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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
2005 рік порадував нас численними анкетами та
листами, які надійшли від Вас до обласної бібліотеки. Особливо
активними були читачі з Рокитнівського та Демидівського
районів. З анкет ми дізналися про Ваші інтереси, проблеми,
побажання. Як і раніше актуальною залишається для читачів
всіх вікових категорій тема психологічної допомоги, отримання
відповіді на такі не прості питання: як подолати комплекс
неповноцінності пов’язаний з інвалідністю, як вести себе, коли
тебе ображають, як маючи вади налагодити контакти з
однолітками, як справитися з самотністю, смутком, депресією?
Як навчитися володіти собою? Як виховувати розумововідсталих дітей? Де отримати консультацію психолога? І ще як
жити? Що чекає нас в майбутньому?
Хвилюють
молодих
людей
з
обмеженими
можливостями теми кохання, сексуальних стосунків, як
побороти свої слабкості, подружнє життя, підготовка до нього,
як живуть інваліди в інших країнах? Подані рекомендації щодо
відкриття нових рубрик “Кримінал”, “Це цікаво”, “Клуб
знайомств”.
Шановні читачі, в попередньому інформаційному
бюлетені число 8 ми започаткували рубрику “Шукаю друзів”.
Для бажаючих знайти однодумців необхідно надіслати нам
лист, де вказати: прізвище, ім’я, по батькові, адресу, вік, стать,
свої уподобання. Ми подамо Вашу інформацію в наступних
числах інформаційного бюлетеня.
Більшість питань, які адресуються юристу вже
висвітлювались в попередніх 1-8 числах бюлетеня. Це значить,
що читачі, на жаль, не бачили цих видань. Повідомляю, що в
кожну ЦРБ надійшли всі підготовлені нами інформаційні
видання та збірник “Законодавчі документи для людей з
обмеженими можливостями”, які відображають законодавче
забезпечення усіх аспектів життєдіяльності інвалідів.
Звертайтеся до бібліотеки, і Ви отримаєте необхідну
інформацію.
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Нам приємно читати Ваші листи. В них в кількох
рядках історії життя, нелегкі долі, бажання говорити і бути
почутими, а ще віра, що жити стане краще.
Розповідь – сповідь про свою долю в листі, який
надіслав нам пан Микола з Демидівського району. ”Працював
бригадиром на будовах, за що мав багато високих Подяк та
Почесних грамот, брав активну участь в громадському житті. В
1992 році стався нещасний випадок. Ось уже 12 років я інвалід 1
групи, виборюю кожний день у злої долі, молюся Господу Богу
щоб дав сили вижити.” Пана Миколу не покидає віра в краще
життя, а за інформаційний бюлетень він щиро дякує і зичить
подальших успіхів у цій благородній справі.
Ось ще один лист від Валентина з с. Бронники
Рівненського району, який пише “Для сільських інвалідів
широкого використання і запровадження в життя рубрик
бюлетеня не бачу. Нас цікавить питання, де знайти роботу, як
вижити і лікуватися. Тож, якщо немає такого, що потрібно,
мабуть не потрібно ятрити наші душі. До комп’ютерів і
автоматики нам далеко не по кишені”.
Людмила Горбата з с. Вербень Демидівського району
пише нам, що втомилась від лікарні, комісій і знаходить
віддушину в поезії, бо саме поезія розважає у важкі хвилини.
Людмила запропонувала свої вірші до бюлетеня, і вважає, що
інформація вміщена в ньому є корисною для людей таких як
вона.
Такі різні листи надійшли до бібліотеки, за які ми
вдячні дописувачам.
На Ваші прохання цей випуск ми присвячуємо
підприємницькій діяльності громадських організацій інвалідів,
подаємо поради психолога, а ще розповіді про наших краян в
рубриці “Повір у себе”. Висловлюю щиру подяку журналістам
Еллі Білюк із Острога та Бричковій Раїсі з Сарн за надану
можливість надрукувати їх матеріали. Ми будемо й надалі
враховувати Ваші побажання і разом робити наш
інформаційний бюлетень цікавішим.
Пишіть нам.
Раїса Щербан
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КОЛОНКА ПАРТНЕРА
РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
“СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ”
(РОО ВОІ “СОІУ”)
Ольховик В.Г. –
голова РОО ВОІ “СОІУ”.

З
метою
об’єднання
організацій інвалідів в єдину
структуру та координації їх
діяльності
щодо
вирішення
проблем людей з обмеженими
можливостями 28 грудня 1992
року
було
засновано
Всеукраїнську
громадську
рганізацію “Союз організацій інвалідів України”.
На теренах нашої області діяло ряд розрізнених
громадських об’єднань інвалідів, які на правах колективних
членів входили до складу ВГО “СОІУ”. Тому організаційною
групою в складі Бобрикова В.Ю., Ольховика В.Г., Хилі Г.А.,
Федорчука М.С. було зініційовано і 17 січня 2001 року створено
Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнської організації
інвалідів “Союз організацій інвалідів України” (РОО ВОІ
“СОІУ”).
Нині спілка об’єднує 32 організації та підприємства,
і налічує 9293 чол. Метою діяльності РОО ВОІ “СОІУ” є
задоволення та захист законних соціальних, економічних та
інших інтересів своїх членів.
В області працює 5 підприємств організацій
інвалідів, які своєю діяльністю сприяють працевлаштуванню,
самореалізації людей з обмеженими можливостями, а також
розвитку малого бізнесу. Це зокрема:
• Мале колективне підприємство (МКП) “Олвік”, яке
займається поставкою металопластикових вікон, будівельних
матеріалів, оргтехніки та витратних матеріалів. В 2004 році
реалізовано продукції на 237 тис. грн.;
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• МКП “Олвік-1” виготовляє меблі та дошки для
учбових закладів, меблі для офісу. Реалізація виробленої
продукції в 2004 році становила 380 тис. грн.;

• Підприємство організацій інвалідів (ПОІ) “ЮристЧорнобиль” виконує будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні
роботи, забезпечує охорону об’єктів, надає юридичні послуги. В
2004 році залучено 340 тис. грн.;
• Підприємство “Рівне-Інвагруп” надає поліграфічні
послуги, реалізує канцтовари. Прибуток у 2004 році склав 34
тис. грн.;
• Підприємство “Відродження” (м. Дубно) –
виготовляє зразки державної атрибутики (прапори всіх держав
світу, настільні прапори), логотипи підприємств, вироби з
пластмас. Реалізація продукції в 2004 році 18 тис. грн.
Підприємство виграло тендер на поставку атрибутики
фестивалю “Євробачення”.

На рахунку РОО ВОІ “СОІУ”, окрім підприємницької
діяльності, чимало добрих справ, спрямованих на підтримку
інвалідів та їх сімей. Так лише в 2004 році:
• придбано продуктових кошиків 150 інвалідам,
новорічних подарунків 315 дітям з обмеженими фізичними
можливостями та 120 квитків на новорічне дійство і святкування
Дня Святого Миколая;
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• організовано паломницькі поїздки до Почаївської
Лаври та історичних місць краю.
Традиційно проводяться заходи приурочені до
відзначення Дня Захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого
дня 8 Березня, Дня пам’яті Чорнобиля, Дня Перемоги, Дня
Конституції, Дня Незалежності, Дня інвалідів, виводу військ з
Афганістану.
В грудні 2004 року РОО ВОІ “СОІУ” на базі
Рівненської державної обласної бібліотеки проведено семінар
для представників районних організацій області на тему “Люди
з особливими потребами в правовому полі України”, на якому
надавались консультації спеціалістів Головного управління
праці та соціального захисту населення, Регіональної комісії з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, Обласного відділення Фонду соціального
захисту інвалідів, Головного управління Пенсійного фонду,
Міського
територіального
центру
медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорнорухового апарату. Учасники семінару отримали збірник законів
та нормативних документів “Законодавство – людям з
обмеженими можливостями”.
10 березня 2005 року розпочав свою діяльність
Жіночий комітет, організований при РОО ВОІ “СОІУ”. Його
основним завданням є захист прав та інтересів дівчат та жінок з
обмеженими фізичними можливостями та членів їх сімей,
інтеграція їх у суспільство, сприяння попередженню
інвалідності. Головою Жіночого комітету обрано Васковець Т.Є.
В своїй виробничій та громадській діяльності РОО
ВОІ “СОІУ” покладається на власні кошти, власні сили, яких на
жаль не достає, а тому розвиток виробництва і підприємницької
діяльності здійснюється за рахунок внутрішніх резервів.
Незважаючи на труднощі, є певні здобутки: це і додатковий
відпочинок за рахунок підприємств, надання матеріальної
допомоги, та й середньомісячна заробітна плата складає 455 грн.
на місяць. В наступному році планується створення нового
підприємства – Юридичної фірми, що дасть змогу більш широко
відстоювати інтереси громадських організацій та заснованих
ними підприємств.
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Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнської
організації інвалідів “Союз організації інвалідів України” є
відкритим для співпраці з громадськими організаціями,
комерційними структурами, які підтримують інтеграцію
інвалідів в суспільство, стоять на порозі соціально незахищених
верств населення.
УВАГА!
Жіночий комітет РОО ВОІ “СОІУ” повідомляє:
В рамках Всеукраїнського соціально-культурного
проекту “Барви життя” проходить фестиваль творчості інвалідів
“Вогняні барви”, присвячений 60-річчю Перемоги над
фашизмом. Фестиваль проводиться за такими номінаціями:
1) Виставки робіт ветеранів, інвалідів бойових дій.
2) Конкурс дитячого малюнка.
3) Конкурс плаката.
4) Літературний конкурс “Вогняні барви” (вірш,
нарис, оповідання, лист та ін.).
5) Конкурс воєнної пісні.
В рамках фестивалю пропонуються різноманітні
підтеми, як от: “Хай завжди буде сонце”, “Війна очима дітей”,
“Ми обираємо мир”, “Вогняні барви”, “Ніхто не забутий, ніщо
не забуте”, “Тероризм – геть!!!”, “Ми маємо право на світле
життя”, “Світ за мир” та інші варіації на тему “Моя
громадянська позиція”.
Учасниками фестивалю можуть стати люди з
обмеженими фізичними можливостями незалежно від віку та
характеру інвалідності, а також члени їх сімей, індивідуальні
громадяни, громадські організації, центри реабілітації, асоціації,
інтернати, школи (в конкурсі плакату можуть брати участь всі
бажаючі).
Додаткова інформація щодо умов фестивалю – на
сайті
Рівненської
державної
обласної
бібліотеки
http://libr.rv.ua/index.php?content=project&id=3&link=9 .

Структура Рівненської обласної організації інвалідів
станом на 1.01.2005 р.
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Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнської організації
інвалідів “Союз організації інвалідів України”
33000, м. Рівне, майдан Просвіти, 1/15.
Тел.: 22-11-59.
Керівник: Ольховик Віктор Георгійович.
Рівненське обласне об’єднання України Спілка ветеранів
Афганістану
33000, м. Рівне, вул. Хвильового, 29.
Тел.: 22-35-52.
Керівник: Ражик Микола Опанасович.
Рівненське міське об’єднання України Спілка ветеранів
Афганістану
33000, м. Рівне, вул. Хвильового, 29.
Тел.: 22-22-73.
Керівник: Стаднічук Василь Олексійович.
Рівненське обласне об’єднання “Союз Чорнобиль”
33000, м. Рівне, майдан Просвіти, 1/129.
Тел.: 26-95-21.
Керівник: Хиля Георгій Анатолійович.
Міське колективне підприємство “Олвік”
33000, м. Рівне, вул. Біла, 105-а.
Тел.: 22-32-07, 22-11-49.
Керівник: Гаврусевич Юрій Костянтинович.
Міське колективне підприємство “Олвік-1”
33000, м. Рівне, вул. Фабрична, 2.
Тел.: 22-11-49, 22-32-07.
Керівник: Петрук Микола Олександрович.
Підприємство організацій інвалідів “Юрист Чорнобиль”
33000, м. Рівне, вул. Чорновола, 40.
Тел.: 62-32-72.
Керівник: Дегтярук Володимир Михайлович.
Рівненське міське товариство інвалідів з порушенням опорнорухового апарату
33000, м. Рівне, вул. Чорновола, 40/56.
Тел.: 26-07-75.
Керівник: Буткевич Петро Федорович.
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Рівненська міська організація захисту сімей
померлих інвалідів та ветеранів локальних конфліктів
33000, м. Рівне, вул. Соборна, 3-д.
Тел.: 22-42-31.
Керівник: Шумейко Петро Олександрович.

загиблих,

Рівненська обласна благодійна організація жінок-інвалідів
“Спілка жінок інвалідів”
33000, м. Рівне, вул. Ювілейна, 9/5.
Тел.: 5-82-87.
Керівник: Копилова Людмила Сергіївна.
Рівненська районна організація інвалідів
смт. Клевань, вул. Слов’янська, 3/2.
Тел.: 8 (0362) 27-27-54.
Керівник: Костира Галина Степанівна.
Міська асоціація захисту прав інвалідів з дитинства “Надія”
м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 1/59.
Тел.: 8 (03636) 3-79-30.
Керівник: Матвієнко Зоя Андріївна.
Кузнецовська міська організація “Віра”
м. Кузнецовськ, м-н Вараш, б. 40.
Тел.: 8 (03636) 3-59-22.
Керівник: Федорчук Михайло Самійлович.
Демидівська районна організація інвалідів
смт. Демидівка, вул. Робітнича, 52.
Тел.: 8 (237) 6-13-73.
Керівник: Мойсюк Г.О.
Громадське товариство інвалідів
м. Дубно, вул. Кирила та Мефодія, 16.
Тел.: 8 (03656) 4-30-65.
Керівник: Висоцький Анатолій Олександрович.
Млинівська районна організація інвалідів
смт. Млинів, вул. Жовтнева, 23, кв. 2.
Тел.: 8 (259) 6-33-95.
Керівник: Доманський Ігор Петрович.
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Радивилівська районна організація інвалідів
м. Радивилів, вул. Гвардійська, 8/7.
Тел.: 8 (233) 4-12-34.
Керівник: Воронко Іван Михайлович.
Сарненський клуб інвалідів “Повір у себе”
м. Сарни, вул. Лисенко, 1.
Тел.: 8 (255) 3-28-41.
Керівник: Цицюра Олександр Олександрович.
Рокитнівський клуб інвалідів “Надія”
смт. Рокитне, вул. Кірова, 1/8.
Тел.: 8 (235) 2-12-07.
Керівник: Нижник Б.О.
Острозький клуб “Повір у себе”
м. Острог.
Тел.: 8 (254) 2-39-21.
Керівник: Волянюк Д.О.
Дитяча юнацька спортивна школа “Колос”
м. Здолбунів, вул. Приходька, 1.
Керівник: Мохначук Олег Володимирович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів школа №4
м. Костопіль, вул. Лятуринської, 15 школа, № 4,8.
Керівник: Кравчук Василь Васильович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів “Колос”
м. Рокитне, вул. Кірова, 13/8.
Керівник: Крук Олександр Іванович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 19/8.
Тел.: 8 (03656) 4-30-65.
Керівник: Тимощук Анатолій Миколайович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
м. Кузнецовськ, м-н Вараш, 11/159.
Керівник: Кишенко Петро Миколайович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
м. Острог, вул. Павлюка, 9/3.
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Керівник: Волянюк Ірина Дмитрівна.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів “Геракл”
33000, м. Рівне, вул. Чорновола, 40/56.
Тел.: 26-07-75.
Керівник: Буткевич Петро Федорович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
33000, м. Рівне, вул. Соборна, 195.
Тел.: 22-14-43.
Керівник: Целюк Юрій Борисович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
м. Березне, вул. Київська, 5.
Керівник: Лев Євген Давидович.
Фізкультурно-спортивний клуб інвалідів
м. Сарни, вул. Поліська, 11.
Керівник: Фесовець Олександр Миколайович.
Рокитнівська районна організація Всеукраїнська організація
інвалідів “Союз організацій інвалідів України”
смт. Рокитне, вул. Спортивна, 8/11.
Тел.: 8 (235) 2-12-07, 2-14-84.
Керівник: Гольц Сергій Вікторович.
Товариство гемофіліків в складі Рівненського обласного
об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій
інвалідів України”
м. Рівне, вул. Шухевича, 22, кв. 22.
Тел.: 62-47-59.
Керівник: Костюк Лариса Кіндратівна.
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Рівненська філія Відкритого міжнародного
університету розвитку людини „Україна”
ІІ-ІІІ рівня акредитації
(ліцензія АА № 903471 від 01.07.2004р.)
33000, м. Рівне, вул. Котляревського, 1.
Тел./факс (0362) 23-17-90, 22-13-05.
Ректор: Віталій Кононович Процюк.
Університет „Україна” – єдиний вищий навчальний
заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді не однакового
рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і
різного стану здоров’я. Він взяв на себе місію вчити людей з
особливими потребами, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, які
постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Проводиться
пільговий прийом студентів. У Рівненській філії навчається 327
студентів з малозабезпечених та багатодітних сімей.
Адміністрацією щорічно надаються пільги в оплаті за навчання
студентам з числа малозабезпеченої категорії населення.
Для успішної адаптації студентської молоді до нових
умов навчання та проживання при Рівненській філії створено
Центр професійної, соціально-психологічної та фізичної
реабілітації молоді з особливими потребами. При Центрі діє
соціально-психологічна консультація. Великою популярністю
користуються Юридична клініка. Головна особливість
діяльності якої полягає в тому, що при великій вартості послуг
юриста в адвокатських конторах, в клініці консультації
надаються безкоштовно. Студенти випускники юридичного
факультету під керівництвом викладачів наставників проводять
прийом громадян з міста та регіонів області з числа
незахищених категорій населення.
Особливу увагу адміністрація та професорськовикладацький склад Рівненській філії Відкритого міжнародного
університету розвитку людини „Україна” приділяють студентам
з особливими потребами. Станом на 1.02.2005 року в ній
навчається на різних спеціальностях 44 студенти-інваліди. Для
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допомоги студентам з особливими потребами створено Школу
студентів і волонтерів, в якій вони вчаться здійснювати
соціальний супровід та надавати допомогу у навчальному
процесі молодим людям з вадами зору та слуху (конспектувати
лекції, роз’яснювати матеріал, супроводжувати до місця
навчання та проживання). Спрямована на цю категорію
студентів і культурно-дозвіллєва діяльність з врахуванням їх
фізичних можливостей. Заняття з фізкультури проводяться
викладачами під наглядом медичних працівників. Студентка
Денисюк Надія (спеціальність соціальна робота) виборола
золоту медаль з плавання у Всеукраїнських змаганнях людей з
особливими потребами. Студенти з особливими потребами
створили громадську організацію „Гаудеамус”, яка активно
працює щоб підтримати та допомогти студентам не тільки
Рівненської філії, але і тим хто навчається в інших закладах
нашого міста. Маючи певні особливості молоді люди які
зібралися в стінах Рівненської філії Відкритого міжнародного
університету розвитку людини „Україна” кожним днем свого
життя та громадянською позицією показують, що вони є
звичайними громадянами і на рівні з фізично здоровими людьми
можуть працювати на благополуччя та процвітання нашої
держави.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ
на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:
Правознавство, Облік і аудит, Економіка підприємства, Фінанси,
Психологія, Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
на 5 курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” для здобуття
повної вищої освіти:
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Психологія, Медична психологія, Соціальна робота.
При філії працюють курси довузівської підготовки:
Успішно складені випускні тестові завдання, будуть зараховані як
вступні тести до університету. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.
Прийом документів з 1 березня 2005 року.

16
ПРАВО
КОНСУЛЬТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ

Стельмах В.В. – секретар-керівник
cекретаріату Регіональної комісії з
питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій
інвалідів у Рівненській області
Відповідно до чинного законодавства
України з метою здійснення заходів по
соціальному захисту, соціально-трудовій і
медичній реабілітації інвалідів та залученню їх до суспільно-корисної
діяльності, занять фізичною культурою і спортом можуть
створюватися громадські організації інвалідів. Зареєстровані
громадські організації інвалідів можуть здійснювати необхідну
фінансово-господарську
діяльність
шляхом
створення
госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств.
На забезпечення належних умов життєдіяльності інвалідів,
створення необхідних економічних умов для функціонування
громадських організацій інвалідів, підприємств та організацій 13
липня 2000 року за № 1926-ІІІ прийнято Закон України „Про внесення
змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів”. Вказані зміни
дозволили зрівняти у правах всеукраїнські та місцеві громадські
підприємства, та організації інвалідів з питань пільгового
оподаткування. Підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань
оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та
організації мають право за наявності дозволу на право користування
пільгами з оподаткування, який надається міжвідомчою Комісією з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів. Комісія є спеціальним уповноваженим
державним органом, створеним з метою визначення доцільності
надання державної допомоги громадським організаціям інвалідів, їх
підприємствам та організаціям.
Регіональна комісія з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів у Рівненській області є
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територіальним органом міжвідомчої Комісії і була створена у
вересні 2001 року. Основними завданнями Регіональної комісії є:
прийняття рішення щодо надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, які отримали за попередній податковий рік
валовий дохід в обсязі меншому ніж 8400 мінімальних заробітних плат
і мають загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік; вирішення
питань, пов’язаних з наданням державної допомоги підприємствам
та організаціям інвалідів, зокрема, фінансової допомоги,
кредитування, надання пріоритетів при розміщенні державного
замовлення, тощо.

Якими пільгами зі сплати податків та зборів
(обов’язкових
платежів)
можуть
користуватися
підприємства громадських організацій інвалідів згідно
чинного законодавства України?
1. Збір на пенсійне страхування
(Закон Ураїни „Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування”)
п.4.1. Для підприємств, установ і організацій, де
працюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування визначається окремо за ставкою 4% від об’єкта
оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32% від
об’єкта оподаткування для інших працівників такого
підприємства. Для працівників громадських організацій
інвалідів, де кількість працюючих інвалідів становить не менше
50% загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4% від
об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.
2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань.
(Закон України „Про розмір внесків на деякі види
загальнообов’язкового державного страхування”)
Ст.5 Для підприємств і організацій, створених
громадськими організаціями інвалідів страхові внески
встановлюються в розмірі 50% страхових тарифів. До таких
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підприємств належать підприємства та організації, майно яких є
власністю громадських організацій інвалідів, де чисельність
інвалідів серед працівників становить не менше як 50%, а частка
створюваного інвалідами фонду оплати праці не перевищує
25%.
3.Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття.
(Закон України „Про розмір внесків на деякі види
загальнообов’язкового державного страхування”)
п.1.2 На підприємствах та організаціях громадських
організацій інвалідів, де кількість працюючих інвалідів
становить не менше 50% і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці,
роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на
оплату праці найманих працівників-інвалідів. Роботодавці
підприємств УТОСу та УТОГу звільняються від сплати
внесків для усіх працівників підприємств.
4. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з тимчасової втрати працездатності.
(Закон України „Про розмір внесків на деякі види
загальнообов’язкового державного страхування”)
п.1.1 Для роботодавців – на підприємствах та в
організаціях громадських організацій інвалідів. де кількість
працюючих інвалідів становить не менше 50% і за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25%
суми витрат на оплату праці, – окремо 0,7% суми фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та
2,9% суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників.
Для роботодавців – на підприємствах та в організаціях УТОС і
УТОГ – 0,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників.
5.Оподаткування прибутку підприємств.
(Закон України „Про оподаткування прибутку
підприємств”)
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п.7.12.1 Звільняється від оподаткування прибуток
підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу
товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку,
одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього
звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить не менше 50% загальної
чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25%
відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться
до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських
організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за
наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який
надається Регіональною комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
відповідно до Закону України „Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні”.
6. Податок на додану вартість.
(Закон України “Про податок на додану вартість”)
п.5.2 звільняються від оподаткування операції з
продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних
товарів,
грального
бізнесу,
покупних
товарів
підприємствами та організаціями громадських організацій
інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які
мають там основне місце роботи, становить протягом
попереднього звітного періоду не менше 50% загальної
чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25%
відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться
до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських
організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за
наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який
надається Регіональною комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
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відповідно до Закону України „Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні”.
7. Плата за землю.
(Закон України „Про плату за землю”)
Ст.12 Від земельного податку звільняються...
громадські організації інвалідів України, підприємства та
організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх
повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне
місце роботи, становить протягом попереднього звітного
періоду не менше 50% загальної чисельності працюючих, і за
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить
протягом звітного періоду не менше 25% відсотків суми
загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу
валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських
організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за
наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який
надається Регіональною комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
відповідно до Закону України „Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні”.
*
*
*
Скарбарчук О.Г., головний спеціаліст юридичної
служби Рівненського обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів
Яким чином може надаватися дозвіл підприємствам
громадських організацій інвалідів на право користування
пільгами з оподаткування, якщо валовий дохід підприємства
за звітний податковий рік більший від 8400 мінімальних
заробітних плат і кількість працюючих на підприємстві
становить більше 25 чоловік?
За таких умов Регіональна комісія може надати висновокпропозицію щодо обґрунтованості отримання підприємством
зазначеного дозволу. Остаточне рішення приймається на
засіданні Міжвідомчою Комісією в м. Києві.
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На основі яких документів приймається рішення
Регіональною комісією про надання дозволу підприємству
громадської організації інвалідів права користування пільгами
з оподаткування?
Відповідно до ст.14-2 Закону України „Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні” в секретаріат на
розгляд Регіональної комісії подаються такі документи:
- заява громадської організації інвалідів (Засновника
підприємства);
- свідоцтва про державну реєстрацію громадської
організації інвалідів та підприємства, що засноване такою
організацією;
- нотаріально завірені копії установчих документів
громадської організації інвалідів та підприємства, що засноваеі
такою організацією;
- довідки про включення громадської організації інвалідів
та підприємства до Єдиного Державного реєстру підприємств та
організацій України;
- бізнес-плану діяльності підприємства;
- обґрунтування значимості підприємства для соціального
захисту інвалідів;
- довідки обласного відділення Фонду соціального захисту
інвалідів про кількість працюючих інвалідів на підприємстві та
загальну кількість працівників підприємства;
- інші документи на вимогу секретаріату Регіональної
комісії.
На який термін може надаватися дозвіл підприємству
на право користування пільгами з оподаткування?
Як правило, Комісія приймає рішення про надання
дозволу терміном на один рік. Після подання підприємством
необхідного пакету документів на продовження дії дозволу,
Комісія на основі фінансово-господарської діяльності
підприємства за звітний період може прийняти рішення про
пролонгацію дії зазначеного дозволу.
Яка кількість підприємств громадських організацій
інвалідів області користуються дозволом з пільгового
оподаткування?
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Станом на 01.01.2005р. в області зареєстровано 26
громадських організацій інвалідів (в т.ч. 7 – обласних, 10районних, 9 – міських), в яких нараховується понад 10700
інвалідів та 14 підприємств громадських організацій інвалідів, з
яких 5 – засновано всеукраїнськими організаціями та 9 –
громадськими організаціями області. З зазначених підприємств
10 користувалось пільгами з оподаткування в 2004 році, на яких
працевлаштовано 254 інваліди. Сума податку не сплаченого до
держбюджету 10 підприємствами через отримання дозволу за
2004 рік становила понад 500 тис. грн.
Які конкретно підприємства громадських організацій
інвалідів області користуються пільгами з оподаткування?
Рівненські підприємства УТОГ та УТОС, Рівненські
підприємства „Халкідон”, Олвік-1”, Рівне-інвагруп”, „ЮристЧорнобиль”,
Дубенське
підприємство
„Відродження”,
Кузнецовське підприємство „Богдар”, Млинівський „Центр
реабілітації інвалідів Рівненщини”, Радивилівське підприємство
„Олександр”.
Чи надає Фонд соціального захисту інвалідів цільові
позики на створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів?
Фонд соціального захисту інвалідів надає цільову
безвідсоткову позику на створення робочих місць, призначених
для працевлаштування інвалідів.
Кому може бути надана цільова позика на створення
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів
(цільова позика)?
Згідно Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень
Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та
використання цих коштів, затвердженого Постановою КМУ від
28 грудня 2001 р. №1767, цільова позика може бути надана
тільки підприємству, тобто самостійному господарюючому
статутному суб’єкту, який має права юридичної особи та
здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну
діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)
(ч.1 ст.1 Закону України "Про підприємства в Україні").
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Чи існують пільги для громадських організацій інвалідів
та їх підприємств?
Згадані пільги при наданні позики відсутні, більше того,
для таких суб’єктів є обов’язковим дозвіл відповідної
регіональної Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів на надання
позики.
На яких умовах надається позика на створення робочих
місць, призначених для інвалідів?
Безвідсоткова позика надається на договірних умовах на
термін до трьох років, з цільовим призначенням – створення
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.
Обов’язковими умовами договору є:
• порядок забезпечення виконання зобов'язань,
щодо повернення позики: неустойка (штраф,
пеня), застава, гарантія;
• мінімальний термін, протягом якого новостворене
робоче місце повинно бути зайняте інвалідом;
• відповідальність за нецільове використання
коштів;
• термін повернення позики;
• порядок звітності підприємств за користування
позикою.
Які вимоги ставляться до підприємств, які планують
звернутися за наданням цільової позики?
Основною вимогою є наявність на підприємстві,
створених за його кошти, робочих місць для інвалідів в межах
квоти передбаченої ст. 19 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" (чотирьох відсотків
від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до
25 чоловік – у кількості одного робочого місця, якщо інше не
передбачено законом). Таким чином, позика надається для
створення робочих місць понад квоту, визначену Законом.
Іншою
вимогою
є
відсутність
заборгованості
підприємства по сплаті податків та обов’язкових платежів,
довідка органу ДПА відповідного змісту додається до матеріалів
заяви.
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Які документи необхідно додати до заяви про надання
цільової позики?
До заяви про надання позики додається:
• довідка органів державної податкової служби про
відсутність заборгованості підприємства із сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів);
• кошторис витрат на створення обумовленої в
договорі кількості робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів;
• техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план)
створення робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів, та спроможності
повернення позики.

Видрак Н. – начальник відділу державних
допомог, житлових субсидій та контролю
за призначенням та виплатою пенсій
Який прожитковий мінімум необхідно застосувати
при призначенні допомоги сім'ям з дітьми, щомісячної
грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає
разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
та при визначенні розміру обов'язкової частки платежу під
час розрахунку розміру житлової субсидії в 2005 році?
Статтею 2 Закону України „Про затвердження
прожиткового мінімуму на 2005 рік” передбачено, що розміри
державних соціальних гарантій на 2005 рік, що визначаються
залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються
відповідними законами, Законом України “Про Державний
бюджет України на 2005 рік”, а також нормативно-правовими
актами Кабінету Міністрів України.
Враховуючи зазначене, а також те, що відповідні видатки
визначено державним бюджетом, виходячи із положень, які
містяться у Законі України „Про Державний бюджет України на
2005 рік” при призначенні державної допомоги сім'ям з дітьми,
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житлової
субсидії,
щомісячної
грошової
допомоги
малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним необхідно застосовувати
прожитковий мінімум, який встановлений статтею 61 Закону
України „Про Державний бюджет України на 2005 рік".
На яких підставах надається житлова субсидія або
соціальна допомога особам, які не працюють та надають
соціальні послуги?
Відповідно до пункту 5 Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива субсидія не призначається, якщо у житлових
приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни
працездатного віку, які не працювали і не навчалися за денною
формою у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах протягом трьох
місяців, що передують місяцю звернення за призначенням
субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення
ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що
потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному
висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до
досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і
більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними;
громадян, що доглядають за інвалідами І групи або дітьмиінвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягай 80річного віку), та не були зареєстровані у службі зайнятості
населення як такі, що шукають роботу.
Пунктом 10 Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям передбачено, що
у призначенні соціальної допомоги може бути відмовлено у разі,
коли працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не
служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV
рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах
з денною формою навчання протягом трьох місяців, що
передують місяцю звернення за призначенням соціальної
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допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані
безробітними та за інформацією центрів зайнятості не
порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму
працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до
досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують
догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку
лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до
досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за
інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та
особами, які досягай 80-річного віку).
Оскільки категорія громадян, які надають соціальні
послуги і не працюють, не передбачена в зазначених пунктах,
право на призначення житлової субсидії на загальних підставах
таких громадян не визначено.
Враховуючи зазначене вважаємо, що такій категорії
громадян до внесення відповідних змін у вищезазначені порядки
необхідно призначати житлову субсидію та державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям виходячи з конкретних
обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у
містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та
виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними
комісій, як виняток. Рішення про призначення (не призначення)
субсидії в таких випадках приймається на підставі акта
обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
Чи необхідно зменшувати розмір призначеної
державної соціальної допомоги громадянам, які протягом
шести місяців до місяця звернення отримували мінімальну
заробітну плату, а в місяці звернення за допомогою розмір
мінімальної заробітної плати збільшився?
Відповідно до пункту 17 Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50
відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей
знаходження додаткових джерел для існування.
У разі повторного подання інформації про відсутність
доходів у працездатних осіб, які включені до складу сім'ї (крім
осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного
віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу,
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визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної
комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного
віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьмиінвалідами віком до 16 років та особами, які досягай 80-річного
віку; осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та
за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство
про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню), а
також якщо середньомісячний розмір доходів залишається
меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати, розмір
соціальної допомоги поступово зменшується при кожному
наступному зверненні за її призначенням відповідно на 20,20 і
10 відсотків.
Оскільки заявник протягом шести місяців отримував
заробітну плату, яка на час нарахування не була менша ніж
розмір мінімальної заробітної плати, розмір соціальної
допомоги не зменшується.
*
*
*
В 2005 році на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
передбачено 76,8 млн. гривень субвенції із державного бюджету.
З початку року нараховано допомог, що фінансуються за
рахунок субвенції із державного бюджету, на суму 9,0 млн. грн., із них
5,1 млн. грн. на виплату державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, 3,9 млн. грн. – допомоги сім’ям з дітьми, 4,9
тис. грн. – державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам.
Заборгованість з виплати державних допомог станом на
01.03.2005 року відсутня.

Іванюк З.В. – начальник відділу правової
роботи, правової освіти, легалізації
об′єднань громадян, реєстрації
нормативно-правових актів Рівненського
обласного управління юстиції
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Чи може адміністрація підприємства відмовити
жінці, яка має трирічну дитину, у наданні відпустки по
догляду за нею до досягнення шестирічного віку?
Відповідно до ч. 6 ст. 179 Кодексу законів про працю (далі
— КЗпП) у випадку, коли дитина потребує домашнього догляду,
власник зобов'язаний надати жінці відпустку без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного
віку. Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону "Про відпустки" підприємство за
рахунок власних коштів може надавати жінкам часткою
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної
плати для догляду за дитиною більшої тривалості. А якщо,
дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсуліно-залежний), то
відповідно до ч. З ст. 25 Закону "Про відпустки" власник зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати
тієї тривалості, що зазначена у медичному висновку, але не
більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.
Підставою для надання такої відпустки є медичний висновок
про необхідність домашнього догляду за дитиною, який
подається власнику разом із заявою про надання відпустки повністю або частково в межах установленого за медичним
висновком
періоду.
Відпустка
оформляється
наказом
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
До речі, така відпустка може бути надана не лише матері,
але й батьку дитини, бабі, діду чи іншому з родичів, які
фактично доглядають за дитиною. Особа, що доглядає за
дитиною та користується такою відпусткою, може скористатися
можливістю працювати на умовах неповного робочого часу або
вдома, що гарантується їй ч. 8 ст. 179 КЗпП.
Отже, відмова власника надати жінці відпустку по
догляду за дитиною, що потребує домашнього догляду, не є
мотивованою. До того ж, законодавство надає жінці, яка знаходиться в такій відпустці, гарантії збереження за нею робочого
місця та зарахування часу догляду за дитиною до загального і
безперервного стажу роботи і стажу роботи за спеціальністю.
Водночас до страхового стажу, протягом якого особа підлягає
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
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зумовленими народженням і похованням (ст. 7 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням") така відпустка не зараховується.
Щодо гарантії збереження за особою, що перебуває у
відпустці без збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку, то відповідно до
ст. 184 КЗпП України звільнення з роботи таких осіб не
допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Батько дитини (з яким ми розлучені) працює за кордоном і отримує чималу платню. Гроші на утримання дитини
дає, але порівняно з його доходами ця сума просто мізерна.
Хочу звернутися до суду з позовом про призначення
аліментів, але чула, що з коштів, які він заробляє за
кордоном, аліменти не стягуються.
Відповідно до п. 9 переліку видів доходів, які
враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з
подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додатку до постанови
Кабінету Міністрів від 26.02.93 р. № 146 в редакції від 01.07.02
р.) особа, що працює в установі України за кордоном, виплачує
аліменти на дітей, які проживають в Україні, з подвійного
заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні
у національній валюті. А якщо батько дитини працює за
контрактом в іноземній компанії і одержує заробітну плату
тільки за кордоном, аліменти з нього утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку він одержував до укладення контракту,
або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи
на момент від'їзду, або з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення
розрахунків.
Отже, для вирішення питання, з яким звернулась
дописувачка, треба з'ясувати, де батько дитини працює — в
установі України за кордоном чи в іноземній компанії за
кордоном? І в будь-якому разі порівняти ту суму, яку батько
дитини дає на її утримання добровільно і ту суму, яку виходячи
з чинного законодавства, може призначити суд.
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Згідно з ч. З ст. 181 Сімейного кодексу (далі — СК)
аліменти на утримання дитини присуджуються у частці від
доходу її батька і (або) у твердій грошовій сумі. Серед обставин,
які суд враховує при визначенні розміру аліментів, ч. 1 ст. 182
СК визначає стан здоров'я та матеріальне становище дитини,
стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, інші
обставини, що мають істотне значення. Суд, врахувавши
вищенаведені обставини, визначає частку заробітку (доходу)
батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину (ч. 1 ст. 183
СК), причому розмір доходів буде визначатися відповідно до
вищезгаданого переліку видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів. Відповідно до ч. 1 ст. 184 СК за
заявою одержувача аліментів суд також може призначити
аліменти у твердій грошовій сумі за наявності обставин, що
мають істотне значення (це визначає суд).
Водночас ч. 1 ст. 181 СК способи утримання дитини
можуть визначатися за домовленістю між батьками. А ст. 189
СК дозволяє батькам дитини укласти договір між батьками про
сплату аліментів на дитину, в якому можуть бути визначені
розмір та строки виплати. Такий договір укладається у
письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі
невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором
аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого
напису нотаріуса.
Для якої категорії громадян підвищується рівень
забезпечення прожиткового мінімуму на 25 відсотків: тільки
для одиноких матерів, чи для всіх, які утримують дитину та
не перебувають у шлюбі?
Статтею 57 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" від 23 грудня 2004 p. №2285-IV
встановлено на поточний рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" для: працездатних осіб у
сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів 130 гривень. Для матері (батька, усиновителя), яка утримує
дитину та не перебуває у шлюбі, при визначенні державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим
сім'ям
рівень
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забезпечення прожиткового мінімуму підвищується на 25
відсотків.
Враховуючи зазначене, при призначенні державної
соціальної допомоги усім жінкам (батькам, усиновителям), які
утримують дитину та не перебувають у шлюбі, рівень
забезпечення прожиткового мінімуму підвищується на 25
відсотків.
Чи має право на одноразову допомогу при народженні
дитини жінка, яка не застрахована у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
чоловік якої є громадянином іноземної держави і в Україні не
проживає, у випадках коли: шлюб між подружжям
укладений; шлюб не укладений, але чоловік визнав дитину?
Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" одноразова допомога при народженні
дитини надається одному з батьків (усиновителю, опікуну), не
застрахованому в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
Враховуючи зазначене, якщо батьки дитини не
застраховані в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, зазначена .допомога може бути
призначена жінці на загальних підставах органами праці та
соціального захисту населення за місцем проживання незалежно
від того одруженні батьки дитини, чи ні.
Чи включається до складу сім'ї при призначенні
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
особа, яка не досягла 18-річного віку і власної сім’ї не має, не
навчається, працевлаштована?
Відповідно до пункту 6 Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям до
складу сім'ї, що звертається за призначенням соціальної
допомоги, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та
підопічні діти цих осіб.
Враховуючи зазначене, оскільки дитині заявників ще не
виповнилось 18 років, вона враховується до складу сім'ї батьків
при призначенні державної соціальної допомоги і рівень
забезпечення прожиткового мінімуму для неї становить 120
гривень (дитина неповнолітня).
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Крім того, на таких дітей розповсюджується відповідне
підвищення цього рівня, передбачене ст.5 базового Закону.
Чи має право на допомогу у зв'язку з вагітністю та
пологами жінка, яка на час вагітності зареєстрована як
суб'єкт підприємницької діяльності та не застрахована в
системі загальнообов'язкового державного соціального
страхування?
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" та пунктів 3 та 4 Порядку
призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми
право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами
мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не
застраховані в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, а саме:
- жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил,
Державної прикордонної служби, СБУ, військ цивільної
оборони, інших військових формувань та з числа осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
- жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією
підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не
раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання
допомоги;
- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки
вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів;
- непрацюючі жінки.
Підставою для призначення допомоги у зв'язку з
вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним
закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що
складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також
довідка:
1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка
служить, навчається;
2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з
роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та
організації;
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3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в
центрі зайнятості як безробітна;
4) видана житлово-експлуатаційною конторою (сільською,
селищною радою) за місцем проживання про те, що жінка не
працює (не служить, не навчається).
Жінка, яка в період вагітності зареєстрована як суб'єкт
підприємницької діяльності, вважається працюючою. Таким
жінкам лікувально-профілактичним закладом видається листок
непрацездатності.
Враховуючи те, що жінки, які в період вагітності
зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, не
відносяться до жодної із вищезазначених категорій, та, оскільки
такі жінки не зможуть надати жодної із перерахованих довідок,
призначити таким жінкам допомогу по вагітності та пологам
немає законних підстав.
Одночасно повідомляємо, що оскільки жінка не
застрахована у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, зазначена допомога їй може бути
призначена лише за умови припинення нею підприємницької
діяльності та надання всіх необхідних документів.
В даний час через відсутність бланків „Свідоцтво про
народження дитини" органи РАГС замість зазначеного
свідоцтва видають відповідні довідки. Чи мають право
органи праці та соціального захисту населення призначати
та виплачувати допомогу на підставі таких довідок?
Оскільки до органів праці та соціального захисту
населення звертаються громадяни, яким замість свідоцтва про
народження дитини, органами реєстрації актів цивільного стану
була видана довідка із зазначенням, що довідка видана у зв'язку
з відсутністю бланків свідоцтв про народження, з метою
збереження права громадян на отримання державної допомоги,
вважаємо за можливе призначати всі види державної соціальної
допомоги на підставі оригіналу вищезазначеної довідки. При
цьому при видачі свідоцтва про народження дитини, громадяни
обов'язково повинні додатково подати копію свідоцтва для
залучення до справи.
Чи враховується до сукупного доходу сім'ї матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань та
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допомога на оздоровлення, які надаються державним
службовцям?
Відповідно до пункту 8.2 Методики обчислення сукупного
доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги до сукупного
доходу сімей (одержувачів) не включається одноразова
допомога, яка надається за рішеннями органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, підприємств, організацій
незалежно від форм власності, у тому числі громадських та
благодійних. Враховуючи зазначене, а також те, що матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань та
допомога на оздоровлення, які виплачуються державним
службовцям, надаються згідно чинного законодавства за
рішенням керівника установи та носять разовий характер, до
сукупного доходу сім'ї такі виплати не включаються.
Які документи необхідно представити спадкоємцю для
одержання суми субсидії або соціальної допомоги і хто може
бути спадкоємцем одинокої особи?
Згідно зі статтею 1227 Цивільного кодексу України
(набрав чинності з 01.01.2004) суми заробітної плати, пенсії,
стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які
належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя,
передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності – входять
до складу спадщини.
Враховуючи вищезазначене, якщо отримувач соціальної
допомоги помер після 01.01.04, суми соціальної допомоги, які
йому належали та не були ним одержані за життя, виплачуються
членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу
спадщини.
Таким чином, органи праці та соціального захисту
населення можуть виплатити соціальну допомогу, включену
до складу спадщини, особі, яка не була зареєстрована разом із
спадкодавцем ( або не входила до складу його сім'ї), лише
після визначення із спадкоємцем в установленому порядку
(після прийняття нею спадщини).

35
При цьому, для підтвердження правомірності здійсненої
виплати, вважаємо за доцільне, щоб спадкоємцем були подані
такі документи:
- заява;
- документ, що засвідчує його особу (копія залучається
до справи);
- свідоцтво про право на спадщину в якому вказано, що
він має право на соціальні виплати, які належали спадкодавцю
(копія залучається до справи).
Зазначене свідоцтво видається спадкоємцю нотаріусом
державної нотаріальної контори, визначеної дня ведення справ
про спадщину на даній території (місто, район). Дані про
належні спадкодавцю суми соціальних виплат до дня смерті
вносяться нотаріусом до зазначеного свідоцтва на підставі
довідки управління праці та соціального захисту населення, яка
видається спадкоємцю за його зверненням протягом 6 місяців з
дня смерті спадкодавця.
Наприклад. На житловій площі заявник Б. проживав і був
зареєстрований один. Із заявою для призначення соціальної
допомоги він звернувся 4 лютого 2004 року. 13 лютого заявнику,
який помер 20 лютого 2004 року, призначена субсидія на тверде
паливо та скраплений газ.
В даному випадку можливі два варіанти:
- кошти перераховані на рахунок отримувача субсидії у
відділенні банку (орган праці та соціального захисту населення
розрахувався із заявником) – для отримання спадщини
спадкоємець має звернутися до відділення банку у порядку
встановленим чинним законодавством.
- кошти ще не перераховані на рахунок отримувача
субсидії у відділенні банку, або не виплачеш через відділення
поштового зв'язку — орган праці та соціального захисту
населення виплачує зазначені кошти після визначення
спадкоємця у встановленому порядку.
До відома: Порядок оформлення спадщини передбачений
главами 84-90 Цивільного кодексу України.
Зокрема, статтями 1216, 1217 зазначено, що
спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від
фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб
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(спадкоємців), спадкування здійснюється за заповітом або за
законом.
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути
фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а
також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і
народжені живими після відкриття спадщини (стаття 1222).
Згідно статті 1223 право на спадкування мають особи,
визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його
недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття
спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення
заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом
одержують особи, визначені у статтях 1261 - 1265 зазначеного
Кодексу. Право на спадкування витікає у день відкриття
спадщини.
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час
відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем,
має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття
спадщини (стаття 1269).
Відповідно до статті 1270 для прийняття спадщини
встановлюється строк у шість місяців, який починається з
часу відкриття спадщини.
Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати
свідоцтво про право на спадщину. Свідоцтво про право на
спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести
місяців з часу відкриття спадщини (статті 1296, 1298).
Свірець В. – консультант з правових
питань Рівненської обласної громадської
організації “Комітет виборців України”

Як реєструвати громадську організацію?
Об'єднання
громадян
можуть
легалізуватися,
відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".
Легалізація
(офіційне
визнання)
об'єднань
громадян
здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх
заснування.
Першим документом, який слід підготувати для
реєстрації є заява до реєструючого органу. Реєструючим
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органом для об'єднань громадян є Міністерство юстиції
України.
Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і
міжнародних
громадських
організацій
здійснюється
Міністерством юстиції України. Місцеві об'єднання громадян, а
також місцеві осередки всеукраїнських і міжнародних об'єднань
громадян – Головним управлінням юстиції Мін'юсту в
Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та
Севастопольським міськими, районними, районними в містах
Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими
комітетами сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів.
Форма заяви має відповідати вимогам Положення "Про
порядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року
№140.
Підписи повинні бути завірені в установленому
законом порядку, тобто нотаріально посвідчені. Підписання
заяви трьома представниками від засновників має відбутись у
присутності нотаріуса. Особи повинні мати з собою паспорти.
За нотаріальне посвідчення заяви справляється встановлена
плата.
Після нотаріального посвідчення заяви, документи
подаються на реєстрацію у відповідний до статусу ГО
державний орган чи орган місцевого самоврядування. До заяви
про реєстрацію ГО додаються:
1) статут (положення) у двох примірниках;
2) протокол установчого з'їзду (конференції) або
загальних зборів, які прийняли статут (положення);
3) відомості про керівний склад центральних статутних
органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року
народження, місця постійного проживання, посади (заняття),
місця роботи);
4) дані про наявність місцевих осередків (для
організацій із всеукраїнським статусом), підтверджені
протоколами конференцій (зборів);
5) документ про сплату реєстраційного збору (в
залежності від статусу ГО сума збору буде різною і
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визначається Постановою КМУ від 26.02.1993р. № 143); Даною
Постановою визначено, для всеукраїнських організацій –
двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для
місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків
зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань
громадян: міжобласних, обласних – десять неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Для міжрайонних, районних,
сільських, п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6) відомості про засновників об'єднання громадян або
спілок об'єднань громадян (для громадян – із зазначенням
прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного
проживання; для спілок об'єднань громадян – назви об'єднання,
місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням
копії документа про легалізацію).
У відповідності до Постанови КМУ від 26.02.1993р.
№143, за реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір
збору знижується на 50 відсотків.
Після подання заяви, реєструючий орган зобов'язаний
розглянути її у двомісячний термін. У цей термін, орган, що
здійснює реєстрацію, має право здійснювати перевірку
відомостей, що містяться в поданих документах. Значну увагу
органи реєстрації приділяють змісту та відповідності статуту ГО
чинному законодавству.
За результатами розгляду заяви приймається рішення
про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його
реєстрації.
У разі реєстрації об'єднання громадян керівнику ГО,
або за його дорученням одному із засновників видається
свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та оригінал
статуту з проставленою круглою печаткою реєструючого
органу.
Після отримання оригіналів статуту і свідоцтва про
реєстрацію організації, необхідно зробити не менш як 5
нотаріально посвідчених копій цих документів. Вони будуть
необхідні для подальшої реєстрації ГО у перелічених нижче
державних органах та установах. Копії статуту також можуть
бути посвідчені органом юстиції, який здійснював реєстрацію.
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За юридичною силою вони будуть рівноцінні до копій
посвідчених нотаріально.
Отримавши свідоцтво про реєстрацію, для одержання
остаточних атрибутів юридичної особи необхідно протягом
місяця стати на облік у таких державних органах та установах:
1. Державному управлінні статистики.
2. Державній податковій адміністрації.
3. Банківській установі, де відкривається рахунок.
4. Дозвільній системі УВС (для виготовлення печатки).
5. Фонді соціального страхування.
6. Пенсійному фонді.
7. Державному фонд зайнятості.
Після реєстрації в цих органах вищезазначені суб'єкти
звертаються до державного реєстратора у виконавчій комітет
міської ради міста обласного значення або району, районну у
містах Києві та Севастополі державну адміністрацію за
місцезнаходженням юридичної особи для засвідчення факту
створення та включення їх до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому
подається заповнена реєстраційна картка (форма N 6),
пред'являється оригінал свідоцтва про державну реєстрацію у
відповідному органі та ідентифікаційний код, отриманий від
органу статистики.
Касянчук С.А. – заступник начальника
Головного управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації
Щорічно напередодні Дня Перемоги ветеранам війни
виплачується разова грошова допомога. Її розмір останнім
часом істотно зріс.
У цьому році розмір допомоги збільшено порівняно з
2004 роком практично удвічі, та складає відповідно:

№
з/п
1.
2.
3.

Категорії ветеранів
Інваліди війни І групи
Інваліди війни ІІ групи
Інваліди
війни
ІІІ

Роки

2004
195 грн.
160 грн.
130 грн.

2005
400 грн.
330 грн.
270 грн.
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4.
5.
6.

7.

групи
Учасники бойових дій
Особи,
які
мають
особливі заслуги перед
Батьківщиною
Члени сімей загиблих
та дружини (чоловіки)
померлих
учасників
бойових дій і учасників
війни, визнаних за
життя інвалідами
Учасники війни

120 грн.
195 грн.

250 грн.
400 грн.

65 грн.

130 грн.

-

50 грн.

Таку допомогу в поточному році в області отримають 3,8
тисяч інвалідів війни, 5,4 тисячі учасників бойових дій, 8,8 тисяч
членів сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих учасників
бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, та 57,7
тисяч учасників війни.
На це в державному бюджеті України на 2005 рік для нашої
області передбачено 7,95 млн. грн., тоді як у 2004 році такі видатки
склали 2,5 млн. грн.
Виплата допомоги ветеранам війни буде провадитись
органами праці та соціального захисту населення до 5 травня 2005
року через поштові відділення зв’язку або через установи банків
(шляхом перерахування на особовий рахунок одержувача) за місцем
отримання пенсії чи грошового утримання.
Більш детальну інформацію з даного питання ветерани можуть
отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за
місцем проживання.
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
Шаргородська Світлана Вікторівна – соціальний
педагог Рівненського обласного центру
практичної
психології і соціальної роботи, психолог.

Як дитині-інваліду влитися в новий шкільний
колектив?
Нова школа, новий колектив однолітків, нові вчителі –
це маленький стрес, якому піддається дитина. Адже, разом з
елементом цікавості, нових сподівань, вирішенням старих
проблем перед дитиною виникає і нове завдання – знайти своє
місце в структурі вже сформованого класного колективу. Інакше
кажучи, дитині потрібно адаптуватися (пристосуватися) до
нових умов навчання і спілкування. Прийняти існуючу
психологічну культуру колективу і презентувати власну
особистість (свої знання, уміння, навички, здібності і таланти,
сильні і слабкі сторони).
Отже, для того, щоб допомогти дитині адаптуватися до
нового середовища батькам і вчителям необхідно
дотримуватися таких правил:
• батькам дитини і майбутньому класному керівнику
бажано обговорити особливості психофізичного розвитку
дитини, рівень її знань, здібності тощо;
• батькам розповісти дитині про її нову школу, клас, в
якому вона буде навчатися;
• напередодні появи в класі нового учня, класному
керівнику бажано поговорити з учнями про нового
однокласника, запропонувати комусь з класу взяти над ним
шефство.
Дитині, насамперед, потрібно пам’ятати, що вона така
сама дитина як і всі інші. Немає жодної ідеальної людини. У
кожного є свої сильні сторони і свої недоліки, які стосуються як
рис характеру, так і вад здоров’я. Різниця полягає лише в тому,
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що в одних людей ці вади внутрішні (приховані), а в інших вони
відразу кидаються у вічі.
Наступна порада – бути собою. Протягом життя кожен з
нас грає різні соціальні ролі, що передбачає різні стилі
поведінки, різний ступінь відповідальності. На жаль, часто ми
заграємося, забуваючи, що найбільше у спілкуванні та
стосунках цінується щирість, власна думка, відкритість, рівність
партнерів.
Мабуть, немає жодної людини, яка зовсім позбавлена
здібностей і талантів. Хтось має гарні художні здібності, досягає
успіхів у спорті. Інший вміє слухати і дати вчасно мудру пораду.
В когось ці здібності більш розвинуті, а хтось навіть і не
здогадується про їх існування. Кожна людина має свою
“родзинку”. Впевнена, що вона є і у Вашої дитини. Потрібно
просто знайти її і презентувати її іншим. До речі, до цього
процесу можна залучити і новий класний колектив на чолі з
класним керівником.
Крім того, допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних з
адаптацією дитини, її навчальних успіхів та інших питань
можна отримати у практичного психолога чи соціального
педагога школи, в якій навчається дитина. Якщо такого
спеціаліста немає – у методиста, що відповідає за психологічну
службу, яка знаходиться у районному (міському) відділі
(управлінні) освіти.
Як поводитися здоровим учням з дітьми-інвалідами?
Загальні поради щодо поведінки здорових учнів з
учнями з вадами розвитку були висвітлені у відповіді на
попереднє запитання. Більш детальні рекомендації можна
отримати після спілкування психолога, соціального педагога чи
психотерапевта з конкретною дитиною, що має вади розвитку.
Як варіант, хочеться презентувати пораду людям
інваліда з дитинства Олега О.: “Не готуйте відразу копійки (бо
це декого образить), не кажіть того, що людина сама все життя
знає, й взагалі, не дивіться на інваліда, як на інваліда.
Подивіться на нього, як на друга, якому сьогодні погано або
трішки не пощастило. Просто зі всією щирістю душі, з
розумінням або з намаганням зрозуміти, подивіться йому у вічі і
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поспілкуйтеся з ним (звісно, якщо маєте час і бажання). Цим він
буде вдячний більше, ніж за ваші копійки, адже він все ж таки
теж людина!!!”
Як перебороти свої слабкості?
Для того, щоб дати конкретну відповідь на Ваше
запитання потрібна більш детальна інформація про Вашу
пробему. Наприклад:
•
Що Ви називаєте слабкостями?
•
Як часто вони проявляються?
•
В яких саме ситуаціях вони проявляються?
А, саме головне, чи дійсно те, що Ви називаєте
слабкостями є такими? Що або хто спричинив їх виникнення? І,
як би це дивно не звучало, для чого Вам потрібні ці слабкості?
Можливо, саме з їх допомогою Ви будуєте певні стосунки,
уникаєте відповідальності тощо.
Для того, щоб вирішити будь-яку проблему, потрібно
знайти її витоки. Тобто усунути не лише симптоми (наслідки), а,
в першу чергу, її джерело (першопричину). Спробуйте за
допомогою вище згаданих питань проаналізувати власну
проблему. Для більшої об’єктивності залучити до цього процесу
близьких Вам людей, а ще краще психолога. Результат пошуку
може перевершити Ваші очікування. Адже, окрім вирішення
проблеми, Ви відкриєте для себе свій внутрішній світ, приховані
здібності і таланти. А це не тільки цікаво, але і користно.
Спілкування людей з особливими потребами з
навколишнім світом.
Спілкування – процес двосторонній. А тому не
забувайте декілька простих правил:
• Ставтеся до інших так, як би Ви хотіли, щоб інші
ставилися до Вас!
• Уникайте кулуарних розмов (пліток)!
• Умійте і слухати, і чути!
• Поважайте думку Вашого партнера по спілкуванню!
• Майте власну думку!
• Щирість і відкритість завжди приваблює людей.
Пам’ятайте про це!
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А ще, життя завжди дає нам те, що ми від нього
очікуємо. Думаємо про погане – отримуємо проблеми, мріємо
про успіх – отримуємо приємні сюрпризи. До того ж, люди
ставляться до нас саме так, як ми самі до себе ставимося. Отож,
любіть себе! Пам’ятайте, що Ви єдина (єдиний) і неповторна
(неповторний)! І якщо Ви з’явилися на цей світ, значить це
комусь потрібно!
Тема любові та сексуальних стосунків молодих
людей-інвалідів.
Якщо дружба – перший акт духовного зближення
людей, то кохання – заключний, який є піком людської
інтимності.
Кохання – не лише почуття, але і здатність любити
іншу людину, а також можливість бути коханим (коханою).
Воно вимагає зусилля і старання, кінцеву мету яких можна
визначити словом – самовдосконалення. Кохання – це також
мистецтво, якому потрібно учитися і в якому необхідно
постійно удосконалюватися.
Кохання – такі стосунки між людьми, які не
припускають домінування однієї людини над іншою або
беззаперечного підкорення один одному. У коханні обидві
сторони рівні, одна приносить себе в жертву заради іншої, і
кожен, нічого не втрачаючи, лише отримує.
Віддаючи у коханні свою життєву силу та енергію
іншому, людина ділить з ним свою радість, збільшуючи і свою,
розширюючи своє розуміння світу, збагачує власний світогляд,
досвід, знання і переживання, які разом складають її духовне
багатство. У коханні людина віддає, щоб отримати, і отримує,
щоб віддати.
Кохання передбачає турботу про іншу людину.
Зацікавленість у покращенні її життя і розвитку.
Існує декілька видів любові: братерська, материнська,
еротична, любов людини до себе і любов до Бога.
Кохання, що починається з сексуального потягу або
засноване на ньому, майже ніколи не буває міцним. Воно
зазвичай нетривале, тому що в ньому немає справжнього
високого почуття і всього того, про що говорилося вище.
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Сексуальний потяг може стати фактором, що зміцнює кохання,
але лише при його наявності.
Кохання – почуття, яке не поділяє людей на здорових і
хворих. Тому всі відчуття, переживання, радощі, які викликає
кохання є однаковими для всіх людей. Якщо ж у Вас виникають
питання пов’язані з особливостями Вашого психофізичного
стану і певних технічних аспектів інтимних стосунків, можна
звернутися до відповідного спеціаліста (гінеколога, уролога,
сексолога, психотерапевта, психолога) або до літератури, що
висвітлює проблему, яка Вас цікавить. Бажаю Вам кохати і бути
коханими!
Використана література:
1. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед.
учеб. заведений. В 3 кн. Кн.1. Общие основы психологии. –
2-е изд. – М., 1995 – ст. 509-513.
2. Психологічні особливості адаптації дітей в перехідний
період з початкової ланки навчання в середню / Розроблені
авторами: Опанасюк Г.В., гуманітарна гімназія, Баранюк
С.Л., РДМГ, Кондратюк О.М. ЗОШ №19, Гуменюк С.І. ЗОШ
№28, Корнійчук І.О. ЗОШ №15, Нестеровою Л.М., ЗОШ
№16 – Рівне, 1998 – ст. 10.
3. Семиченко В.А. Психические состояния.
4. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г.Бевз / За заг.
ред. С.Максименко – К., 2005 – ст. 5.
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ТВОРЧІСТЬ
Віталій Яценя, 1991 р.н. Учень 8 класу ЗОШ №
22 м. Рівного. Понад усе любить своїх рідних:
маму та бабусю. Захоплюється математикою,
географією. У вільний час пише вірші, займається
в літературному об’єднанні "Поетарх". Мріє
мати власний комп'ютер. Хоче бути лікарем або
артистом.

ЗЕМЛЯ
Земле моя, замріяна,
Квітуча, вся в садах!
Вона така красива,
В зелених кольорах.
Шумлять на ній дерева,
У лісі, біля хат,
Вони, мов мужні воїни
Зі зброєю в руках.
Людей на ній багато,
І я із них один.
Живу на ній щасливо,
як рідний її син.
"БАЖАЮ ВСІМ"
І ось на світ з'явився
хлопчик:
Не в радість мамі це було.
Вона ридала дні і ночі,
Від болю серце нило і гуло.
А це був я. І був я
інвалідом:
Не дав мені здоров'я Бог!
Я свого горя нікому не
видам:
Не міг ступити я й
маленький крок!
Одна нога короткою була,
Ще вроджена гемофілія.

Всіх лікарів матуся підняла,
Мене теплом, любов'ю
обігріла.
Я переніс усе: гіпсовку ніг,
Блокади, витяжки, масажі.
Я на ноги піднятись зміг
І я тепер танцюю майже.
Благала Бога моя мама
Молитвою, сльозами за
мене
І я просив його так само:
Я знав, що він хворобу
прожене.
І ось я разом з вами
Радію Сонцю і Землі!
Стаю міцнішим я з роками,
Хоч я з дитинства інвалід!
Люблю життя, бажаю всім
тепла.
А в серці злагоди й любові
Щоб доля наша доброю
була
І настрій був чудовий.

Юлія Костюкевич, 1988 р.н. Учениця ЗОШ № 1 м.
Рівного. З дитинства захоплюється літературою,
особливо поезією. Рано почала писати власні вірші.
Займається у літературному об'єднанні "Поетарх", що
діє при міському Палаці дітей і молоді під керівництвом
талановитого педагога і поетеси Т.І. Горбукової. Юлія –
лауреат Всеукраїнських конкурсів творчої молоді "Повір
у себе" з 1999 по 2001 роки.

ВОЛИНЬ
Які красиві ті смарагдові ліси,
Стоять, мов в казці: горді і щасливі.
І річка плине в синій бистрині
Під радісні, дзвінкі пташині співи.
Які красиві ті густі ліси!
Дуби стоять, мов воїни відважні.
Там сосни є високі і стрункі,
Берізки ніжні, явори поважні.
Там є озера чисті, як сльоза,
Що котять потихеньку свої хвилі.
Це все Волинь — це рідна сторона,
Де завжди буде мені гарно й мило.
КРИШТАЛЕВИЙ ХРЕСТ
Криштальний хрест — це символ чистоти
Це символ неоскверненої віри.
У кожного із нас свої хрести,
А в мене — кришталевий — це надія.
Надія, що колись воскресне знов,
Розквітне щедро й запанує всюди
Свята, крилата зоряна любов
І стануть всі добріші в світі люди,
І зрозуміють жителі Землі:
Найбільше щастя — це у мирі жити.
Всі люди разом скажуть: "Геть — війні!
Давайте будем миром дорожити!"
І радість запанує на Землі.

ПОВІР У СЕБЕ
ДОЛІ КИНУЛА ВИКЛИК
Софійка, наче сонечко, зігріває всіх. Ось і
наймолодший братик Андрійко від неї не
відходить. Просить сестричка сказати
гостям, скільки йому рочків, швиденько
показує догори підняті два пальчики.
Запитує, як звати, поважно-протяжно
відпові-дає: "Андрійко-о-о", скажи імена:
тата — Олексій, мами – Люда...
І нам біля цієї дівчини-щебетушки
та її братика стало так легко, ніби з нею
давні друзі. Тільки бабуся, щоб ніхто не бачив, краєчком хустинки
змахує непрошені сльозини. Приїхала до родини старшого сина
Олексія погостювати з Дерманя і, звичайно, рада, що по силі ще
допомогти. Та як подивиться на внучечку, то серце знову крає біль.
Сама дівчинка – справжня красуня, не піддається вродженій недузі.
Де ж то видано, щоб без рук, а так вправно та гарно пейзажі
вимальовувала, виводила кожну літеру! І то чим? Пальчиками
правої ноги...
Ніжки заміняють їй руки. Вона ними так легко обнімає
братика, який на хвилинку запримхував, бо не дала олівця. І то
тільки на мить, бо відразу заспокоївся, присівши біля сестрички,
яка погодилася показати нам, як вона малює. За кілька хвилин на
чистому аркуші паперу виросла берізка, простелилась доріжка,
зарясніли кущі. Більше всього Софійка любить малювати краєвиди
рідної природи...
Такою дівчинка народилась. З двома старшими дітьми
подружжя Бухало проблем не мало, а з цією донечкою не знали, що
робити, куди податися. Родина священика навіть розгубилася. Та
мама знайшла в собі сили на поїздку в Німеччину. Тут Софійці
зробили рідкісні дорогі протези. Ліва рука могла навіть пальчики
повертати. Дівчинка брала участь у розвагах, купалася в басейні. І
нібито ожила, потрапивши в коло людей, які прагнули подарувати
їй повноцінне життя, і мама з батьком збадьорилися, але ненадовго:
невиліковна хвороба забрала неньку у вічність. Софійка, на щастя,
недовго відчувала себе сиротою. Прийшла мама Люда, й усе стало

на свої місця. Невдовзі тато привіз протези з Харкова, однак вони
не підійшли. Не розгубилася від цього, усвідомлюючи подальшу
складність буття. Не піддалася болям і стражданням, а взялася
самотужки вчитися заміняти руки ногами. Родинне тепло,
взаєморозуміння та співчуття благодатно впливали на
відпрацювання рухів. Коли переїхали в Тинне, куди батька
направили служити в місцевий храм, Софійка підросла. Її записали
до школи. Зважаючи на ситуацію, учителі приходили додому. Та
незвична учениця незабаром здивувала всіх: сама завітала в клас. Її
настільки захопив новий світ пізнання, спілкування з ровесниками,
що вона не відчувала себе обділеною. Любить учитися, закохана в
зарубіжну літературу, у викладача предмета Світлану Юхимівну
Макаревич, яка цікаво веде заняття. А завдяки вчительці
української мови й літератури Наталії Олександрівні Онісковець
Софійка почала складати вірші, малювати. А невдовзі її вірш про
хліб опублікували в "Сарненських новинах". Скільки було радості!
А коли запросили в кафе "Альфа", що в райцентрі, де зібралися
обдаровані, але обділені долею діти, заплакала. Тут уперше
побачила таких однолітків, як і сама. Зрештою, Софійка Бухало
велика оптимістка, і ця зустріч, спілкування ще додали їй сил і
впевненості, підбадьорили. Вірш, прочитаний нею, викликав хвилю
оплесків. І малюнки нікого не залишили байдужими.
А ще окрилив Софію відпочинок у санаторії "Україна", що в
Хмельницькій області. Туди разом з дітьми соціальне незахищеної
категорії возила її спеціаліст райдержадміністрації Інна Сич. Як
дівчина дякувала організаторам цього своєрідного турне! Й Інна
була задоволена, що її підопічна не додає проблем, а самостійно
себе обслуговує. Усі присутні дивувалися, скільки в тиннянки
енергії, прагнення жити повноцінним життям. Сама розчісує
волосся, умивається, відкриває двері... І це, зважте, без рук. Не
можна було без хвилювання спостерігати за її участю в численних
концертних програмах, конкурсах. Завдяки цьому, напевно, біля неї
завжди гуртуються однолітки, легко знаходить друзів, її розуміють
усі, з ким познайомиться, поспілкується хоч раз. З такою теплотою
та любов'ю розповідає про подруг Валю й Ольгу, про хлопцівстаршокласників, які заступаються за неї...
А ще треба бачити Софійку в танцях. Вона так любить
сучасні ритми! Дискотека для неї стихія. Вона часто проситься
довше побути на танцях. Струнка, як берізка, гнучка, як лозина,

справжня окраса танцю, будь-якого юного товариства. А ще
захоплюється дівчинка вишиванням. Якось привезла бабусі
вигаптовану серветку. Довго не насмілювалася показати, бо та
відразу починала плакати...
Софійка сама піднялася на п'єдестал долі у свої юні роки. І
дай Бог, щоб їй щастило надалі. Вона вірить у це. Свідченням тому
є її вірші, як-от "Весна", "Осінній вечір", "Урок на все життя".
Познайомтесь, приміром, з "Метушливими горобцями":
Метушливі горобці
Хочуть сісти на стовпці.
По одному хочуть сісти,
Але всім немає місця.
А як вмістяться по парі,
Буде вільна стовпців пара.
Чудово, правда? Безумовно, не весь її творчий доробок
довершений, але в багатьох проглядаються літературні образи:
"Розізлився дощ", "Осінній вечір запалює вогні" й т.д.
Живе така незвична дівчинка в Тинному, не підкоряючись
долі. Кинула їй виклик і торує свою стежку в житті.
Раїса Бричкова.
Фото Василя Сосюка.

ПРАВО НА ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ
Є люди, які з юнацьких років знають свій
життєвий шлях, бо вірять у долю. Складне
життя пророчили Юрію Матвійчуку з села
Вільбівного Острозького району, як ворожили в
17 років по руці. А коли у 20 років після
невдалого стрибка у воду, він був у критичному
стані, лікарі повідомили батьків: «Більше тижня
не проживе...» Та й деякі з родичів подумки
хотіли, щоб вже краще помер, чим існувати малорухомим
інвалідом. Не вірили, що буде жити і батьки.
Материнське серце в тузі обливалося кров'ю, бо її навіть у
палату до сина не впускали. А батько, Степан Матвійович, сам на
милицях, без ноги, яку ампутували 23 роки назад після травми на
шахті, думав гірку думу про сина-інваліда. Все навколо ніби було

настроєно проти молодого хлопця, проти його права на життя. А
він, не дивлячись ні на що, залишився жити і головне – жити
нормальним людським життям. Хоча було все: зневіра, відчай,
запої. Деякі відвернулись, побачивши Юрія на інвалідному візку.
“Так, – розказує він, – перші 3-5 років було дуже важко”. Молодий,
донедавна здоровий спортивний хлопець адаптувався у новому,
страшному, але реальному статусі. І сам себе, і всі оточуючі
сприймали його як інваліда, тобто людину, так би мовити, другого
сорту. А от для симпатичної сусідки Аллочки, Юрко став
найкращим, найжаданішим. Хоча всі відмовляли дівчину. Всі, крім
мами, яка серцем відчула велику жіночу доброту дочки і дала своє
благословіння. І Алла не злякалася, вона пішла на зустріч своїй
нелегкій долі, й у 1990 році вони з Юрієм побралися.
Народилася донечка Оля і життєва ріка молодого подружжя
поступово увійшла в нормальне русло. Охайна тепла хатина з
акуратним подвір'ям, доглянутий город і садок, невелике
господарство. За всім цим – велика повсякденна праця Аллиних
працьовитих і Юркових напівздорових рук. Він ніколи не сидить
без роботи. Шукає заняття, щоб була турбота, щоб день був
заповнений. От якби ще хоч трошки платили йому...
А ще Юрко завзятий рибалка. Влітку його часто не застанеш
вдома: весь у русі, на людях, у полі, коло річки. То мандрує по
шосе на візку до Острога на змагання з шахів, або ж збирає
хлопчаків на футбольному полі школи. «Чим курити по кутках,
нехай краще грають у футбол», – вважає Юрій. Організував збірну
команду села серед дорослих, яка приймає участь у чемпіонаті
району між сільськими командами. А підліткова збірна виграла
першість району з футболу серед школярів. 4-ох здібних хлопців
вже забрали до Нетішинської спортивної школи. Вони, так би
мовити, футбольні хрещеники Юрія. Сільський голова Віктор
Тишкун справжній товариш, не на словах, а конкретними справами
допомагає: забезпечив футбольною формою і м'ячами старших,
юнаків. Юрій від душі радіє цій практичній допомозі, бо все інше,
в тому числі і організаційна робота, базується тільки на його
ентузіазмі.
А головне, Юрій – сам завзятий спортсмен. Активний
учасник і неодноразовий призер обласних змагань серед інвалідів.
Декілька разів перемагав у спортивних гонках на візках. До того ж
шахіст, шашкіст, і великий шанувальник спорту взагалі.

А зрештою він зовсім не схожий на інваліда. Просто
усміхнений, рухливий, життєрадісний молодий мужчина...
P.S. 11 березня 2005 року у Києві в Українському домі
відбулося засідання Генеральної асамблеї Всеукраїнського
суспільного соціально-політичного об'єднання "Національна
асамблея інвалідів України" (НАІУ). На форумі виступив голова
об'єднання, народний депутат Валерій Сушкевич. Він підкреслив,
що протягом 2004 року НАІУ плідно співпрацювала з комітетом
ВР у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів. Як результат цієї
взаємодії було вироблено цілу низку законів, спрямованих на
соціальний захист інвалідів.
Дуже хотілося, щоб якомога скоріше суспільство відчуло
дієві позитивні зміни у сфері соціального захисту інвалідів.
Елла Білюк
Острог

ПРОБЛЕМА
“ПРОДАНИЙ”
Кілька днів тому 45-річному
Олександрові Шутенну вдалося
вирватися... з рабства. Він був
заручником не десь далеко, у
чужій державі, а тут – в
Україні. Чотири роки тому
Олександра вкрали цигани. За
цей
час
його
сім
разів
перепродували: перший раз – за
150 доларів, останній – за 2,5 тисячі. Даючи згоду на публікацію
цієї статті, Олександр ризикує власним життям. Та після всіх
знущань, які йому довелося пережити, колишній морякпідводник Тихоокеанського флоту вже не боїться нікого й
нічого.
"Ви хочете знати, як я жив у циганському полоні? Як
собака. Ні, гірше. Бо добрий господар дає собаці їсти з миски і
стелить підстилку. А мені жбурляли їжу на підлогу, і спав я на
голому бетоні, в самій сорочці". Ось так тримали свого в'язня
цигани. Постіллю українця Олександра Шутенка був балкон 18-го
поверху. Замість простирадла йому стелили пісок, а зверху
присипали цементом. Це для того, щоб мав хворі легені й кашляв.
Годували тюлькою і гнилими оселедцями. Коли відмовлявся на них
працювати або ж приносив мало грошей, били й не давали їсти.
Це не страшна казка. Це дійсність. Чоловік, який був у
рабстві, — не волоцюга, не пияк і не наркоман. Це звичайна
людина, яка волею долі втратила ноги. А чотири роки тому, 26
листопада 2001 року в місті Знам'янка Кіровоградської області
Олександра Шутенка викрали цигани, — щоб зробити з нього
жебрака. Він декілька разів утікав. Його знаходили, били і знову
забирали у рабство... А що ж міліція?
...У 14 років Сашко був переможцем багатьох спортивних
олімпіад. Рукопашний бій, самбо, карате, дзюдо, бокс... А коли
Сашкові було шістнадцять, Люся, з якою він десять років просидів
за одною партою, стала йому дружиною. До армії чоловіка й тата
проводжали двоє: Люся і маленький син Толя.

За
вдалу
операцію
"Куба"
підводникам,
які
супроводжували Брежнєва, дали тримісячну відпустку. Батькам і
дружині з малим сином на Кіровоградщині жилося важко. Тож
Олександр вирішив їм допомогти і на час відпустки піти на роботу.
Влаштувався башмачником на залізницю: там добре платили. Саме
тоді він дістав виробничу травму і лишився без обох ніг.
Троє підпилих залізничників поверталися з роботи
додому. Затіяли бійку. Один із них штовхнув Шутенка, який саме
працював. І все... П'ятнадцять діб у реанімації. Отямившись, він
побачив лише медсестру і матір. 19-річний солдат намацав
порожнечу там, де мали бути ноги. Цього ж дня у реанімацію
ввійшла його дружина Люся з сином. Разом із суддею і
працівником ЗАГСу. "Я все зрозумів. Боявся, що не витримаю й
заплачу. Вони показували мені пальцем, де треба поставити підпис
у графі "розлучення". Так його зрадила та, яку любив понад життя.
А в армійському штабі перекреслили графу "солдат строкової
служби, моряк підводної лодки". Тепер — безногий інвалід.
У Знам'янці в Олександра є хата. Роботи вистачає: дров
нарубати, город обробити... У 2001-му померли батьки. Спершу
тато, а за сорок днів — і мама. Сашко забрав до себе наймолодшу
сестру з малою донечкою.
"У Знам'янці лише один ринок — біля вокзалу. 12 лютого
2001 року ми пішли з сестрою на цей ринок по продукти. Вона
зайшла до крамниці, а я чекав на вулиці. До мене підійшло троє
чоловіків. Двоє підхопили мене попід руки, а третій взяв візочок і
біг ззаду. Я кричав, виривався, але в мене ж немає ніг..." —
похмурніє Олександр. Його посадили в електричку і пригрозили,
що встромлять ножа під ребро, якщо кричатиме. Нагадали і про
сестру з дитиною. "Вони мені не казали, навіщо і куди везуть. На
станції Котовськ мене витягли з електрички і показали ринок: "Йди
і жебрай!" Аж тоді я все зрозумів. Один ішов ззаду, весь час
погрожував. Я побачив міліціонера і закричав: "Мене вкрали!
Допоможіть!" Сержант тільки засміявся. Тоді я ще не знав, що
цигани міліції платять..."
Олександр жебрав уперше у житті. "Того ж дня я побачив,
що мої викрадачі дали сто п'ятдесят доларів іншим циганам. Мене
підштовхнули до їхніх ніг. Здогадався, що продали. Мені не давали
їсти, нажебране забирали до копійки. Відвозили вбік і роздягали
догола. Перевіряли, чи я чого не заховав. Потім почали давати їсти

— тюльку і шматочок хліба. Води давали трішки, та й то
підсоленої". З Котовська Олександра завезли на станцію Бульбако
(між Котовськом і Кишиневом). Знову змушували простягати руку
за милостинею. Не слухався — били ногами. За чотири дні
проданого чоловіка повезли до Мінська. І знову перепродали.
Цього разу — за 350 доларів.
На ринки та вулиці міста цигани вивозили Олександра
зранку й забирали пізно ввечері. У нього була одна думка: втікати.
"Спершу циган мені сказав: "Відробиш 350 доларів за 10 днів —
відпустимо". Ці гроші я заробив за тиждень. А тоді зрозумів —
ніхто мене й не думає відпускати. Я для них не людина, а джерело
заробітку. Як вони з мене знущалися..." — затягується цигаркою
Олександр.
Щоб люди більше кидали грошей, цигани випускали
Олександра на 35-градусний мороз у тоненькому светрі на голе
тіло. Не вмер із застуди Сашко лише тому, що був загартований.
Відколи втратив ноги, він усе обливався холодною водою й
обтирався снігом.
Зима 2002-го. Санкт-Петербург. Шутенку вдалося
обдурити цигана-охоронця. Гнався на своєму низенькому візочку,
як тільки міг. У поїзд Санкт-Петербург–Дніпропетровськ його
посадили російські таксисти. Шутенко добрався додому. Та через
півтора місяця серед ночі до хати під'їхали цигани. Вхопили
попідруки, засунули в рот кляп і вкинули в салон автомобіля.
І знову, і знову його продають. 800 доларів — і на
підводника Шутенка вже знайшовся господар. Потім — Москва.
Ціна безногого зростала. Там, у столиці його продали за 1200
"зелених". Це він знає достеменно: людоторговці розраховувалися
не криючись, при "живому товарі".
У Москві вони поставили Шутенка жебрати на трасі,
поміж двох потоків автомобілів. Там він потрапив в аварію. "Мене
протягло по дорозі 15 метрів. Водій заплатив 80 тисяч рублів.
Гроші в мене цигани відібрали зразу ж. Після удару мені пішла
носом і горлом кров. Та яка там лікарня? Виживеш — добре, ні —
то ні. Мене відмили від крові — й знов на трасу..."
...Вкотре Олександра перепродали "головному" цигану з
Києва. За півтори тисячі доларів. "Як почув про Київ — наче
народився знову. Ну, думаю, тут я вас обхитрю і втечу. Тут я

дома!" — незважаючи на пережите, Олександр і далі залишався
оптимістом.
Він лише раз не послухався циган: коли вони намагалися
його у форму десантника одягти. Сказав: “Вбивайте – не одягну.
Моя форма – морська”. Останній раз Шутенка перепродали вже у
столиці України. Його господарями стали брати Адам і Петріка.
2500 доларів — гроші, за які вони його купили — Олександр
нажебрав за два місяці.
А потім брати раптом змінили до нього ставлення: почали
краще годувати, улесливо звертатися. "Я не раз чув, як вони на
кухні сваряться. Все про печінку, нирки й серце в них мова йшла.
Потім кажуть до мене: їдемо до посольства, там є хороші лікарі,
тебе обстежать. Ми приїхали до посольства, а при ньому —
"здравниця". Мене поклали у крісло і прив'язали ременями за руки
і тулуб. Заходять троє. Напевно, професори, бо дуже поважні.
Розглядають мене, обмацують, як коня на торгу. Один із лікарів
питає мене прямо: "У якому стані ваші органи: печінка, нирки,
серце?" І тут я зрозумів оті сварки циган на київській кухні...
Думаю: "Все, Саньок. Тебе вже справді востаннє продають".
"Якщо ви бачите каліку, що жебрає на вулиці, будьте
певні: ця людина — власність циган, її весь час перепродують. Не
давайте цим інвалідам грошей, краще дайте поїсти. Вони голодні.
Торгівля людьми в Україні — добре налагоджений циганський
бізнес.
Система дуже проста: інвалідів викрадають, застрашують
чи обманюють, а тоді примушують жебракувати. Це дуже
прибутковий бізнес. І міліція про все знає. Та мовчить, бо цигани їй
платять", — Олександр знову похмурніє. Називає імена тих, що й
досі в рабстві.
Останній раз Олександрові Шутенку вдалося втекти від
торговців людьми 12 лютого 2005 року. І нині його цікавить одне:
припинить міліція торгівлю людьми чи й далі братиме за цей бізнес
хабарі?
Світлана МАРТИНЕЦЬ.
За матеріалами газети “Експрес”,
24 лютого-3 березня 2005 р.

ПАНОРАМА ПОДІЙ
Рівне
30 березня 2005 року підведено підсумки обласного конкурсу
творчих робіт дітей-сиріт, дітей з функціональними обмеженнями
та молодих людей з вадами здоров’я “Як живемо і вчимося – наші
мрії” на кращий виріб з пластеліну “Улюблена іграшка”, на який
надійшло 109 робіт від 23 сиріт та 65 дітей з вадами здоров’я.
Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії
віком від 10 до 14 років переможцями стали:
І місце – Петрович І.В. – учень Берестівської ЗОШ
Дубровицького району.
ІІ місце – Полюхович І.М. – учениця Серницької ЗОШ
Зарічненського району.
ІІІ місце – Собчук Н.В. – учениця Радивилівської ЗОШ № 1.
Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії
віком від 15 до 18 років перемогли:
І місце – Самолюк М.О. – учень Млинівської ЗОШ № 1.
ІІ місце – Гунтік О.В. – учень Бистрицької ЗОШ
Березнівського району.
ІІІ місце – Сич П.А. – учень Золотолинської ЗОШ
Костопільського району.
*
*
*
Святковий вечір під назвою “Наша спортивна гордість”
відбувся 3 лютого в центрі “Інваспорт”. Кращих інвалідівспортсменів, а це: майстер спорту міжнародного класу, член
збірної команди з футболу, дворазовий чемпіон параолімпійських
ігор, кавалер двох орденів “За заслуги” – Ігор Косенко; учасник
Параолімпійських ігор, чемпіонату світу, чемпіон України з
боротьби
дзю-до
–
Олександр
Помінов;
учасниця
Параолімпійських ігор, чемпіонка Європи з пауерліфтингу Любов
Семенюк
нагороджено
Почесними
грамотами,
кубками,
подарунками від облради, управління фізичного виховання та
спорту облдержадміністрації, федерації футболу Рівненщини. На
святі відзначили володарів кубків України: кандидатів у майстри
спорту з плавання Ярину Матло, Аліну Чорноусову, Михайла
Мізерного та інших спортсменів області.
Нагороди отримали також тренери, провідні спеціалісти
“Інваспорту”, викладачі фізичного виховання спеціальних шкіл-

інтернатів області. Свято завершилось концертом за участю
студентів РЕГІ ім. С. Дем’янчука.
Вільне слово. – 2005. – 11 лют.

Віруючі християнської місії “Пробудження” заснували для
глухонімих людей у Рівному церкву. При місії створено школу
сурдоперекладачів, які доносять до глухонімих слово Боже. Уже
випустили два курси сурдоперекладачів, які в майбутньому
працюватимуть не тільки з глухонімими, а й з дітьми глухонімих
бітьків. На молитовних зібраннях цієї категорії людей працює двоє
сурдоперекладачів. Вони одночасно показують слова мовою жестів
і беззвучно говорять їх. Таких слів як Бог, Христос, Ісус у мові
жестів не існує. Глухонімі придумали їх самі. Так заведено, що під
час церковної служби, якщо потрібно щось сказати, глухонімий або
піднімає руку або плеще в долоні, тоді сурдоперекладач перекладає
його запитання священнику і показує відповідь.
Рівненська газета. – 2005. – 2 лют.

Кузнецовськ
В Палаці культури ім. Л. Українки РАЕС проведено цікаву
розважальну програму для членів Центру спілкування молоді з
функціональними обмеженнями “Прометей”. Всім присутнім дуже
сподобався виступ дитячого колективу “Дивоцвіт”, а візит
колоритних сусідок Палажки та Параски надовго забезпечив
чудовий настрій прометеївцям.
Вісті. – 2005. – 18 лют.
*

*

*

2 березня 2005 року на пленарному засіданні 7-ої сесії
Верховної Ради виносився на обговорення проект Закону України
“Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я”
(спеціальну освіту). В ході обговорення Закону народними
депутатами була підтримана ідея законопроекту, однак вони
звернули
увагу
на
відсутність
фінансово-економічного
обгрунтування до нього, а сам Закон потребує, на їхню думку,
значних фінансових витрат. Підтримав законопроект міністр освіти
і науки Станіслав Ніколаєнко, який теж звернув увагу на
відсутність фінансово-економічного обгрунтування.
У підсумку законопроект був прийнятий 273-ма голосами за
основу у першому читанні.

http://www.rada.gov.ua

Новини спорту
Мацковський Т.І. – заст. начальника обласного
центру “Інваспорт”, директор ДЮСШ
19-20 лютого у Рівному відбувся чемпіонат України з дзю-до
серед інвалідів нозології зору. І місце виборов Помінов Олександр
в ваговій категорії 90 кг. ІІ місце – Довгалець Валерій
Володимирович у вазі 60 кг – представник Клеванської школиінтернату з вадами зору. ІІІ місце – Копитюк Володимир
Романович у вазі 100 кг з с. Зоря.
Рівненською міською ФСК інвалідів з порушенням ОРА
“Геракл” 18 лютого 2005 року в приміщенні більярдного клубу
“Класік” проведено змагання з більярду серед спортсменів на
візках:
І місце виборов Попик Віталій з Рівного;
ІІ місце – Кузнецов Олександр з Києва;
ІІІ місце – Троцюк Микола з м. Рівного.

ЦЕ ЦІКАВО
Відкрита ще одна корисна властивість шоколаду
Щоденне вживання малих порцій шоколаду сприятливо
впливає на роботу кровоносних судин, що, у свою чергу, дуже
добре позначається на здоров'ї серця. Такого висновку дійшла
група медиків з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.
Щоправда, таку властивість має не будь-який шоколад, а
лише той, у процесі виготовлення якого була збережена велика
кількість флавоноїдів, що містяться в какао.
Команда на чолі з Мері Енглер досліджувала протягом двох
тижнів 21 особу. Ці люди під час експерименту їли шоколад,
однаковий на вигляд. Але частина шоколадних плиток була багата
на флавоноїди, а інша – майже не містила цих речовин.
Добровольці, які брали участь в експерименті, не знали, який
варіант плитки їм видають. Після експерименту вчені провели
ультразвукове обстеження плечової артерії на об'єм кровотоку в
ній і здатність стінок судини розширюватися і стискуватися.
Виявилося, що в тих людей, хто вживав шоколад з
флавоноїдами, ці параметри покращилися за 2 тижні приблизно на
13%. Нещодавно були оприлюднені дані дослідження, що провели
фахівці з університету Хельсінкі. Відповідно до них шоколад, який
їдять майбутні матері, робить їхніх дітей щасливими і
життєрадісними.
“Очні” фрукти
Регулярне вживання фруктів дозволяє уникнути вікового
захворювання очей і запобігти розвитку сліпоти. До такого
висновку дійшли дослідники із Жіночого госпіталю у Бостоні
(США). Виявляється, у тих, хто надає перевагу фруктам з вмістом
вітамінів С і Е, вікове дегенеративне захворювання сітківки ока
розвивається на 36% рідше,.ніж в однолітків, які включають у
раціон тільки м'ясну і молочну їжу. Чим більше „правильної” їжі в
щоденному раціоні людини, тим вищі шанси уникнути сліпоти.
Антибіотики з комах
В гемофіліків виявили хімічні сполуки, на основі яких через
декілька років можуть бути отримані нові протизапальні,

антивірусні й протиракові ліки. Лабораторне дослідження комах,
яке провели французькі фармацевтичні компанії, дозволило
проаналізувати понад 170 нових молекул, які потенційно мають
значний терапевтичний ефект.
Шовкопряд як засіб макрополуса
Виробники шовку найближчим часом почнуть освоєння
нового ринку матеріалів для косметичної медицини.
Японські вчені змогли ввести тутовому шовкопряду
визначений ген, після чого той почав виробляти особливий білок
сполучної тканини людини, якого гостро потребують хірурги, котрі
проводять реконструктивні й косметичні операції.
Медичний вісник. – 2004. – 22 жовт. – С. 4.

Лимонна шкірка замість жуйки
Слабкі, запалені ясна не можуть як слід живити й утримувати
зуби, а профілактика та лікування захворювань ясен залежать не
тільки від того, що ви їсте, але й в якому порядку, стверджують
спеціалісти.
Перше, що варто зробити, коли виникають проблеми з
яснами, – збільшити споживання аскорбінової кислоти у поєднанні
з біофлавоноїдами. У природі вони, як правило, живуть разом
(наприклад, у смородині, шипшині, цитрусових).
Велика частина флавоноїдів цитрусових міститься у шкірці,
тому такий корисний чай з лимоном і домашній лимонад, де
використовують не тільки сік, але й цедру. Раніше апельсинові
шкірки теж клали у чай. З них також готують смачні й корисні
цукати. Лимонна шкірка очистить і оздоровить порожнину рота
після їжі краще, ніж будь-яка жувальна гумка.
Інші джерела вітаміну С, що заслуговують на увагу, –
солодкий перець, помідори, капуста різних видів, особливо
броколі, салатна зелень, бадилля молодих коренеплодів і листової
гірчиці, ківі, ягоди аґрусу, горобини, обліпихи, аронії, листя
смородини і винограду.
Цукерки і печиво, булки і тістечка, які містять прості
вуглеводи, небезпечні для зубів і ясен, їхнє розщеплення
Починається відразу в роті й потребує слини досить агресивного

складу. Особливо не можна їх вживати наприкінці їди і в
проміжках між прийомами їжі.
Закінчувати трапезу краще такими каріостатичними
продуктами, як сир або горіхи, сира морквина, капустяний качан,
свіжий або замочений горох, стебло селери. Саме їх добре
використовувати, коли ви хочете перекусити.
Насінну соняшнику проти раку
Наукові результати, про які було повідомлено на засіданні
Американської асоціації досліджень ракових захворювань, свідчать
про те, що наявність вітаміну Е у крові зменшує ризик
захворювання на рак на 50 відсотків.
Вчені виявили, що форма вітаміну Е, яка найкраще
засвоюється організмом, – це альфа-токоферол (alphatocopherol).
Він міститься не в харчових добавках, а у таких продуктах, як
насіння соняшнику, шпинат, мигдаль і солодкий перець. Вітамін Е
сприяє запобіганню раку сечового міхура і передміхурової залози.
Для запобігання захворюванням лікарі рекомендують
вживати приблизно 50 міліграмів альфа-токоферолу на день.
Медичний вісник. – 2004. – 4 черв. – С. 4.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Біотехнічна продукція корпорації «ДоЮань»
Біотехнічні препарати корпорації «ДоЮань» – це продукція
високого науково-технічного рівня виробництва, яка створена на
основі досвіду китайської медицини, методом напластовування
переробленого до супердрібних, вимірюваних в нанометрах,
некристалічних частинок подрібненої природної біологічної
сировини.
Біофотони – це сучасні матеріали, які одержані з різних видів
біосировини, використовуваної у фармакології, подрібненого за
допомогою високих технологій на супердрібні частинки.
Особливістю біофотонів є випромінювання біохвиль, які володіють
могутньою позитивною дією на людський організм, що не дають
побічних ефектів. При додаванні біофотонів до складу виробів для
охорони здоров'я вони надають цілющу дію на різні органи людини
з різними захворюваннями.

Головні особливості дії біофотонів:
1. Зниження вмісту ліпідів і в'язкості крові, попередження і
пом'якшення захворювань судин серця і мозку, а також
зниження частоти виникнення цих захворювань.
2. Розширення капілярів, стимуляція кровообігу.
3. Посилення фагоцитозу лейкоцитів і ретикулярних кліток,
зняття запалень.
4. Підвищення температури в тканинах знижує чутливість
чимпатичного захворювання, обмежує потік крові,
покращує надходження кисню до вогнищ захворювання,
обмежує розповсюдження запального процесу, прискорює
одужання, усуває біль.
5. Прискорення надходження кисню і поживних речовин з
кров'ю в клітини, зміцнення імунітету.
6. Протирадіаційні, антистатичні властивості, захист від
ультрафіолетового випромінювання.
Лікувальна шапка: при використанні знімає синдром
хронічної втоми мозку, нормалізує сон, укріплює пам'ять,
розумові здібності, заспокоює, усуває головний біль,
запаморочення, надає витверезну дію. Оберігає від
тромбозу головного мозку, психічних розладів, від
випадання волосся внаслідок порушення кровообігу у області
голови. Надає могутній ефект при лікуванні порушень сну,
викликаних порушенням мозкового кровообігу.
Нашийник та намисто: стимулюють кровообіг в шийній
області, знімають ломоту, покращують доступ
до мозку кисню, виліковують захворювання
шийних хребців. Намисто сприяє ефективій
дії на розсмоктування пухлин при фарингиті.
Накладка на очі: прискорює відновлення уражених кліток,
підвищує імунітет, усуває втому очей, відновлює
пружність м'язів очного яблука, зберігає блиск очей, дає
косметичний ефект. Ефективно покращує стан очей при
далекозорості, глаукомі, астигматизмі, почервонінні
очей, короткозорості і катаракті.
Картка для зміцнення серця: знижує в'язкість
крові, покращує кровообіг вінцевих артерій,
стимулює кровообіг і покращує кровопостачання
серцевого м'яза, ефективно знижує симптоми

порушення кровообігу мозку і серця. При носінні картки в лівій
верхній кишені білизни ефективно виліковується стенокардія,
зникають утруднення в грудях і аритмія. Приклавши картку до
місць запалення, можна позбавитися запалення і болю.
Оздоровчі шкарпетки і устілки: видаляють
неприємний запах, шкірне свербіння, пітливість,
тріщини. Стимулюють кровообіг, знімають втому,
володіють протизапальним ефектом.
Бюстгальтер-топік: має хороший ефект при лікуванні маститу,
пухлин, оберігає від виникнення раку грудних залоз,
збільшує приток кисню, при тривалому використанні
покращує форму грудей.
Пояс: надає лікувальну дію при різних болях в
поясниці, ознобі, зсуві міжхребетних дисків, перевтомі
спинних м'язів, гастриті, здутті живота, діареї, закрепах.
При регулярному носінні зменшуються жирові накопичення в
області живота.
Наколінник,
гетри,
налокітник
і
напульсники:
використовуються для лікування артриту, остеофіту, гіперстозу,
перитенденіту,
розтягування,
ознобу,
ревматизму
і
псевдоревматизму
в
різних
суглобах, флебектазії, васкуліту, судоми гомілки, прискорює
загоєння при переломах.

За детальною інформацію можна звертутися за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 11.
Тел.: (0362) 22-13-43, 8-050-4352043.
Консультує лікар рефлексотерапевт Карачун Л.М.

АНКЕТА
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Редакційна група звертається до Вас із проханням поділитися
своїми думками щодо нашого видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску,
адже ми працюємо для Вас.
Пишіть нам про свої побажання стосовно поліпшення якості
Бюлетеня: можливої зміни рубрик, наповненості, спрямованості,
розширення тематики тощо.
АНКЕТА
1.
2.
3.

4.

5.
6.

З якими випусками інформаційного бюлетеня “Інва.net” Ви
ознайомилися? ________________________________________
Звідки дізналися про даний бюлетень? ____________________
______________________________________________________
Які з прочитаних випусків “Інва.net”, на Вашу думку, є найбільш
інформативними, корисними і цікавими? Чим саме?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
На які питання Ви хотіли б отримати відповідь?
________________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Які
теми
варто
розкрити
в
наступному
випуску?
______________________________________________________
______________________________________________________
Адреса: ________________________________________________

7. Для рубрики “Шукаю друзів”
Прізвище____________________Ім’я_________________вік_______
Адреса ____________________________________________________
Телефон __________________________________________________
Ваші уподобання ____________________________________________
Дякуємо за співпрацю.
Анкету надсилайте на адресу:
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека
(Відділ маркетингу)
E-mail: library@libr.rv.ua

