відтискають сік, відстоюють 4 години. Усі
компоненти змішують.
Настої зберігаються у скляних бутлях у
темному місці.

Лікувальні напої українців. Архів. Медична газета України «Ваше здоров’я»
<http://www.vz.kiev.ua/> (2006, листопад, 15)

КОМП’ЮТЕР + ЛИМОН
Дослідження, проведені японськими вченими,
засвідчили, що запахи лимона й евкаліпта
підвищують працездатність і знижують
сонливість, викликану перенапругою. Це
особливо впливає на офісних працівників,
змушених протягом дня просиджувати за
комп`ютером.
Крім
того,
японська
аромотерапія допомагає зменшити кількість
різних
помилок,
зроблених
користувач
ами під час
роботи за
комп`ютер
ом.
У людей,
які працюють за комп`ютерами, особливо
велике навантаження припадає на очі. Напруга
очей позначається на фізичному і розумовому
стані людини і може до 90% знизити здатність

думати
і
концентрув
ати увагу.
Усе це веде
до
передчасно
го виснаження нервової системи.
Японські психологи знайшли спосіб, який би
міг виправити такий стан справ: вони
спробували насичувати повітря робочих
приміщень ароматами.
Провівши ряд тестів з людьми, які працюють
на комп`ютерах, вони з`ясували, що при
насиченні повітря запахом лаванди кількість
помилок при роботі на клавіатурі знижується
на 20%. Аромат жасмину ще більш корисний помилок стає менше на 30%.
Однак
найкращі
результати
показав
звичайний лимон – помилок стало вдвічі
менше.

Комп’ютер + лимон. Новини медицини. Всеукраїнська Інтернет-газета
<http://www.ukrinter.com/> (2006, листопад, 15)

ЖЕНЬШЕНЬ ЗАСПОКОЇТЬ НЕРВИ
У женьшені виявлено рідкісні речовини панаксозиди, слизи, смоли, вітаміни С, В1 В2,
пектинові речовини, крохмаль, сахарозу, жирні
кислоти, макро- та мікроелементи (залізо,
фосфор, сірку, марганець, алюміній, кремній
тощо), а ще холін, гіркі речовини, жирну та
ефірні олії. Увесь цей букет і пояснює
збуджувальний вплив женьшеню на центральну
нервову систему людини, робить зрозумілішою
його здатність тонізувати та стимулювати
розумові та фізичні сили, долати перевтому,
підвищувати кров'яний тиск, робити стійкими
до стресових ситуацій. Таку лікувальну дію
рослини здатні забезпечити 5-10 крапель
настоянки, якщо приймати її чотири рази на
день.
Доза понад 10 крапель спричинює
зворотний ефект, тобто замість збудження пригнічення, роздратування, невдоволення
собою і всім світом. У разі тривалого вживання

навіть
гіпертонія
розвивається.
Також
помічено, що
найефективні
ше
він
впливає
на
людину
восени та взимку.
Цей тонізуючий засіб показаний при різних
захворюваннях центральної нервової системи,
нервового й фізичного виснаження, анемії,
неврастенії, істерії, для поліпшення діяльності
серцево-судинної системи, як імуностимулятор
у разі вірусного гепатиту та як засіб, що сприяє
зниженню рівня глюкози у хворих на цукровий
діабет. Важливо не забувати про рекомендовані
й доцільні.
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ВІД БАНАНІВ СЛИЗОВІ ОБОЛОНКИ
ЗДОРОВШАЮТЬ
Сьогодні в продажу значно більше
"заморських" фруктів, ніж вирощених на
нашій землі. Зокрема, привертають увагу
в'язки бананів, які виросли в тропічних
країнах, де вони заміняють місцевому
населенню хліб та слугують сировиною для
багатьох інших страв. Адже з бананів
готують сироп, мармелад, вина, борошно,
пудру. Банани сушать, коптять, смажать,
варять, запікають на вогні.
У нас, звісно, ці тропічні плоди
здебільшого їдять сирими, вони дуже
поживні, бо містять 15-25% вуглеводів, 1,3%
білків, близько 7% крохмалів. У м'якоті
виявлено вітаміни С, В2, РР, каротин,
органічні кислоти.
Проте енергетичною цінністю корисність
бананів не обмежується. Дубильні та
ароматичні речовини, що містяться у плодах,
діють як антибіотики, тож банани і
використовують у разі поносу (з'їсти 4-5
бананів), ентериту різного походження,
дизентерії. Якщо запалена слизова оболонка в
роті, теж згодяться бактерицидні властивості
бананів. Також ефективно допомагає банан
слизовій оболонці бронхів очиститися від
слизу під час кашлю. Рекомендують 2 банани
перетерти крізь сито, змішати зі склянкою
гарячої води з цукром. Пити цю суміш добре
теплою.
В загалі банани - гарний дієтичний
продукт у разі захворювань шлунковокишкового тракту, адже вони заспокоюють
спазми, підвищують стійкість слизової
оболонки шлунка до дії кислот та
виразкоутворень, зарубцьовують виразки.
Тому банани рекомендують (щоденно по
одному перед кожною їдою) хворим на
виразку шлунка та дванадцятипалої кишки,
виразковий коліт та інші тяжкі ураження

органів
травлення,
зокрема й
печінки.
Хоча у разі
дуже
високої
кислотності
шлункового
соку
вживати їх
потрібно з
осторогою.
Корисні банани для людей з хворими
нирками (нефритом).
Із мінеральних речовин у бананах
найбільше калію, що пояснює доцільність
вживання плодів хворим на серце. Саме тому
доведено ефективність бананової дієти (з'їсти
лише 1 кг плодів) у розвантажувальні дні для
людей, що страждають від атеросклерозу чи
гіпертензії.
Треба зазначити ще одну особливість
бананів: вони діють заспокійливо, тож
людям, схильним до депресивних станів,
бажано щодня з'їдати банан.
Зморшкуватій,
сухій
шкірі
банан
допоможе набути пружності та здорового
вигляду. Тому існує багато рецептів
косметичних омолоджувальних масок, де
плоди банана комбінують з огірком,
домашнім сиром, сметаною, яблуком тощо.
Ось доступна процедура: банан розім'яти
виделкою, додати олію (1:1), нанести
одержану кашку на обличчя та шию на 20 хв.,
згодом змити спочатку гарячою, а тоді
холодною водою. Курс лікування 15-20
масок.

Від бананів слизові оболонки здоровшають. Архів. Медична газета України «Ваше здоров’я»
<http://www.vz.kiev.ua/>(2006, листопад, 15)

НА ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ – ЩОДНЯ 12 КІЛОМЕТРІВ
________________________________________________________________________
Залишившись без ніг сім років тому, Ігор Семещук встиг здобути декілька освіт і
стати майстром спорту.
Працює Ігор оператором ЕОМ у Березнівській райлікарні. Зустрілись у його кабінеті
під кінець робочого дня. Ігор якраз копіював книжку з англійської мови для дітей. Каже,
що робоче місце собі фактично створив сам.

________________________________________________________________________
— Взяв у кредит комп’ютер рівно
рік тому, — розповідає. — Вже
розрахувався за нього з пенсії. Тут
був старий, від нього очі сльозились.
Тепер працюю на державу на своєму
комп'ютері.
Був
струменевий
принтер — згорів. То я сам купив
лазерного — дістав 200 доларів із
заначки.
Відкладав
їх
на
"Запорожець". Ксерокс придбав —
копіюю і для лікарні, і для людей.
дозволяє.
Карниз,
Керівництво
жалюзі, шафа, вазони — все це купив
з пенсії. Стіни в кабінеті брат за
вечір перефарбував. А з лікарняного
майна тут тільки стіл за 550 гривень.
Звертаю увагу на протези, які
стоять у кутку поруч із кріслом
Ігоря.
Ігор Семещук у кабінеті, який практично повністю
— Без них я більш повороткий, —
обладнав сам
перехоплює
мій
співрозмовник
Одесі, потім повернувся до Березного.
погляд. — Вдягаю обрізані джинси,
— Дружина вас залишила?
перчатки — і пішов по землі. Руки — попа,
— Спочатку вона мене залишила, а потім
руки — попа, і пішов, — сміється.
я її. Злякалась: що ж я робитиму з
інвалідом? Це був для неї екзамен і вона
„Бачив, як двоє інвалідів на возиках
його провалила. Потім ми з батьком
б'ються”
знайшли Валю (дружину — авт.). Казала:
ми з Вітюшиком до тебе приїдемо. Ну я
Ігор втратив ноги в Одесі, потрапивши під
чекав-чекав півтора роки...
трамвай. ("Я тоді сказав: якщо я виживу —
Проходячи протезування у харківському
я всіх переживу", — пригадує). Сам
інституті, Ігор Семещук відчув бажання
березнівський, а в Одесі навчався у
допомагати іншим хворим.
кооперативному технікумі. Вподобав це
— Медсестру-реабілітолога іноді почав
місто після того, як у 10 класі був на
підміняти. Ходив до бабок після інфаркту
Одещині в таборі праці й відпочинку.
чи інсульту, вдягав їм протези, показував,
Відслужив в армії, після технікуму
як ходити. А деякі інваліди, втративши
працював у торгівлі. Одружився, невдовзі
ноги, стають дратівливими, відчувають
народився син Вітя. Коли Ігор отримав
образу на всіх. Бачив, як двоє інвалідів на
травму, йому був рік і один місяць.
возиках б'ються, Дівчата кличуть мене їх
Спочатку Ігор Семещук лежав у лікарні в

рознімати — знають, що я люблю мир і
спокій. Вискакую з возика — і до них. А
вони вже на ліжках б'ються, — сміється.
Потім додає серйозно:
— Я відчуваю відразу до людей, яким
втричі легше, ніж мені, а вони всіх
напружують: і те їм не так, і се. Я навіть на
городі можу працювати: сапати, копати...
Знайомий
сміється:
тебе,
каже,
в
кунсткамеру треба!..
Нині 31-річний Ігор Семещук заочно
навчається
на
реабілітолога
у
Міжнародному економіко-гуманітарному
університеті
ім.
академіка
Степана
Дем'янчука.
— Знайомі жартують: що, будеш
колекціонувати дипломи? Але ж це чудово!
— каже. — Сесії в мене ще не було, лише
—
їздив
здавати
академрізницю,
продовжує. — На компактному кімнатному
візку їздив. Складаю, кидаю в маршрутку,
заходжу. Потім назад викидаю, сів — і
поїхав. Трохи важко було в самому МЕГУ
— там два корпуси шестиповерхові. З
першого поверху треба було на третій,

після того, як отримав травму. На
бухгалтера там вивчився.
Ігор Семещук сподівається, що нові
знання повинні допомогти йому втілити
важливий задум — створити у Березному
щось на зразок рівненського центру
"Інваспорт".
— Нічого ж подібного немає нині в
районах, тільки в Сарнах громадська
організація, — пояснює.
„Це Христос діяв через них”

— Коли лежав із батьком у обласній
лікарні, мені подарували Євангеліє, —
продовжує Ігор. — Не хотів його читати,
але почав. Виникло багато запитань: чому
це сталося зі мною? Що мені робити далі?..
А потім вже у Березному батьки, йдучи з
поля, зустріли якось братову маму. Брата по
Христі, — уточнює. — Кажуть їй: сину
скучно вдома, може, ваш Гріша до нього
зайде? Він зайшов, я став його запитувати
про Бога. Кажу: Новий заповіт я вже прочитав, а що ж у Старому? Попросив, щоб він
мені продав Біблію. Не хотів, щоб
дарували. А Гріша наступного дня
приніс і не взяв грошей. Тоді в мене
пенсія була 56 гривень.
Каже, що з цього й почалась в
нього дорога до Бога.
— Мати й батько платили за
світло, воду, газ, продукти. Я собі
нічого не міг дозволити. Прошу:
Господи, дай мені інвалідного
возика!.. І невдовзі мені його
подарували ті самі віруючі, з
Рівного.
Ігор Семещук відвідує зібрання
євангельських християн-баптистів у
Березному. Прийняв хрещення п'ять
років
тому.
Проповідує
в
Ігор виїжджає з території лікарні. Щоб зробити
приміському селі Зірне — каже, що
знімок, довелося просити його пригальмувати
доїжджає туди на візку за 25-30
хвилин. Співає в хорі. Пройшов
потім — на шостий, потім — знову на
вісім курсів по 15 тижнів кожен у
перший. Вийти-то туди я вийшов, а зійти —
Біблійному інституті, що в Рівному на
важче. Але нічого, Бог дав сили. Просив
Дворецькій. Тепер отримав право самому
студентів допомогти зійти. Тримаюсь за
навчати підлітків Біблії.
плече студента — і зістрибую. А іншою
— Без підтримки братів по вірі я не був би
рукою за палку тримаюсь. Нічого, я ж і в
тим, ким є зараз, — каже Ігор. — Це
лісному коледжі в Березному вже вчився
Христос діяв через них.

У черзі на автомобіль — під
номером 541
— Нині маю вільного часу — години двітри на день, і то у вихідні, — продовжує
Ігор. — Ось сьогодні після роботи — на
тренування. Займаюсь пауерліфтингом —
це жим штанги лежачи, — пояснює. —
Тренуюсь у ДЮСШ разом з учнями
спортивного ліцею. Вчу молодь жати
штангу по правилах. Я для них як батіг,
який підстьобує. Я на лежаку без ніг лежу
жму так — а ти з руками-ногами не можеш
стільки пожати!.. Оце навесні здав
норматив майстра спорту. Мав їхати 3-5
листопада
на
Кубок
України
з
пауерліфтингу, але змагання відклали —
кажуть, грошей немає. А я розраховував
там взяти третє-четверте місце...
— Потім поїду на спілкування з братами
по вірі, — веде далі розмову. — Аби о пів
на одинадцяту був удома.
— Одружуватись не плануєте?
— В планах є, — посміхається Ігор. —
Але на першому місці для мене —
духовність, на другому — робота, на
третьому — спорт. А ще транспорт треба. І
власне житло — мешкаю з батьками,
сестрою і племінником. Стою в черзі на
автомобіль
541
номером.
Черга
просувається в основному за рахунок
смертності. Ну, перед виборами дали три
машини на район — це ж курам на сміх!.. А
візок ремонтую два-три рази на місяць. Він
на мій спосіб життя не розрахований — в
середньому 11-12 км за день "мотаю".
Скоро буду лічильник на нього ставити, —
сміється.
—
Мені
радили:
може,
"гуманітарну" машину перегнати. Але все
одно треба півтори тисячі доларів. Зараз
таких коштів не маю.
Але, попри все, Ігор Семещук вірить, що
рано чи пізно таки отримає автомобіль.
— Хочу, як Бог дасть, поїхати в

Дубровицю в автошколу. Записатись — і
час від часу туди їздити.
У кімнату заходить працівниця лікарні —
просить Ігоря набрати й роздрукувати
якийсь документ.
—
Про нього дуже багато можна
написати, — повертається до мене. —
Хлопець старається, робить — чого б не
дати йому машину?..
Коли жінка пішла, Ігор каже, що взимку
дістатись роботи на інвалідному візку для
нього — проблема. Адже вулиця
Грушевського в Березному, де живе Ігор, —
не асфальтована.
— Взимку, коли заметіль, буджу батька
вранці чи племінника, або дзвоню їм після
роботи — щоб пхали мене, — пояснює.
„Півтора року студентки
приходили”
Ігор пригадує: до того, як став працювати
в лікарні, пробував робити масаж ("вранці
повішу оголошення — ввечері його
обривають"), обробляв город — загалом 40
соток у чотирьох різних місцях, шив вдома.
А ще — писав контрольні студентам.
— Брав по 10-15 гривень, — каже. — За ті
гроші купив додому диван, дві люстри, дві
банки лаку і ще різні дрібниці. Десь півтора
року студентки приходили. За день-півтора
— дві-три контрольні робив. Сусіди
дивувались: чого це до тебе різні дівчата
ходять?..
Четверта дня. Робочий день Ігоря
Семещука закінчується. Він встає з-за
столу, впираючись на палку. На ногах у
нього сірі брюки та чорні черевики.
Вимикає комп'ютер, ксерокс і світло,
закриває жалюзі на вікні. Легко застрибує у
візок, розвернувши його палкою. Просить
не тримати вхідні двері — каже, що
впорається сам. Попереду в нього —
тренування.
Віталій Голубєв

ВІН БАЧИТЬ ДУШЕЮ, А СЕРЦЕМ СПІВАЄ

Сашко Максимов
на сцені районного будинку
культури

Цього вдивовиж лагідного, привітного і
талановитого хлопчика, Сашка Максимова
з Князівки, мені доводилося не раз слухати в
районному будинку культури, де він виступав
на різноманітних святкових заходах. Як і всіх
присутніх у залі, глибоко хвилювали його
досить вправна гра на баяні і дзвінкий, мов
спів весняного струмка, голос.
Він натхненно співав „Ой смереко,
розкажи мені смереко...” і в уяві
вимальовувалися
неповторні
Карпати,
чарівна дівчина - гуцулка і закоханий у неї
красень - легінь...
І завжди після його виступу лунали
непідробно щирі аплодисменти, хлопчикові
вручали заслужені нагороди.
Хлопчик народився третьою дитиною у
сім’ї, незрячим. Тому, зрозуміло, скільки
душевного болю довелося перенести його
рідним.
Тішило ж батьків хоч те, що дитина
зростала напрочуд допитливою і здібною,
вразливою до всього навколишнього.
Своє перше знайомство зі світом музики
Сашко пригадує так:
- Коли мені було приблизно 4-5 років, до
нас якось завітав дядько Йосип, який
попрохав, щоб мама поремонтувала йому

швейною машинкою одяг. Я ж у цей час весь
час крутився біля матусі і заважав їй
працювати. Тоді, аби якось забавити мене,
дядько приніс свою стареньку гармошку. От
тоді я вперше й почав на ній „скрипати”. Це
мені дуже сподобалося, тому потім щодень
не відходив від цього дивного інструмента.
Як згадують нині рідні, тоді ще й не видно
було за гармошкою Сашкової голови, а він
уже награвав простенькі мелодії. І що цікаво,
підбирав хлопчик їх на слух, перекладаючи
на кнопки звуки пісень, які доводилося чути в
хаті чи по радіо.
Минуло кілька літ і згодом Сашка
Максимова батьки завезли на навчання у
Київську спеціалізовану школу-інтернат для
незрячих дітей. Тут він вже закінчив чотири
класи. Вивчаючи загальноосвітні дисципліни,
хлопець також удосконалює гру на музичних
інструментах.
На жаль, минулої осені він захворів і
довелося лікуватися в Рівненській обласній
лікарні. То ж навчання завершував у рідному
селі. До нього приходили вчителі місцевої
школи, аби допомогти Сашкові засвоїти
програмний матеріал.
- Інколи я сам ходив до школи, щоб
поспілкуватися з однолітками, - розповідає
хлопець. - А ще мене батько возив в Березне
на заняття у музичну школу.
Увагою і піклуванням оточують Сашка
Максимова не тільки батьки Галина Іванівна
та Анатолій Михайлович, брат Микола та
сестра Тетяна, але й усі односельчани,
знайомі і незнайомі люди. Він же сам завдяки
своїй дивовижній життєвій енергетиці прагне
нічим не відрізнятися від своїх ровесників,
постійно бути у їх компанії.
- Чи маєш ти друзів і як ви проводите своє
дозвілля? – запитую у хлопця.
- Маю багато знайомих хлопців і дівчат.
Особливо гарно дружу із сусідом Славком.
Ми з ним не тільки граємось, але удвох
ходили по селу колядувати і щедрувати.
У вільний час Сашко разом зі своїми
однолітками охоче грає у хованки, ловить
руками в місцевих озерцях і канавах рибу, яка
ховається у зіллі та маленьких берегових
печерках.

За допомогою рідних і друзів, вивчивши
схему вулиці, він самостійно ходить в гості до
знайомих, в магазин, разом з іншими
підлітками навіть катається на велосипеді .
І як це в тебе виходить ? – дивуюся.
Нормально. Просто мене хлопці
попереджують, де поворот вліво чи вправо. А
прямо їхати на велосипеді я можу без
труднощів, бо відчуваю дорогу і дистанцію між
велосипедами.
Та,
зрозуміло,
найприємнішим
дозвіллям для нього є заняття музикою і співом.
Тому часто на його подвір’ї збираються діти і
дорослі, аби послухати гарні мелодії та пісні у
його виконані під баян чи гармошку.
Нерідко хлопця просять заспівати родичі та
знайомі на різних урочистостях – весіллях,
днях народженнях, під час свят.
Нині у репертуарі юного музиканта і співака
близько двадцяти пісень. Серед них - сучасні
естрадні „Смерека”, „Червона рута” і українські
народні „Сусідка”, „Їхав козак за Дунай”, „Ніч
яка місячна” та інші.
Запитую у Сашка про його сокровенні мрії.
Хотів би у майбутньому стати
музикантом – щиро зізнається він.
А ще бажаю навчитись грати на ямасі.
Дуже вже мені подобається цей інструмент.

Нещодавно здійснилися мрія Сашка.
Директор філії „Приватбанку” В.Ф.Власенко
вирішив подарувати цій обділеній долею, але
обдарованій талантом, дитині світле свято.
Скільки радості було у серці Сашка, коли він
вперше доторкнувся до клавіш такого жаданого
музичного інструмента!
Свої ж власні враження та почуття від
зустрічей із Сашком Максимовим я висловив
поетичними рядками.
О, як він грав, як сонячно співає!
Здавалось, небо слухало ту пісню,
Яка неначе ніжний подих трав,
Мов неповторний усміх квіту вишні ...
Торкались клавіш пальці і душа,
А у серцях лунали дивні струни.
Він світ в уяві знову воскрешав,
В своїй уяві - трепетній і юній.
Бо бачив він душею те, що ми,
Хоча і зрячі, та не завжди бачим.
Його ж „Смерека” лине між людьми,
Дивує світ, чарує й тихо плаче...
Вона летить, як прудкокрилий птах,
Від серця і до серця щиро плине.
Хлопчини нам нагадують вуста:
„Любіть життя і світ цей щохвилини...”

Павло Рачок, м. Березне

ПЕРЕМАГАЮЧИ НЕДУГУ

Світлана Конюша
Світлана Конюша народилася і виросла в
місті Кузнецовськ Рівненської області.

Зростала дівчинка в сім’ї , де була оточена
увагою і любов’ю. Була гарною , здоровою
дитиною, відвідувала дитячий садочок.
Здавалось, ніщо не відчувало біди. З часом їй
поставили діагноз, який ставлять багатьом
дітям , сколіоз.
Батьки відправили Світлану з старшою
сестрою в Сокальську санаторно – курортну
школу ,що на Львівщині , де вона навчалася з
першого по п’ятий клас. Тут Світлана
проходила курс лікування і реабілітації. Та
лікування не дало бажаного результату.
Світлані стало важко ходити і вона змушена
була залишити навчання в санаторії і
повернутися додому.
Пересуваючись на милицях, дівчинка не
змогла відвідувати школу тому навчалася за
індивідуальним графіком. На дитячі плечі
лягла непосильна ноша — боротьба з
хворобою та усвідомлення того, що Ти не

така як всі. Їй хотілося пізнавати світ,
побігати в парку, погратися з дівчатками в
дворі та ноги не слухались. Часто Світлані
снився сон, що вона, як колись в дитинстві,
біжить назустріч своїй мамі. З сумом
усвідомлювала, що то був лише сон, а в
реальному житті потрібно було вчитися
жити з недугою..
За здоров’я дівчинки боролися лікарі
м.Рівне, клінік та медичного інституту
м.Києва. Але їхні старання були марними ,
ніхто з лікарів та професорів медицини не
зміг допомогти. З роками стан здоров’я
дівчини погіршувався . Останні шість років
Світлана вже не може обійтись без
інвалідного візка. Єдині, хто не впав у
відчай, не поступився долі – батьки, вони
вирішили, що зроблять все для того, щоб
їхня дочка жила повноцінним життям. Вони
допомагали їй в навчанні, оточили
турботою і теплом.
В школі Світлана навчалася дуже добре.
Особливо в неї була схильність до
гуманітарних наук. Дуже любила уроки з
української мови та літератури. Її твори як
зразкові читали в інших класах.
Брала
дівчина
участь
в
різних
літературних конкурсах, які проводилися в

місті та області. У міському конкурсі
„Кращий твір про Україну” (2002 р.)
зайняла 2-е місце. А в 2003 році в
обласному конкурсі „Рідний край” за
найкращий написаний вірш виборола 1-е
місце.
Сила волі, наполегливість Світлани,
прагнення самореалізуватись, сприяли
тому, що дівчинка після закінчення школи
поступила вчитися в Київський університет
туризму, економіки і права на заочне форму
навчання. Зараз вона навчається на
четвертому курсі. На сесії їздять всією
сім’єю: Світлана, тато і мама. Одночасно
дівчина навчалася в „Центрі професійної
реабілітації інвалідів” в селі Лютіж
Київської області.
Два роки тому асоціація захисту прав
інвалідів дитинства „Надія” відкрила в
м.Кузнецовськ
швейну
майстерню
„Промінь”. З часом запропонували Світлані
роботу секретаря, а потім бухгалтера.
Дівчина має свій комп’ютер, який
допомагає у навчанні їй і її друзям. В ще
прагне бути самостійною, менше залежати
від батьків. Має багато друзів, є членом
клубу спілкування молодих людей з
фізичними вадами здоров’я „Прометей”.
Феодосія Бенза, м. Кузнецовськ

„ВОГОНЬ НАДІЇ”
„Успіх чи невдача життя визначається не стільки дефектами єства, скільки ступенем
використання здібностей і якостей, що в нас закладені”
(Е. Карлсон, шведський психолог)
Ця
думка
шведського
психолога
доведена чисельними прикладами життя
відомих людей, які мали фізичні і сенсорні
вади: Юлія Цезаря, Ярослава Мудрого,
Франкіна Рузвельта, Миколи Островського,
Лесі
Українки,
Джорджа
Байрона,
Вільгейма Гете, Людвіка ван Бетховена,
Констянтина Ціолковського.
Вже понад п’ять років об’єднує сміливих
і сильних духом молодих людей клуб
спілкування „Прометей” (для людей з
фізичними вадами здоров’я). Саме за

ініціативою міського Центру „Соціальна
служба молоді” був створений цей клуб, в
якому
мають
можливість
цікаво
відпочивати, інтелектуально та творчо
розвиватись, спілкуватися та підтримувати
один одного 23 юнаків та дівчат. Щоразу
перемагаючи фізичний біль, відкинувши усі
умовності та стереотипи поспішають на
зустріч з ровесниками члени клубу.
Кожне засідання клубу перетворюється
на захоплюючу подорож у світі мистецтв,
природи, цікавих професій і захоплень.

Серед прометеївців є багато талановитих
людей – Оксана Найман – переможниця
обласного конкурсу „Як живимо і вчимося
– наші мрії” у номінації „кращий
вишивальний виріб”; Яна Матвієнко (Аня
Кучеренко)
–
пише
вірші,
часто
філософські, сценарії заходів, малює.
Ця юна поетеса авторка книги „Наедине

заходи.
Самостійно підбирають твори класичної
музики для озвучення заходів, репродукції
картини для демонстрації, готують виступи
про відомих художників та композиторів.
Як підсумок власної плідної роботи
проводять ланцюжкову вікторину на знання
творчості діячів мистецтв.
Чи знаєте Ви, що дитина щоденно
сміється в середньому 400 разів, доросла
людина – 15. саме про такі цікавинки
повідомлялось на вечорі-зустрічі „Просто
так, або вечір компліментів”. Молоді люди
говорили про велику роль „чарівних слів” у
формуванні позитивних емоцій, яких

Вишивки Оксани Найман

с ночью”.
Широкому загаду демонструють свої
творчі доробки Богдан Павлусь, який
чудово малює та Євген Нурматов, що
займається художньою фотографією.
Саме колектив міської бібліотеки
активно підтримує
творчі
починання
клубівців.
У
виставковій
залі
книгозбірні
проходять поетичні
вечори, зустрічі з
цікавими людьми,
презентації творчих
робіт прометеївців.
Більшість членів
Книжка віршів
клубу не можуть
Яни Матвієнко
самостійно
пересуватися. Але
незважаючи на це їм вдається багато
подорожувати.
За підтримки соціальної служби молоді
та спонсорів, молоді люди вже відвідали
Львів, Острог, Рівне, Дерманськимй
жіночий монастир.
Діяльність „Прометею” багатогранна.
Зазвичай члени клубу беруть активну
участь та організовують неординарні

Роботи Богдана Павлуся

практично, всім так бракує. А ще були
конкурси – компліменти, не тільки у
словах, а й у малюнках і піснях.
Стало доброю традицією кожного року
на зустрічах членів клубу святкувати день
народження прометеївця. У теплій та
веселій атмосфері вітають іменинника. І
щороку їх кількість збільшується, а зустрічі
клубу стають незамінною частиною життя
кожного члена клубу.
Попереду у членів „Прометея” багато
цікавих ідей, планів. Завдяки великій жаги
до життя, вмінню радіти та оптимізму,
впевненості, їм усе вдається.

Феодосія Бенза., м. Кузнецовськ

НЕПРОСТО ЖИТИ...
Бути чи не бути? Боротися чи
змиритися? – запитував він себе, ставши
інвалідом.
Два запитання і дві відповіді натомість:
боротися і перемагати! Наперекір усьому!
На сьогодні Петро переміг її, оту долю,
що намагалася стерти його особистість.
Саме так проводять себе люди із сильним,
вольовим
характером
і
непоборним
бажанням та волею до життя.
Зараз ця людина перебуває у інвалідному
візку, проводить активну і цілеспрямовану
діяльність для покращення життя інвалідів
міста Рівне.

Петро Буткевич

Доля – невимірна істота жіночого роду,
непідвладна
простору,
думкам,
уподобанням і бажанням людини.
Вона вередлива і не передбачувана. Вона
не вблаганна у своїх вчинках, недосяжна
людському розумінню.
Але з долею на герць виходять! Люди з
великою силою волі, зрештою перемагають
її у нерівному двобої!
Такою сильною і поважною особистістю
у боротьбі із невблаганною долею постав і
переміг її Петро Буткевич, нині голова
Рівненського міського Товариства інвалідів
із порушенням опорно-рухового апарату,
якого
одноголосно
13.10.2006
року
повторно переобрано на новий термін.
Ще у студентські роки він зазнав удару
долі: під час змагань із класичної боротьби,
захищаючи честь Інституту водного
господарства, отримав травму, яка змінила
його подальше життя.

Завдяки проекту П.Буткевича „Адаптація
до повноцінного життя інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату”, у
м. Рівне започаткувала свою роботу служба
„Інватаксі”.
Великим здобутком є обладнання
комп’ютерного класу для інвалідів по вул.
В.Чорновола, 40, що дає можливість
отримати їм початкові знання для
допрофесійної підготовки.
10 листопада 2006 року за його
ініціативою було проведено круглий стіл на
тему “Доступність матеріального довкілля
для людей з особливими потребами – це
вимога
часу”.
Обговорювався
стан
виконання Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”
та Указ Президента України “Про
першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями”.
Петро
Буткевич,
член
Державної
технічної комісії з питань прийняття
об’єктів в експлуатацію, як зацікавлена
сторона, добивається від Рівненського
міськвиконкому та інших державних
установ
облаштування
пандусами
приміщень, які є недоступними для
інвалідів. Також пан Буткевич вважає, що у
місті,
необхідно
мати
транспорт,
обладнаний для людей з особливими
потребами, які користуються інвалідними
візками та медичними ходунами.

Закону, донести до їхнього розуміння
потреби людей, яких інвалідність на
жаль перемістила на щабель нижче.
Щиро і впевнено проголошуємо
слова надії у Вищий Розум, який
забезпечить
у
найближчому
майбутньому інвалідам життя гідне
людини.
Дякуємо
великій
силі
волі,
наполегливості і оптимізму Петра і
бажаємо, аби його мрії і надії
збувалися.
Це про нього, Петра Буткевича,
написані Галиною Ліщук рядки:
“Просто жити. Кожен день любити.
Щоб навколо “я” – радіус:
Старший майстер сервісного центру Олексій
Мріяти, надіятись, творити,
Бутенко та водій Василь Собовець
А понад усім – біла заздрість!
За
вікном ромашки цвіт.
випробовують „Інватаксі”
Як біліє!
Органи
міської
влади
повинні
Просто жити маю так, як умію.
забезпечити переміщення інвалідів на
За вікном струмок пробіг –
візках тротуарами.
Біла заздрість.
Необхідно переобладнати, як вважає
Бог подарував життя мені –
П.Буткевич, на кожному маршруті, хоча б
От і радість.
один тролейбус чи автобус для перевезення
І летить моє життя білим цвітом
людей–інвалідів, адже один мікроавтобус із
Понад заздрість, понад зими, понад літа”
підйомником Товариства інвалідів не в
змозі задовольнити попиту на зазначені
послуги.
Разом із активом громадської організації
він намагається достукатися до Творців
Володимир Дегтярук, голова Контрольно-ревізійної комісії Рівненського обласного
об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів
„Союз організацій інвалідів України”, член Рівненського міського Товариства
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату

_________________________________________________
Аліна Корнійчук народилася 2 січня 1986 року в селі Мутвиця
Зарічненського району. Писати вірші почала в 6 класі. З часом
зібралося віршів на чотири рукописні збірки поезії. Друкувалася в
районній газеті.
Невблаганна доля дала дівчині зрозуміти, що в житті поруч
з радістю є біда. Такою бідою став для неї та тисяч краян Чорнобиль. Аліна пережила важку операцію у столиці. З Києва вона
повернулася окриленою і усміхненою, бо тяжкі хвилини уже позаду.
З’явилися нові поезії, сповнені гіркоти і смутку .

_________________________________________________

Мрії кленового листка
Зима... Кленовий лист вісить ще й досі,
Кругом дерева вже давненько босі,
Проте він не боїться заметілі,
Не страшні йому і морози білі.
Тримається за гілочку він клена
І уявляє, що весна зелена.
І тільки мрії не дають йому упасти.
О, скільки тих зусиль треба докласти,
Щоб в дні зимові уявить весну гарячу,
Який же бідненький, листочок цей терплячий
Заплющив очі і терпить вітри зимові,
І уявляє: з ним брати кленові.
Йому потрібно стільки сили вкласти ,
Щоб тільки не зірватись, не упасти.
Якби так мрії й люди цінували,
Тоді б у бідах легше виживали.
Шістнадцять
Шістнадцять... Юність стала на порозі,
Маха рукою і зове кудись –
Тихенько йду я по новій дорозі
І вже не буду жити, як колись.
Закину я ляльки в куток кімнати,
Вже досить грати, я вже не дитя.
В майбутньому пригод чека багато,
Адже для мене почалось нове життя.

*
*
*
Щодня холодний вітер віє,
І осінь щедра листя розкида,
Зігріють душу мою мрії,
Хоч й недосяжні - не біда.
Блукає в подумках моїх уява,
Неначе дзвоником серденько б’ється – „дзень
– дзень”.
Ні сумувати я не маю права ,
Бо ж Бог подарував нам новий день.
Життя продовжується без зупинок
Хоч і не так, як мріялось в душі
Та головне, щоб віра не загинула!
Ісус, на допомогу поспіши.
Ти дай мені наснагу жити й жити
Й сприймати з радістю все те, що є,
Щоб з оптимізмом день оцей прожити,
Зігрій любов’ю серденько моє.
Все є, як є, не в силах я ніщо змінити,
То ж хай все буде так, як Бог послав
Проте ніхто не боронив у мріях жити,
А що, як мудрість мріяти Господь нам дав?
І хай холодний вітер віє
Й на п’яти наступає вже зима.
Хоч мрії у реальності не діють
Я буду мріяти про те, чого нема!!.
Чого життя - не казка
Чого фінал щасливий мають всі казки?

Чого реально цього не буває?
Чого в житті все зовсім навпаки,
І тільки кожний – „енний” щастя має?
Чого у фільмах майже всі щасливі?
Чого не плачуть часто, як в житті?
Чого там на екранах штучні навіть зливи,
І штучна кров, і рани, і синці?
Чого ми тільки в снах те щастя бачим,
А як проснемось, все не так в бутті?
Чого, як мріємо, також тихенько плачем,
Хоч часто сняться гори золоті?
Чого в житті все так не справедливо?
Чого життя - не казка, сон, кіно?
І як зло, один на все щасливий,
А іншим щастя й трішки не дано?
„А ти не плач, - ви скажете, - будь ласка,
Радій тому, що Богом суджено”.
Я знаю, що життя - не просто казка,
Й на кожного одного щастя не дано.

_________________________________________
Валерій Корінь народився в с. Карасин,
Сарненського району, Рівненської області у 1963
році. Закінчив Радивилівське професійно-технічне
училище. Працював у райспоживспілці, згодом
закінчив кооперативний технікум, одружився.
Якраз в той час, коли в сім’ї почались проблеми,
Валерій отримав травму, після якої перестав
бачити на одне око. А іншим оком, ще з самого
народження, він бачив погано. Валерій Корінь інвалід першої групи по зору. Та незважаючи на
хворобу, ні на матеріальні труднощі, він виховує
трьох дітей, два сини і доньку Оленку.
У вільну хвилину пише вірші.
_________________________________________

Полісся, я тебе люблю!
Зоряна ніч. Я мрію. Не сплю,
Бо зоряна ночі я дуже люблю.
Люблю їхню тишу, їхню красу,
Люблю на поляні вечірню росу.
Люблю сяйво місяця, а ще - неба чари,
Люблю, як тихенько пливуть в небі хмари,
Люблю, як в саду соловейко співає,
Бо все те, що мертве, вмить оживає.
А які на Поліссі гарні ліси!
Це не просто дерева, це диво краси.
А ріки, озера - то незвичайна річ,
Тим більше, якщо з ними віч-на-віч.
Вони поговорять зі мною миленько,
І стане на серці спокійно, тихенько.
Шум річки всю тугу мою відведе
І думку мою в край мрій заведе.
Так можна стояти з світанку до ночі,
На красу цю дивитись не втомляться очі.
Куточок поліський я дуже люблю,
Через нього я мрію - не сплю.

*
*
*
Ніжна, тендітна плакуча іва,
Гілля похилила своє до води.
Немов зачарована діва Просить коханого свого ,- прийди!
А у відповідь тиша –не чує коханий.
Росинки, як сльози падають з віт.
Лиш вітер пустунчик, такий неслухняний.
Волосся – гіллячкок в віночок заплів.
Місяць ясний вночі заспокоїть.
Ранок нагонить ще більшу журбу
Стоїть зачарована з місця не сходить.
Все вірить сердешна в долю свою.
*
*
*
Проблем багато зустрічаєм
Ми на життєвому шляху
Роками відповідь шукаєм
На істину під час просту.
Здається все іде нормально.
І справи в нас пішли на лад
Насправді – це лише омана,
Адже в душі все невпопад
Якщо насправді покохаєш –
Нещастя в ногу з нами йде.
А як до бід уже звикаєш.
Та раптом радість нас знайде.
І так весь час і так щоразу.
Чого не ждеш - то те в нас є
Поборе щастя лиш одразу.
Та доля іншу подає.
*
*
*
Но славна вечностью своею
Любовь царила подомной
Играла нежностью своею
И все звала, звала за собой.
*
*
*
Уяву свою відпустив я на волю
Наївності серце відкрив
Душа зазнавала печалі і болю
І сам я не знав, що творив.
Та доля моя показала
Реалії мого життя
За хмарами мрій

Вона мене застала
Вернула в жорстоке буття.
Багато я сили даремно потратив –
Щастя, цілунки шукав
У долі своєї таємні секрети
Недругам я відкривав
Та розуму стало і волі хватає
І злість я приборкав свою
Щоб тому хто кривдить, мене зневажає
Знову сказати – “Люблю!”
*
*
*
З журбою щастя подружилось
Заводить лиш пісень сумних
Про радість начисто забуло
Немає гадки і про сміх
Бурчить, як теща непривітна
Їй догоджати – то дарма.
Таке ж бо вперте є створіння
Від нього ліків теж нема.
Не розв’яжу я цю ділему,
Вона для мене біль несе.
І хто ж придумав теорему.
Що щастя лиш любов несе
Кого ми любим – той втікає
Як люблять нас – то ми біжим
І доля щастя нам бажає
Не знає хто є з ким.

Рівне

*
*
*
Третій рік в м. Рівне проводиться ярмарок
соціальних
послуг.
Його
організовує
Рівненський центр соціального партнерства, у
рамках проекту Європейського Союзу. У
цьогорічному ярмарку взяли участь понад 30
державних і приватних організацій. Серед
них вирізняється мистецька організація з
Острога імені Філліс Вудстор. В ній
займаються діти віком від 3 до 13 років.
Особливістю асоціації є те, що тут поряд зі
здоровими дітьми займаються діти з вадами
слуху.
На Театральній площі, де проводився
ярмарок, відбувся невеличкий концерт
дитячих
аматорських
колективів.
А
танцювальний номер, який підготували
вихованці Острозької мистецької асоціації
переконав глядачів у тому, що діти з вадами
слуху теж можуть танцювати.
Рівненська газета. – 2006. – 25 черв.
*
*
*
Наприкінці
вересня
цього року в обласному
центрі
пройшла
Всеукраїнська благодійна
акція „Почуйте всі”. Її
метою був збір коштів на
закупівлю обладнання для
діагностики, лікування та
реабілітації дітей із вадами слуху.
Сто тридцять волонтерів, наймолодшому
з яких було 12 років, зібрали у спеціальні
скриньки загалом 9229,67 гривні. Всі, хто
зробили пожертву, отримували спеціальну
наклейку з сердечком. Зібрані гроші
перерахували на банківський рахунок
ініціатора
акції
–
Всеукраїнського
благодійного фонду „Серце до серця”. Він і
займеться закупівлею медобладнання на
тендерній основі.
Обладнання,
закуплене
Фондом,
передадуть у безкоштовне користування
одній з дитячих лікарень Рівного, де всі діти
обслуговуватимуться безкоштовно.

За кількістю зібраних коштів Рівненщина
вийшла в лідери (акція проходила в Україні ).
Більше за рівнян зібрали коштів лише
тернопільчани.
Рівненська газета. – 2006. – 28 верес.
*
*
*
Впродовж літа „Рівненська газета”
проводила благодійну акцію „Подаруй
затишок і тепло знедоленим дітям”. Школярі
допомагали розповсюджувати видання на
волонтерських засадах серед мешканців
міста.
П’ять
копійок
від
продажу
кожного
примірника
йшло
на
придбання
металопластик
ових вікон у
Рівненський
спеціалізований
будинок
дитини. Нині
притулок тут
знайшли 125
дітлахів, серед
них 15 дітейінвалідів віком
до трьох років
та 20
глухонімих
дітей.
Рівненська газета. – 2006. – 2 жовт.
*
*
*
У Рівненській області пройшла перша
Всеукраїнська
конференція
глухих
і
сурдоперекладачів. На ній зібралось понад
сто делегатів не тільки з усіх регіонів
України, а й з Білорусії, Росії, США. Під час
конференції було створено Міжнародний
благодійний центр „Глухі чують серцем”.
Всеукраїнська конференція глухих і
сурдоперекладачів тепер збиратиметься двічі
на рік за участю представників Німеччини,
Канади, Голландії, Естонії, Молдови та інших
країн.
Рівненська газета. – 2006. – 1 листоп.
*
*
*
Нещодавно пройшов брифінг Рівненського
центру соціального партнерства Проекту

„Розбудова громадянського суспільства”
(РЦСП), на якому висвітлювалась діяльність
Центру з розвитку соціального партнерства.
За сприяння та посередництва РЦСП
волонтери „Корпусу Миру” надали кошти
для закупівлі комп’ютерів, робота з якими
сприятиме розвитку дрібної моторики у
дітей-інвалідів, які перебувають на обліку у
центрі. Групові заняття з дітьми допоможуть
оволодіти навичками роботи в мережі
Інтернет.
Рівне-експрес. – 2006. – 28 верес.
*
*
*
Інваліди Рівного, котрі мають проблеми з
опорно-руховим
апаратом,
отримали
спеціальне
таксі,
яке
обладнане
підйомниками.
Спецавтомобіль
вдалося

отримати за рахунок гранту Євросоюзу.
Відтепер інваліди цієї групи можуть
безкоштовно двічі на тиждень замовити цей
автомобіль для поїздок по місту в межах 25
км. Інватаксі перевозитиме інвалідів у
медичні заклади, реабілітаційні центри,
школи.
Вільне слово. – 2006. – 12 верес.
*

*
*
Традиційно
в
Україні
15
жовтня
відзначають День білої тростини, або День
сліпого. Також на Рівненщині цей день
започатковує місячник „Милосердя”. У ці дні
члени обласної організації Українського
товариства сліпих відвідують хворих людей
удома і в лікарнях, допомагають членам
УТОСу продуктами, одягом, підтримують
матеріально.
Вільне слово. – 2006. – 12 жовт.
*

*

*

Одинадцять
рівнян
з
обмеженими
фізичними можливостями пройшли курс
реабілітації в Рівненському обласному центрі
соціальної, медичної, професійної реабілітації
інвалідів та отримали свідоцтво про здобуту
спеціальність молодшої медичної сестри.
За період безкоштовного проходження
курсу професійної реабілітації, інваліди
отримали не тільки професійні знання,
оздоровились але й змістовно провели час.
До
Рівненського
обласного
Центру
соціальної, медичної, професійної реабілітації
інвалідів направляються інваліди I-II групи
працездатного
віку
на
навчання
за
спеціальностями:
„Швачка”,
„Оператор
комп’ютерного
набору”,
„Верстатник
деревообробних
верстатів”,
„Молодша
медична сестра”, „Соціальний працівник”.
Якщо Ви виявили бажання пройти
професійну реабілітацію в центрі, зверніться
в Управління праці та соціального захисту
населення Рівненського міськвиконкому.
Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 12, каб. 11.
Сім днів. – 2006. – 29 верес.
*
*
*
У жовтні цього року Рівненським обласним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді підведено підсумки обласного
конкурсу творчих робіт дітей сиріт, дітей та
молодих
людей
з
функціональними
обмеженнями „Як живимо і вчимося – наші
мрії”
на
кращий
виріб
із
дерева
„Скарбничка”.
На конкурс було надіслано роботи від 7-ми
сиріт та 32 дітей та молоді з вадами здоров’я
із
Березнівського,
Володимирецького,
Гощанського,
Здолбунівського,
Костопільського,
Радивилівського,
Рівненського, Сарненського районів та м.
Рівне.
Так серед діточок з функціональними
обмеженнями: у категорії віком від 10 до 14
років переможцями стали:
I місце – Климов Вадим Олегович, 1994 р.н.
Березнівська гімназія;
II місце – Трофімчук Ненія Петрівна, 1993
р.н., Гощанський район;
III місце – Салига Григорій Віталійович,
1991 р.н. Здолбунівська ЗОШ;
у категорії віком від 15 до 18 років:
I місце – Рабий Євген Олександрович, 1990
р.н. Володимирецький район;

II місце – Псалтира Богдан Романович, 1990
р.н., Сарненський район;
III місце – Кулай Сергій Сергійович, 1991
р.н., Володимирецький район;
у категорії віком від 18 до 35 років:
I
місце
–
Андрощук
Михайло
Севастьянович, 1980 р.н., Березнівський
район;
II місце – Радчук Сергій Тихонович, 1976
р.н., Володимирецький район.
*
*
*
10 жовтня 2006 року заступник директора
Рівненської державної обласної бібліотеки
Раїса Щербан стала учасником круглого
столу „Зміна ролі соціального працівника в
процесі реформування системи соціального
захисту в Україні”, де розглядалися питання
сучасного стану професії соціального
працівника, перспективи розвитку фаху,
проблеми спеціалістів у соціальній сфері.
Учасниками
круглого
столу
були
представники
Міністерства
праці
та
соціальної політики України, Головних
управлінь праці і соціального захисту
Рівненської
та
Волинської
облдержадміністрацій,
Рівненського
Університету розвитку людини „Україна”,
Рівненської державної обласної бібліотеки,
Волинського державного університету ім. Л.
Українки, представники інших управлінь,
міжнародні та місцеві експерти проекту
ТАСІС, журналісти.
Зокрема, Р. Щербан акцентувала увагу на
роботі бібліотек з питань інформаційного
обслуговування
соціально-незахищених
верств населення та людей з обмеженими
можливостями.
Висвітлила
досвід
Рівненської державної обласної бібліотеки
щодо підготовки та випуску інформаційного
бюлетеня "Інва.net" для людей з вадами
здоров’я.
Зупинилась на особливостях співпраці з
соціально спрямованими установами, а також
налагодженню
зворотнього
зв’язку
з
читачами видання.
Розглянуто було питання поширення
інформаційного бюлетеня "Інва.net" в рамках

проекту ТАСІС „Посилення регіональних
соціальних служб” для читачів Волинської
області.
За матеріалами круглого столу
*
*
*
„Діабетичну допомогу кожному, хто її
потребує” – такою була тема наукової
конференції, що відбулася 19 жовтня 2006
року у м. Рівне і присвячувалася
Всесвітньому дню діабету. Її організатор –
Рівненська обласна асоціація „Діабетик”.
Конференція
проходила
за
активного
сприяння місцевої влади, обласного і
міського управлінь охорони здоров’я. У
цьому форумі активну участь взяли: головний
ендокринолог МОЗ України Володимир
Паньків,
віце-президент
Міжнародної
діабетологічної федерації – Валентина
Опереженко,
представники
компанійвиробників цуркознижувальних препаратів та
засобів самоконтролю.
На
конференції
порушено
питання
забезпечення хворих повноцінним інсуліном,
таблетованими
цукрознижувальними
препаратами, засобами самоконтролю та
засобами введення інсуліну, підготовки
досвідчених фахівців, впровадження сучасної
методики лікування, удосконалення надання
медичної допомоги хворим з ускладненнями
цукрового діабету, збільшення кількості
профілактичних ліжок для хворих денного
стаціонару, відкриття кабінету діабетичної
СТОПИ.
Медичний вісник. – 2006. – 27 жовт.
*
*
*
На базі Рівненського територіального
центру медико-соціального обслуговування
інвалідів з порушеннями опорно-рухового
апарату з’явиться комп’ютерний клас для
дітей-інвалідів, які перебувають тут на
обліку. Така можливість виникла завдяки
фінансовій
допомозі
волонтерської
організації „Корпус миру США”. Вже
придбано чотири комп’ютери, принтер, меблі
для облаштування комп’ютерного класу.
Вільне слово. – 2006. – 17 жовт.

В жовтні 2006 р. пройшов відкритий
Чемпіонат Європи з пауєрліфтингу серед
спортсменів із вадами зору у ЧескеБудейовіце
(Чехія).
Серед
учасників
чемпіонату були команди з Росії, Чехії, Ірану,
Канади, Польщі.
До складу національної
збірної
увійшли
троє
наших спортсменів, які
перемогли у європейській
першості
та
виконали
нормативи
майстра
спорту
Г. Галинська
України
міжнародного
з тренером
класу.
Це
Володимир
Копитюк (Рівненський район), Галина
Галинська (м. Рівне), Роман Набухотний (м.
Сарни). Усі вони, кожен у своїй ваговій
категорії, стали чемпіонами Європи двічі – у
жимі та триборстві (жим, присідання та
поштовх штанги).
5 листопада 2006 p. у обласному центрі
„Інваспорт” відбулися обласні змагання серед
спортивних сімей з дітьми-інвалідами „Тато,
мама, я - спортивна сім'я".
У змаганнях взяли участь спортивні сім'ї
Зарічненського району, м. Сарни та м. Рівне.
В програмі змагань були такі види спорту:
дартс (кидання дротиків), перетягування
канату, стрибки у довжину з місця,
човниковий біг, стрибки у мішках, стрибки із
скакалкою за 1 хв., згинання і розгинання рук
від лавки, жим гирі (16 кг) та дуйбол.
В результаті змагань кращими в своїх
нозологіях були:
- слух: сім'я Суниці (м. Рівне);
- зір: сім'я Полюховичів (Зарічненський рн);
- ОРА: сім'я Пянтковських (м. Рівне).
Змагання пройшли у веселій, цікавій та
напруженій боротьбі. По закінченню змагань
переможцям вручені грамоти та пам'ятні
призи.
09 вересня 2006 р. у м. Рівне, відбулися
XIII Обласні спортивні Ігри інвалідів
Рівненщини, присвячені Дню фізичної

культури і спорту. Взяло участь понад 150
учасників з вадами слуху, зору та з
порушеннями опорно-рухового апарату із
Володимирецького,
Дубенського,
Острозького, Сарненського районів, м.
Кузнецовська та м. Рівне. Змагання
проводилися у приміщеннях облцентру
„Інваспорт", БК УТОГ та на стадіоні „Олімп".
У спартакіаді серед спортсменів з вадами
слуху в змаганнях з футболу переможцем
стала команда Острозької спецколи-інтернат
для дітей з вадами слуху, у настільному тенісі
перемогли Понік Юрій (Острозька спецшк.інтернат) та Удодова Тетяна (м.Рівне), у
змаганнях з шашок перші місця посіли
Денесюк Сергій (м.Рівне) та Удодова Тетяна,
серед більярдистів найсильнішим був Ігор
Косенко (м.Рівне).
У спартакіаді серед спортсменів з вадами
зору в змаганнях з армспорту переможцями
серед чоловіків стали: Гулюк Микола
(м.Рівне) вагова категорія 68кг.; Копитюк
Володимир (м.Рівне), ваг. кат. +100кг.
Найсильнішими серед жінок стали: Галінська
Галина (м.Рівне) та Такун Ольга (м.Рівне).
Серед гравців у шахи перемогли: Шишкін
Віталій (м.Рівне) та Бородіна Євгенія
(м.Рівне), у змаганнях з шашок перші місця
посіли Озарчук Петро (м.Рівне) та Никитюк
Галина (м.Рівне).
У спартакіаді серед спортсменів з
порушеннями опорно-рухового апарату в
змаганнях з армспорту у категорії за об'ємом
грудної клітки до 90см. переможцем став
Мельничук Віталій (м.Рівне), до 100см.
(права
рука)
–
Кишенко
Петро
(м.Кузнецовськ), до 100см. (ліва рука) –
Сумський Віталій (м.Рівне), з об'ємом грудної
клітини більше 100см. – Наливайко Михайло
(Сарненський р-н), у змаганнях з шахів перше
місце посів Заборовський Анатолій (м.Рівне),
серед більярдистів найсильнішими серед
спортсменів на візках був Попок Віталій
(м.Рівне), а серед спортсменів з іншими
порушеннями
опорно-рухового
апарату
здобув перемогу Ігнатенко Леонід (м.Дубно).

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

Ой хто, хто Миколая любить,
Ой хто, хто Миколаю служить,
То тому святий Миколай
На всякий час помагає.
Ой хто, хто к йому прибуває,
На поміч собі призиває,
Ой хто, хто живе в його дворі,—
Миколай на землі й на морі
Сохраняє од напасті,
Не дає од злих пропасти —
святий Миколай!
(Записав Павло Чубинський)

РОЗМАЛЮЙ

ЗАБАВА

Двоє гравців вибирають собі
слово-іменник. Кожен записує
під ним слова, близькі за
асоціацією чи дією. Хто пригадає
найбільше, перемагає у грі.

Приклад:
ВОДА
річка, озеро, став, море,
океан,
заплава,
джерело,
струмок,
криниця,
водогін,
потоп, калюжа, душ, кран,
парасолька,
дощ,
злива,
пароплав,
корабель,
човен,
водограй, чай, узвар, ситро...
ВІТЕР
вихор, буря, шторм, смерч,
ураган,
хурделиця,
метелиця,
вентилятор, вітряк, вітрильник,
протяг,
дмухання,
витяжка,
відбійний молоток, пилосос, помпа,
повітря, цунамі, віяло, повітряний
змій...

ЗАБАВА

Кожен з гравців записує власне слово. Перемагає той,
хто перший повертається до початкового слова.
Приклад:
СОВА – вата – танкетка – каша – шапіто – торба – баран –
антена – напрямок – океан – ангіна – насос – освіта – таксі –
сім’я – м’ясо – СОВА.

Впала лиска в колиску, а колиска – на лиску.
Мала Алла шматок сала. Дала сала Тані Алла.
Зоя на базар узимку із лози везе корзинку.
В Інгульці є карасі, в Міссісіпі – івасі.

Залетів у камбуз крук.
В кока випав кортик з рук.
Кок вчинив у кухні крик.
Каркнув крук і з м’ясом зник.

ЦІКАВИНКИ
Без сумніву, Новий рік – одне з найулюбленіших свят
усіх дітей у світі. Скрізь і завжди настання кожного нового
року вважалося великим святом, одначе не повсюдно і не
повсякчас його зустрічали й зустрічають однаково.

У Древньому Єгипті, наприклад, Новий рік
святкували на початку літа, коли розливався Ніл.
Древні греки вважали, що рік починається
найдовшим днем, а саме – 22 червня.
В середньовічній Англії Новий рік зустрічали з
приходом весни – 1 березня.
Вперше календар з початком року 1 січня ввів
римський імператор Юлій Цезар. І до сьогодні ми
користуємось так званим юліанським календарем.

Не важко здогадатися, чому діти так
полюбляють Новий рік, ‐ адже вони на це свято
отримують приємні подарунки. А приносять
гостинці малюкам різні добрі чарівники.
До французьких діток, наприклад, приходить у новорічну
ніч дідусь Пер Нобель. Він лишає подарунки в дитячих черевичках.
В Англії, Німеччині та США новорічного чарівника звуть Санта Клаусом. Однак
англійський та американський дідусі прилітають у санях на чарівних оленях, а от
німецький приїздить на віслючкові. Тому німецькі дітлахи обов’язково в капці
кладуть для сіренького трохи сіна.
В Японії про прихід Нового року сповіщають сто вісім ударів дзвона. А малят радує
подарунками Сьогацу‐Сан‐Пан Новий рік.
В Італії до слухняних діток вночі на чарівній мітлі прилітає Фея Бефана. Вона
відчиняє двері маленьким золотим ключиком і кладе подарунки в спеціально
підвішені для цього панчохи чи шкарпетки. А ще приносить
подарунки дідусь Баббо Натале.
В Росії малят радує відомий тобі Дід Мороз зі
Снігуркою. А українській малечі пощастило найбільше:
вони мають сюрпризи не лише від Діда Мороза, а ще від
Святого Миколая, що лишає приємні несподіванки під
подушками гожих дітей в ніч з 18‐го на 19‐е грудня.

НОВОРІЧНІ СВЯТА
Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр [м. Рівне,
Театральна площа]:
- з 25 грудня 2006 р. до 10 січня 2007 р. відбудуться новорічні ранки біля ялинки та показ казки
„Веселий маскарад”, початок об 11.00 та 14.00.
Обласний театр ляльок [м. Рівне, вул. С. Петлюри, 15]:
- з 18 грудня 2006 р. розпочнеться святкова програма до Дня Святого
Миколая „Вже прийшов до нас у край Святий угодник Миколай”;
- з 24 грудня 2006 р. на малечу чекає програма „Новорічна подорож у
країну казок” до казкових героїв: Білосніжки, Шрека, Скруджа Мак Дака,
Алі-Баби, Буратіно, Дракона, Матрьошки та звичайно, Діда Мороза і
Снігуроньки. Святкові хороводи, новорічна ялинка, каскад веселощів, ігор, розваг, конкурсів і
звичайно, призів і нагород створять незабутні настрій кожній дитині.
Окрім того, театр буде показувати зимові казки „Сонечко та Сніговички”, „Кому потрібен
Сніговик?”, „Веселик та Веселинка”.
Якщо Ви хочете здивувати дитину, привітати зі святом завітайте до театру ляльок!

БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ ДО НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ
Міський Палац культури „Текстильник” (МПК) [м. Рівне, вул. Гагаріна, 6]:
- 16 грудня 2006 р. – благодійний молодіжний рок-фестиваль „Крок вперед”, початок 18.00;
- 17 грудня 2006 р. – благодійний концерт „Едельвейс дарує радість” ансамблю сучасного
танцю „Едельвейс” до Дня св. Миколая, початок 17.00;
- 24 грудня 2006 р. – зразкова студія музично-естрадного виховання „Ладоньки” проводить
благодійну мистецьку акцію „Батькам ми дякуємо щиро за любов”, початок 15.00;
- 4 січня 2007 р. – ялинка міського голови, початок 16.00;
- 7 січня 2007 р. – традиційна Різдвяна мистецька акція за участю хорових колективів МПК у
міській дитячій лікарні, початок 12.00 та у військовій частині м. Рівного, початок 13.30 з
врученням солодких новорічних подарунків.

СЛУЖБА ЗНАЙОМСТВ
Громадська організація „Центр утворення та збереження сім’ї” пропонує, людям з
особливими потребами безкоштовно послуги „Служби знайомств”.
Бажаючих просимо подати інформацію про себе (вік, зріст, вагу, освіту, інвалідність, ступінь
працездатності (рухливість), вкажіть кого Ви б хотіли зустріли.
Принесіть чи надішліть до Служби знайомств цю інформацію, а також: ксерокопії з вашого
паспорту (стор. 1,2,7,10,11) і довідки (посвідчення) про інвалідність, світлину, один файл, один
чистий конверт з Вашою адресою на місці адресату, вкажіть номер контактного телефону. Ми
повідомимо Вас коли з’явиться зацікавлена особа.
Детальна анкета вбереже Вас від небажаних зустрічей.
Добірка корисних психологічних видань допоможе уникнути помилок під час пошуку
подружньої пари і зберегти шлюб.
Вас чекають за адресою: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, Рівненська державна обласна
бібліотека, 2-й поверх, „Служба знайомств”, тел. 26-38-30.
Конфіденційно, професійно, зручно, цікаво, вигідно!

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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Творчість переможців міського фестивалю
молодих талантів
„Повір у себе – і в тебе повірять інші”

Роботи Віталія Луговця
з м. Березне Рівненської області

Картини Богдана Павлуся
члена клубу "Прометей" з
м. Кузнецовська

