Iнвa.net

№ 37
2022 рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Інформаційний бюлетень
ЗМІСТ
започаткований
Щербан Р. Переднє слово ................................................................................ 3
Рівненською обласною
універсальною науковою Щербан Р. «Нам – 20!» ..................................................................................... 4
бібліотекою
10 ІСТОРІЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Пшенишна Л. Як пташка, змушена бути у вирії ........................................ 7
Виходить з 2002 року
«Інва.net» № 37
підготовлено
за підтримки:

Рибенко Л. «Поки що мені не пишеться» .................................................... 9
Щербан Р. «Вирватися живими» .................................................................10
Щербан Р. З вірою в перемогу .....................................................................15
Щербан Р. Мрії збуваються. Історія біженців з Київщини ..................17
Іванюк Ю. Війна двічі їх наздоганяла .........................................................19
Рудюк Т. «Мріємо повернутися в рідний Макарів» ...............................20

Управління культури
і туризму Рівненської
облдержадміністрації

Краплич О. Втеча від окупації .......................................................................21

Рівненського обласного
відділення Української
бібліотечної асоціації

Боболович В. Стержень спортсмена і чуйне серце волонтера –
дві грані Івана Сівака......................................................................................25

Ломова А. Юнак дотримався даного слова ...............................................23

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Над випуском
працювали фахівці
Рівненської обласної
універсальної наукової
бібліотеки:
керівниця проєкту,
головна редакторка
Раїса Щербан –
головна бібліотекарка,
заслужена працівниця
культури України
технічний редактор
Олег Зень

Повна електронна
версія бюлетеня
розміщена
на сайті:
http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне,
вул. Короленка, 6,
тел.: (0362) 635749,
e-mail: library@libr.rv.ua
Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека не несе відповідальності за
достовірність інформації, наданої авторами

Щербан Р. Знайшли прихисток ...................................................................30
Історія мешканців Будинку Милосердя з Донеччини ................30
«Тут, як в раю» ........................................................................................31
«В реабілітаційному центрі добре» ...................................................33
Живемо з надією .....................................................................................34
Душа не знаходить спокою ..................................................................36
Усович І. Рятуючись від війни: нечуючі переселенці
в Рівному............................................................................................................38
Голуб І. Заклад, де живе віра, надія та любов до людей .........................41
Поліщук П. Маленький шматочок мирного літа для незрячих дітей та
підлітків з України ..........................................................................................43
ПРАВО
Слободенюк Р. Соціальний захист внутрішньо переміщених
осіб на Рівненщині ..........................................................................................45
Савчук Ю. Зміни трудових гарантій осіб з інвалідністю
в умовах воєнного стану ................................................................................48
Бойко О. Перерахунок пенсій з 1 липня 2022 року ...............................52
Либак Т. Зміни в пенсійному законодавстві
з 1 жовтня 2022 року .......................................................................................55
ТВОРЧІСТЬ
Поезії Анатолія Кичинського ........................................................................56
Поезії Лідії Рибенко..........................................................................................57
Поезії Світлани Фостій ...................................................................................58
Поезія Івана Артюха .........................................................................................59
1

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
В БІБЛІОТЕКАХ РІВНЕНЩИНИ
Рибенко Л. Часом я вас ненавиджу… (із розмови
з Ларисою Найдьоновою) .............................................................................59
Щербан Р. Сповідь ...........................................................................................60
Щербан Р. Переселенець із Сєвєродонецька релаксує
в обласній бібліотеці .......................................................................................63
Дерев’янко В. «Не здаюся, сподіваюся на краще» .................................66
Пальчевська О. Разом віримо в перемогу України ................................67
Гоч Я. Працюємо з надією на краще ............................................................69
Бойко Г. «Рівне очима рідних незнайомців»: фотовиставка
в бібліотеці .........................................................................................................71
Захарчук О., Тарасова Н. Календар цікавих зустрічей.
З досвіду роботи бібліотеки-філії смт Квасилів ....................................72
СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
Сергієнко М. Моє життя змінилося… .........................................................75
Жовнір С. Мотивація безробітної та допомога служби
зайнятості – формула успішного працевлаштування ..........................76
Воробей Н. Знайшла роботу до душі. Роботу знаходить той,
хто її шукає ........................................................................................................77
Мешканка Донеччини здобула фах швачки ............................................77
Шнайдер О. Шлях від навчання до працевлаштування .......................78
Мазуркевич Д. Кваліфікованих кухарів чекають
і в українському війську ................................................................................79
Майбутні перукарі з Рівненщини і Волині відвідали вимушених
переселенців у Здолбунівському пансіонаті ...........................................80
Вус-Столярчук Л. Супровід людей з інвалідністю після
працевлаштування ..........................................................................................81
ДОБРОЧИННІСТЬ
Щербан Р., Давидчук І. Щастя робити добро (про благодійну
діяльність бібліотекарки з Рівного) ...........................................................81
Босик Л. У нас має бути одна мета – зачистити українську
землю від окупанта. Галичанин на Поліссі волонтерить .....................87
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
Фостій С. Про щастя і не тільки… ................................................................90
Як поповнювати власний ресурс ................................................................91
Войтович Н. Поради психолога: огляд WEB-ресурсів ..........................91
БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
НА ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Бензар О. «Читання – ніби розмова з найкращими людьми» .............94
Горошок В. Бібліотека – територія мудрості, добра
та милосердя .....................................................................................................97
Содомора О. Світло надії ...............................................................................99
НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
Бусько В. Книга, як спосіб боротьби ....................................................... 102
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ
Щербан Р. Пам’яті колеги Алли Литвинюк .......................................... 105
2

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 37, 2022 рік
Станом на 3 жовтня 2022 р. на території
області перебувало 63100 внутрішньо
перемішених осіб, частина з них відвідувала бібліотеки різного рівня: сільські,
міські, обласні. Про непрості долі користувачів книгозбірень розповіли на
сторінках видання бібліотечні працівники.
Ці історії об’єднано в окрему рубрику
«Внутрішньо переміщені особи в бібліотеках Рівненщини».
Традиційною є рубрика «Право». У ній
інформація від наших партнерів: перерахунок пенсій з 1 липня та з 1 жовтня
2022 року; зміни трудових гарантій осіб з
інвалідністю в умовах воєнного стану та
соціальний захист внутрішньо переміщених
осіб на Рівненщині.
Як завжди, Служба зайнятості поділилася з вами, шановні читачі, своїми
досягненнями з працевлаштування людей.
У традиційному розділі «Творчість»
опубліковано поезії Анатолія Кичинського
та Івана Артюха, які виїхали з окупованих
територій, а також поезії письменниці Лідії
Рибенко, поетичні твори Світлани Фостій.
Про благодійну діяльність бібліотекарки
Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки Ірини Давидчук
йдеться в статті «Щастя – робити добро»
(рубрика «Доброчинність»). Тут також
вміщено статтю Людмили Босик,
журналістки з Володимирця «У нас має
бути одна мета – зачистити українську
землю від окупанта. Галичанин на Поліссі
волонтерить».
Для всіх, хто отримав потрясіння від
російсько-української війни, поради психолога вміщені в аналогічному розділі. У
бюлетені також подано досвід роботи бібліотек Тернопільщини на допомогу людям
з інвалідністю та особам поважного віку. У
розділі «Книжкова полиця» – розповідь
В. Бусько «Книга, як спосіб боротьби» про
чудову книгу «Діагноз» заслуженої журналістки України Людмили Мошняги.
Я щиро вдячна авторам статей, усім, хто
долучився до підготовки та випуску
видання. Вітаю вас, шановні дописувачі та
читачі з 20-річним ювілеєм «Інва.net»!

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Шановні читачі!
Війна, яка прийшла на нашу землю
зруйнувала життя сотням тисяч людей,
принесла смерть, горе, сльози. З окупованих територій масово виїжджають люди,
шукаючи прихистку не лише в Україні, а й
далеко за її межами. Покалічені долі,
зранені душі, втрата майна, всього, що
збудоване впродовж життя, і, що найбільш
страшне, – рідних і близьких. Війна, чорна і
проклята, перекроїла всі плани українців,
переоцінила цінності і пріоритети. Вона
вплинула і на вибір тематики ювілейного
числа бюлетеня «Інва.net».
Ми розповідаємо вам, шановні читачі,
історій людей з інвалідністю, поважного
віку, внутрішньо переміщених осіб, які
опинилися в біді – під ворожими обстрілами вибралися з прифронових і окупованих територій та прибули на Рівненщину.
Про їхній внутрішній світ, відчуття
пережитого, адаптацію в нових умовах на
території, підконтрольній Україні. Усі
біженці інакші, з різних міст: Харкова,
Сєвєродонецка, Лисичанска, Первомайська, Нової Каховки, Лиману, Бучі,
Коростеня, Маріуполя, Макарова, Ірпіня,
Краматорська, Вугледару тощо, та біда на
всіх одна – війна. Тридцять історій,
записані письменницями Лідією Рибенко,
Любов’ю Пшеничною, Іванною Голуб і
журналістками Людмилою Босик і Юлією
Іванюк, бібліотечними працівниками та
студенткою Анастасією Ломовою. Десять із
них об’єднані в розділі «10 історій внутрішньо переміщених осіб».
У системі соцзахисту населення
Рівненської області функціонує 7 будинківінтернатів, пансіонатів. У них на цілодобове
перебування розміщено 499 внутрішньо
переміщених осіб з інвалідністю із
Київської, Донецької та Луганської областей. Про людей, які знайшли прихисток
в КЗ «Рівненський обласний центр
комплексної реабілітації інвалідів» РОР,
Рівненському центрі соціально-психологічної допомоги та Рівненській організації УТОГ, читайте в розділі
«Державні та громадські організації»

Раїса ЩЕРБАН, головна редакторка
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Нам – 20!
Початок
двотисячних
років
ознаменувався підвищеною увагою до
людей з інвалідністю. Для них в Україні
виходили регіональні друковані видання,
на сторінках яких розповідалося про
життєдіяльність,
проблеми та
самоствердження людей з особливими
потребами. Саме в цей період «мізерного»
надходження літератури в бібліотеки
області, відсутності у більшості населених
пунктів Інтернет-зв'язку, спонукали нас до
створення видання для 60 тис. людей з
інвалідністю, які проживали на Рівненщині.
Головна мета, яку ми тоді ставили перед
собою, – підвищення поінформованості та
освіченості людей з інвалідністю, особливо
в найвіддаленіших населених пунктах
області, інтеграцію їх в громадянське
суспільство. Більшість інформації черпали з
мережі Інтернет, звідси і назва «Інва.net». З
роками дещо зміниться контент видання,
однак назва залишиться незмінною.
Для реалізації ідеї необхідно було
віднайти кошти. Численні зустрічі з
керівниками установ та організацій,
партійними керівниками
(в період
передвиборних кампаній) давали певні
результати. Та першим, хто підтримав
нашу ідею, було Рівненське обласне
відділення Фонду соціального захисту

інвалідів
(керуючий Олег Бєлан).
Фінансова підтримка в розмірі 350 гривень
(На той час «нормальні» гроші) дала
можливість видати
перше число
інформаційного бюлетеня тиражем 500
примірників. На першій сторінці
інформаційного бюлетеня вміщено
«Декларацією незалежності інваліда»
Нормана Кюнка, яка лягла в основу нашої
роботи. «Переднє слово редактора»,
«Колонка партнера», «Панорама подій»,
«Право», «Коментар юриста» , «Повір у
себе» – такими були розділи «Інва.net”,
окремі з них отримали постійну прописку. У
кінці вміщено анкету і прохання до читачів
висловити свою думку, подати пропозиції і
зауваження, які будуть враховувані в
подальшій роботі. Над
випуском
працювали: Наталя Корнійчук, Світлана
Ступницька, Наталя Волян. Марія Басіч
здійснювала верстку та організовувала друк
інформаційного бюлетеня. Тримаючи в
руках «першу ластівку», ми були щасливі.
Кожне число
видання швидко
поширювалось у бібліотеках області, через
соціальні служби, громадські організації.
Наші партнери розповсюджували його на
всеукраїнських конференціях, семінарах.
Ми зрозуміли, що зупинятися не можна.
Необхідно збільшувати тираж та виходити
щоквартально.
У 2005 році до редакції
бюлетеня «Інва.net» надійшло
чимало листів. В них читачі
хотіли отримати відповіді на
багато питань, зокрема: 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
виховувати хворих дітей і багато
інших. Звісно, відповідали на
них спеціалісти, з якими ми тоді
Раїса Щербан – керівниця проєкту, головна редакторка,
співпрацювали.
заслужена працівниця культури України
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Бібліотекарки РОУНБ: Ірина Давидчук, Наталія Волян, Світлана Ступницькеа,
Алла Литвинчяук, Олександра Промська

У десятому числі вміщено звернення
до читачів «Ви стомилися від важкої
життєвої ноші? Візьміть аркуш паперу і
напишіть нам. Вас обов'язково почують,
зрозуміють і підтримають». І нам писали.
Рубрика «Нам пишуть» впродовж десяти
років була досить цікавою і насиченою.
Поступово видання стає знаним, його
чекали у бібліотеках області. Нас
неодноразово запитували: «А де можна
купити «Інва.net«?
Ми
раділи
кожному
випуску
інформаційного бюлетеня. П'ять років
копіткої роботи – перший маленький
ювілей. Двадцять чисел «Інва.net» ми
презентували в обласній бібліотеці,
запросивши до участі наших партнерів та
друзів. Це була маленька перемога, яка
далася наполегливою працею дружного
колективу. За цей період навколо видання
об'єдналися установи та організації області,

які здійснюють соціальний захист людей з
інвалідністю, всі, кому не байдужа їхня
доля. Інформаційний бюлетень став
навігатором в морі інформації, трибуною, з
якої можна говорити і де почують кожного.
Фінансову
підтримку
надавали:
Рівненське обласне відділення фонду
соціального захисту інвалідів, керуючий
Олег Бєлан, Рівненська ОО ВОІ «СОІУ»,
голова Віктор Ольховик. Все це було б
неможливе також без фінансової підтримки, розуміння важливої місії інформаційного бюлетеня в сприянні реабілітації
людей з особливими потребами відділу
преси, освіти та культури Посольства США
в Україні, обласного центру зайнятості
(директор Ткачук Н.Ф.), облуправління
культури і туризму Рівненської облдержадміністрації (начальник Мельник Я.М.),
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки (директор Ярощук В.П.).
5
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На честь ювілею ми отримали чимало
теплих слів, ось деякі з них:

більшості людей тему орфанних
захворювань, історії наших краян, їхнє
право на життя з такими вродженими
вадами. Широко висвітлювались питання
запровадження на Рівненщині інклюзивної
освіти дітей з інвалідністю, їх корекційної
підтримки. Для читачів підготовлено
тридцять
інтерв'ю з
провідними
медичними працівниками різного профілю
м. Рівне, рубрика «Лікар інформує»,
Контент інформаційного бюлетеня
створювався психологами, журналістами,
бібліотечними працівниками Рівненщини.
Це вони розповідали
про краян з
інвалідністю, які проживали поруч і
перемагали недугу. Потім всім селом
перечитували видання, передаючи його із
рук в руки. У різні роки публікувалися
дописи із Житомирської, Вінницької,
Тернопільської,
Дніпропетровської
областей. За двадцять років опубліковано
майже 1 тис. життєписів.
У 2015 році інформаційний бюлетень
став доступний людям з порушенням зору.
Бібліотекарі РОУНБ озвучили видання, яке
було доступне у всіх книгозбірнях області.
Сьогодні найвіддаленіший читач може
почути «Інва.net» в «Аудіобібліотеці» та
почитати кожне число із 37 випусків на
сайті Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки. http://libr.rv.ua/ua/
library/c/5/
20 років – це вже історія, яка писалася
спільними зусиллями багатьох про наших
краян, для людей і про людей з інвалідністю
та людей поважного віку. Це копітка праця
бібліотечних працівників книгозбірень усіх
рівнів, які, реалізуючи високу соціальну
місію, несуть людям знання, збагачуючи
духовно, сприяють реабілітації та інтеграції
людей з інвалідністю в громадянське
суспільство.
Я щиро вдячна всім і кожному, хто в різні
періоди впродовж 20-річного шляху
становлення і розвитку «Інва.net»
допомагав, підтримував, консультував,
писав, був разом з нами. З Ювілеєм!

«Інва.net» – трибуна, з якої ми
разом намагались донести до людей
полинової долі таку необхідну
інформацію, аби вгамувати їх біль,
допомогти вижити, знайти вихід для
вирішення найскладніших ситуацій»,
Олег Бєлан;
«Інформаційний бюлетень – це вияв
гуманності, знак уваги і турботи про
людей з вадами здоров'я»
Ігор Якубець;
«Інва.net» допомагає людям в різних
життєвих ситуаціях, вселяє оптимізм,
коли ти у полоні відчаю. Видання
читають і з нетерпінням чекають і на
Рівненщині, і в сусідніх областях. На
жаль, через обмежений тираж з ним не
можуть ознайомитись всі бажаючі»,
Віктор Ольховик;
«Видання такого інформаційного
бюлетеня – вельми корисна справа,
залучатись до якої повинна і держава»,
Сергій Горбатюк.
У 2006-році «Інва.net» друкується у
видавництві «Волинські обереги», тираж
600 прим., 2007-2008 роки – виходить у
рамках проєкту Європейського союзу
«Посилення регіональних соціальних
служб», тираж 850 прим, 74 стор., розповсюджується також у Волинській області.
Своїм досвідом ми ділилися на науковопрактичній конференції в Польщі та в
періодиці Німеччини, намагалися донести
до читачів інформацію про те, як живуть
люди з інвалідністю в інших країнах: Ізраїлі,
у Великій Британії, Китаї, де побували з
робочими поїздками наші партнери.
Читаючи їхні статті, по доброму заздрили
як класно все організовано там, у них.
Поступово і в нашій країні змінювалося
відношення до людей з інвалідністю, як з
боку держави так і громадськості. Усе це
знаходило відображення на сторінках
видання. Ми вперше відкрили невідому для

Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ
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Як пташка, змушена бути у вирії…
Автівка вискочила з-під обстрілу
касетними снарядами і мчала до виїзду з
Чернігова. У салоні, на передньому сидінні,
притулилася колишня синова дружина зі
своєю матір’ю, а поруч – донечка Оксана із
внучкою Софійкою, яка називає її лагідно
«буся». З невеликими клунками їхали в
невідоме, рятуючи власні життя.
Ліза сиділа і широко відкритими очима
дивилась на метушню – на блок-посту
перевіряли документи і оформлювали виїзд.
Черга була величезна, люди знервовані –
кожен мріяв якнайскоріше вирватися з
пекла.
І в цей час передні двері їхньої
«ластівки», як любовно називав машину
зять Валентин, різко розчахнулися. Ті, хто
сидів спереду, притьмом вискочили із
салону, пробігли метрів з п’ять і
плюхнулися на землю. Відкидати крісла і
вибігати за ними було запізно. Снаряди вже
довбали землю.
Ближче… ще ближче… вже біля самих
коліс…
«Господи, якщо нам загинути – хай… Але
збережи доньку, – промайнуло в Оксаниній
голові. – Вона ж – як квіточка. Ще й не
жила…».
І настала тиша. Снаряди вже не здіймали
бульками землю. Обстріл припинився. Зате
почувся лемент попереду – з машин
витягували мертвих і поранених. Із
чотирнадцяти автівок вціліли тільки
чотири. Їхня – в тому числі. І – п’ятнадцять
мертвих. Колону просто методично
розстрілювали орки. А старенька жінка
тільки заніміло дивилася на те і мовчала.
…Ліза Федорівна початок війни зустріла
у лікарні з інсультом. Правда, Оксанка
забрала її додому в той же день, хоч і
транспортувати було небезпечно. Що буде,
те й буде. Але вони будуть всі разом. Душа
не рватиметься на частини…
Під час нальотів, коли небо ревло від
гуркоту, а ворожі літаки по три-чотири рази
скидали 500-кілограмові бомби на місто,
їхня багатоповерхівка двигтіла, тремтіла,

але трималася. Валентин залишався у
квартирі з хворою жінкою, а вони із
Софійкою перебігали в жахові через дорогу
в бомбосховище. Там було немилосердно
холодно, тому ні пуховики, ні ковдри не
допомагали. Чобіт також не знімали ні
вдень, ні вночі, бо сирена лунала за сиреною.
Їли також усе що потрапляло в руки.
Магазини спорожніли миттєво, та й
виходити з дому стало небезпечно.
Звичайно, умудрялися (іноді по пів дня, по
кільканадцять годин) готувати звичайний
суп. Тільки встигали навбирати картоплю –
сирена, прибігали, вбирали моркву, цибулю
– сирена… Але, благо, у них ще були газ і
світло, не так, як в іншій частині міста.
Поряд з ними, наче сірникові коробки,
розсипалися будівлі, злетіла в повітря
ґудзикова фабрика, зруйнована школа,
вибух пролунав і в відділенні лікарні, з якої
забрали Лізу. Правда, і її вдарило об шафу
вибуховою хвилею у себе в квартирі, але це
життя ще не обірвало. Російські війська
підходили під саме місто і гатили з усіх
видів зброї…
Витримали місяць. Раділи невимовно,
коли наші воїни сил ППО збили літака –
вибігали дивитися, як він падав, залишаючи
чорну смугу в небі. Проте обстановка була
небезпечною. Розповіді знайомих про
сусідню Городню, в якій орки поставили два
крематорії і безперервно спалювали і трупи
своїх загиблих, й інакомислячих, і
зґвалтованих та замордованих, оптимізму
не додавали. Зникли світло, газ, пропав
Інтернет. У невіданні і голоді довго не
проживеш.
Щось
потрібно
було
вирішувати…
Зважилися. Добре, що Ліза трохи
відійшла – вставала вже, рухалася по
кімнаті. Тоді й помістилися всі в салон
автомашини і рушили у світ. Волонтери
підказали, як вирватися з міста. І вони
польовими
дорогами,
всіяними
нерозірваними снарядами, нашпигованими
мінами, покинутими і спаленими автівками
й обгорілими автобусами, поїхали чимдалі
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від страшного пекла… З машини не
виходили. Зупинялися лише там, де
дозволялося. Яке це було по рахунку
переселення? Хтозна…
Ліза Федорівна Глівка (по чоловікові –
Саченко) народилася в селі Уличі на
Пряшівщині (Словаччина). І насправді
звали її не Лізою, а Ержикою. І жили вони в
себе непогано. Але на її дитинство випала
війна. І дідусь потрапив у концтабір до
фашистів. Звільнили його радянські
війська, серед яких знайшлися агітатори і
переконали чоловіка в тому, що в
Радянському Союзі його сім’ї буде
найкраще. Обіцяли золоті гори і всіляку
підтримку. І він повірив. Не тільки він –
багато хто спокусився. Та тільки ті, хто,
приїхавши, золотих гір не побачив, виїхали
назад. А в нього – дванадцять дітей! Куди
тут поїдеш… От і залишилися у селі
Мирогощі на Дубенщині.
Ержику записали Єлизаветою. І хоча
удома вона закінчила четвертий клас, тут
довелося іти в перший і починати спочатку.
Мову вивчила швидко і успішно закінчила
школу, потім – бухгалтерські курси, тоді
заочно вступила на дошкільний відділ
педфаку Рівненського педінституту. А на
останньому курсі зустріла свого
майбутнього чоловіка Петра. Так що
останню сесію вони вже здавали утрьох – із
маленькою Оксанкою.
Оселилися в Козельці, де почалась
педагогічна кар’єра Лізи. Спочатку –
вихователькою, а тоді – завідувачкою
дошкільного закладу. Далі – знову переїзд.
На цей раз – у Чернігів, де вона очолила
один із дитячих садків і перевела його в
український. У русифікованому місті, де
повно відставників, це було занадто рішуче і
сміливо. Сипалися скарги, перевірки, але
вона уперто відроджувала українські

традиції. Майстер-класи, вишивання, пісні,
оздоби, чудові заходи дали свої результати.
Правда, методичну літературу для
вихователів доводилося збирати ледь не по
всій Україні. Зате коли українських
дитсадків ставало більше, її вихователі
перейшли в інші заклади і впевнено несли
поміж люди її ідеї.
Вийшовши на пенсію, ще якийсь час
працювала, а потім почалися хвороби –
далися взнаки нервові перенапруги.
Здавалось би, що ще потрібно для теплої і
захищеної старості? Тільки не війна. І
тільки не нові потрясіння та переселення…
В дорозі у них зламалася машина.
Тероборонівці допомогли її дотягнути до
Обухова. Один із них поселив їх на ніч у
себе вдома, де вони змогли помитися,
повечеряти і відпочити.
Волонтери взялись доправити у Рівне,
але не встигли до початку комендантської
години, тому довелося заночувати в
Острозькій академії. І знову – чиста постіль,
їжа, увага. Плакати хотілося від людського
співчуття і доброти. Від того, як важливо це
для старенької немічної жінки, яка втрачає
відчуття часу й простору, просто проситься
додому…
Заспокоїлася трохи уже в затишному
домі своєї племінниці Євгенії в селі
Мирогощі, почала згадувати окремі
моменти зі свого життя. Сивенька, худенька,
як пташка, змушена бути у вирії…
Але весна пройшла, збігло літо. Потрібно
знову переселятися. Доньці Оксані та її
чоловікові Валентину пора йти на роботу в
школу, відбудовувати поранене місто,
заліковувати рани втрат, а Софійці –
продовжувати навчатися і жити, бо життя –
то найбільший дар від Бога.
Любов Пшенична,
письменниця
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«Поки що мені не пишеться...»
Зірватися з рідної домівки у невідомість,
не знаючи, коли повернешся (питання «чи
повернешся?» для більшості біженців не
стоїть), – як же болісно залишати добро, що
наживалося роками й десятиліттями, коли
кожна річ для тебе персоніфікована,
датована, придбання якої було подією, що
закарбувалася в пам’яті, яка згодом
вписувалася в твій домашній простір і
ставала невід’ємною частиною твого
сімейного едему…
А коли це не просто речі, а твори
мистецтва – картини, не придбані, а
створені тобою? Твої дітища, народжувані
часто в творчих муках, у миті натхнення, які
осявали кожен твій ранок, вітали тебе й
надихали на написання нових, і не лише
пензлем, а й пером, бо ти – поет,
обдарований ще й хистом живопису…
І він – Анатолій Кичинський, відомий
український поет і художник, автор понад
двох десятків книг, лауреат низки премій, у
тому числі – Шевченківської, найбільш
престижної, активний громадський діяч,
змушений був залишити скарби душі своєї
– картини, книги та дорогі серцю речі у
своїй затишній херсонській квартирі. Рушив
з дому, прихопивши лише частину картин
(про книги вже не йшлося). Як же йому не
хотілося цього робити!
Але друзі, котрі телефонували йому,
переконали: його статус, звісно ж, відомий
ворогам, і по нього обов’язково прийдуть.
Як прийшли до поета з Нової Каховки,
якого два дні протримали в підвалі, а потім
змусили сказати на камеру, що от як добре,
що прийшла Росія…
На щастя, панові Анатолію вдалося
прорватися через понад тридцять (!)
блокпостів. Можливо, тому, що їхав він зі
священиком-волонтером, який прямував у
Львів за ліками, котрі там зібрали для
Херсонщини. Всього у старенькому бусику
було одинадцять людей, серед них – два
хлопці й дівчина, яких змушували
роздягатися й показувати, чи є в них тату.
Це була мука-подорож: величезна колона

рухалася повільно, довелося ночувати на
трасі. І впродовж цих невимовно довгих
виснажливих
годин
думалося
і
згадувалося…
Перед очима поставав хлопець з
тероборони Юрій Мельник, який був
тренером внука пана Анатолія. Був, тому що
загинув… І його мама, Анжела Іванівна,
директор Таврійського художнього ліцею,
разом з чоловіком збирала свого сина по
шматках…
Думалося про те, як так сталося, що вже
другого березня рашисти увійшли в Херсон.
А куди ж поділися заміновані укріплення?
Родич із Чаплинки сказав, що техніка
ворога йшла через нібито заміновану
територію не зупиняючись, і не було чути
жодного пострілу. Люди сподівалися, що
наші зірвуть Антонівський міст, щоб ворог
не дістався до Херсона. Але й цього не
сталося… Згодом про це багато
говоритимуть, але й тоді було зрозуміло, що
це – «чорна сироватка зради», як писав
колись незламний борець за українську ідею
Олег Ольжич про таку біду, на жаль,
непоодиноку серед українців…
І все ж справжніх патріотів у Херсоні
незмірно більше. Із завмиранням сердець
уся Україна по телевізору і в соціальних
мережах стежила, як в уже окупованому
місті сотні людей виходили на мітинги із
синьо-жовтими прапорами. Найбільш
велелюдно було 13 березня, у день
визволення Херсона від німецькофашистських загарбників, коли люди
прямували до Вічного вогню. Окупанти
їздили містом, намагалися проїхати через
натовп, проте не могли цього зробити і
стріляли в повітря.
Анатолій Кичинський, який ішов у
колоні, згадує: «Цікаво, що вони були метрів
у п’яти від мене, стріляли, але я не відчував
страху, можливо тому, що так багато було
людей, і я відчував себе частинкою
народу…»
Херсонці збиралися й після цього, але
окупанти ставали дедалі агресивнішими,
9
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лише в Рівному) перед різними читацькими
аудиторіями, у тому числі в бібліотеках,
бере участь у виставках. До слова, наша з
ним розмова відбулася в Рівненській
обласній науковій бібліотеці. Проте… Таки
далися взнаки потрясіння. «Поки що мені не
пишеться», – зізнається поет.
Між іншим, пан Анатолій пригадує, як
наприкінці вісімдесятих, коли він прочитав
дещо з історії, то зрозумів, що наш
найстрашніший ворог – це наш сусід. «А з
мене сміялися, коли я казав це…»
Анатолій
Кичинський
твердо
переконаний у нашій перемозі. «Мій
оптимізм, – каже він, – тримається на трьох
китах: на величезній мотивації українців
захистити свою землю; на тому, що саме
зараз наступив момент істини і світ зрозумів
ницість режиму, створеного бункерним
маніяком; і нарешті, на тому, що
цивілізовані країни не підуть на те, щоб
Україна програла».

почали застосовувати світлошумові гранати
зі сльозогінним газом, які розривалися й
ранили людей. Почастішали й випадки
викрадення патріотів і доправляння їх на
допити…
… Під час чекання на останньому
блокпосту (за 60 кілометрів від Запоріжжя)
на трасі вночі пішов сильний дощ, який
тривав усю ніч до обіду, було дуже холодно,
дув пронизливий вітер. Та щойно проїхали
цей редут і вирвалися від рашистів, як
раптом сталося диво: засяяло сонце, всі
хмари щезли, небо – синє-синє і жовті поля
довкруж… Так привітала Україна!..
Але аж коли прибули в Рівне, пан
Анатолій відчув зовсім іншу атмосферу, і
страшний психологічний тиск полишив
його…
Він з дружиною та кицькою Сонею
оселився в родичів. Попри пережите і
великий сум за покинутим рідним містом,
Анатолій Кичинський долучився до
культурного життя краю, виступає (і не

Лідія Рибенко,
письменниця

«Вирватися живими»
товстосуми, відразу вирізнили його з-поміж
інших, шкірою відчули цей сморід.
Зібравши манатки, цінні збереження з
родинами подалися в інші країни, у свої
маєтки, подалі від рідної землі, туди, де буде
затишно і комфортно.

Початок 2022 року. Лише лінивий не
говорив про війну. У засобах масової
інформації постійно наводились дані
американської та британської розвідок, про
ймовірне вторгнення Росії в Україну. А вже
в середині лютого про це говорили в
установах та організаціях, у транспорті, на
кухнях чи не в кожному домі. Інколи,
зібравшись у веселій компанії запитували,
жартуючи, – Ти вже зробив закупки солі,
крупи, а головне сала? – Ні, сало я люблю
їсти свіженьке – чулось у відповідь. Ха-хаха, – лунав дружній сміх. Звісно, це були
жарти і не більше. Нікому і в голову не
приходило, що це не жарт, що все це дуже
скоро станеться, натомість вірили, що війни
з «братнім» народом ніколи не буде, бо
цього просто не може бути. А вона вже
витала в морозному повітрі останнього
місяця зими, її запах – смердючий, їдкий,
убивчий – розносився територією України.
І тільки дехто, ті , хто ближче до влади,

В окупації
Миколі, спеціалісту зарубіжної компанії,
за тиждень до страшних подій, роботодавці
також пропонували тисячу доларів для
виїзду в безпечне місце. Та хіба він міг?
– Зачекаю, коли діти закінчать навчальну
чверть, та й вдома є нагальні справи. Потім,
все потім. Загалом з компанії ніхто, окрім
одного спеціаліста, не виїхав. Усе це якась
маячня, скоро минеться і все буде добре, –
розмірковував про себе.
Людоньки добрі! Свята наївність. Він
вважав, що отой удав, «дурне, лисе путо»,
так його «величають» в росії, буде чекати аж
поки хтось там поробить усі заплановані
10
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роботи? Чи ж не так? Розмріявся! Це була
перша безрозсудливість Миколи, за яку
доведеться дорого платити.
24 лютого о 6 ранку, коли молоді люди
ще «смачно» спали, в будинку пролунав
дзвінок. Телефонувала мама Ярина.
– Ой, синку, горе, вставай, війна!
– Ну той що, – відразу не «роздуплившись», спросоння, відповів Микола.
– Як що? – здивувалась мама. – Збирайте
речі і гайда, тікайте подалі від Києва.
– Угу (ліниво позіхаючи), зараз поїду
заправлюся, – кинув у відповідь.
Того ранку телефон був «гарячий».
Передзвонювалися що десять хвилин.
Мама, хоч і не бачила в своєму житті війни,
та людина розсудлива, із життєвим
досвідом.
– Синку, як будеш їхати заправляти
машину, по дорозі заїдь до магазину, купи
продукти: крупу, сіль, цукор, ну… все, що
потрібно для життя.
У відповідь почула:
– Так заїжджав у супермаркет, – Микола
зробив довгу паузу… – Теє мам… полиці уже
порожні.
– Ой, Боженьку мій, як же так? –
бідкалася мати.
– Мам, усе буде, усе буде добре, –
заспокоював її син.
Невдовзі зателефонувала невісточка
Настуня. – Оце щойно говорила з
військовим у відставці, знаючий чоловік, так
він сказав, що сюди, за 25 км від Києва, та ще
й на околицю населеного пункту біля лісу,
ніхто із рашистів носа не покаже. То навіщо
нам виїжджати, кидати все, що нажили? Її
підтримав син.
– Мам, був на заправці, так там така
черга на житомирський трасі, не видно
кінця краю. Не достоїшся. Можливо
пізніше, коли траса звільниться, той
виїдемо, головне бак машини повний.
А що мама? Тепер її не слухають. Хіба
вона може наказати, як часом бувало в
дитинстві?.. Ой, а серце відчуває біду, воно
знає і болить.
– Що ж, вирішуйте самі, – сказала та
мовчки змахнула непрохану сльозу.

Протягом трьох днів у них в котеджному
містечку й справді було тихо. Десь здалеку
доносився гуркіт гармат, над головами
зграями пролітали військові літаки. Хто
може знати чиї вони? Із новин дізнавалися,
що кляті кацапи прориваються до Києва,
точилися бої за Гостомель, Ірпінь, Бучу.
(Тепер їхній районний центр). Але це було
десь там, всього лиш за десяток кілометрів, а
у них затишно, тепло, повна морозильна
камера м’яса (недавно теща прислала).
Здавалось все так і буде. Та через три дні
селом пішли танки, в Макарові, рукою
подати од них, розгрупувалися рашисти.
Там же стояв ворожий блокпост. Так що
тепер на Житомир зась, про Київ і мріяти не
можна, адже на підступах до столиці
точилися важкі бої. Там і розбомбили
електропідстанцію, десятки сіл залишилося
без світла.
Це було великим випробовуванням для
сім’ї, адже в будинку все «зав’язане» на
електриці; опалення, вода, приготування їжі.
Із помешкання швидко зникало тепло. Та й
не дивно, на вулиці ще зима, мінусова
температура. Обкутавшись у куртки,
ковдри, трохи зігрівалися біля каміна. Він,
правда, невеличкий, зроблений, так, для
краси.
– От, якби ж то знаттє. – Микола відкинув цю думку, бо що тепер говорити. Слава
Богу є 5 літрів соляри, щоденно на годину
можна включати генератор, щоб пішло
тепле повітря в спальні кімнати, що на
другому поверсі. Воно не нагріє, та все ж при
розмові не йтиме пара з рота, а це вже добре.
За годину часу необхідно було швиденько
набрати води, зварити кашу, закип’ятити
воду, а ще підсмажити яйця, зарядити
мобільні. Водночас, нестерпний гул
генератора свердлив мізки, краяв серце, бо
кожного разу він «зжирав» літру палива. І
незабаром настане день, Миколу проймав
страх при одній лише думці, що каністра
спорожніє. Не до кацапів же бігти за
солярою? Він раз- по- раз відганяв сумні
думки, які настирливо лізли в голову. Отож,
намагався разом з дружиною побільше
говорити з Ганнусею і Петриком (діти
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дев’яти та шести років), які були налякані
стурбованістю рідних, а ще вибухами,
відгомін яких постійно доносився звідусіль.
Особливо важкими для усіх були ночі, і
хоч день ставав більшим, все ж сонце
заходило за обрій рано, о вісімнадцятій.
Притишившись, усі сиділи біля каміна.
Було чути як десь свистіло, гуркотіло і
бухало. Діти тихесенько запитували батьків,
чи не стрілятимуть танки в їх дім? А що таке
війна і чим вони провинилися? Коли вони
підуть на свої гойдалки? Їм хотілося
дізнатися багато, багато нового, що
віднедавна прийшло у їхнє життя. Та холод
змушував йти у свої ліжечка, і , закутавшись
з головою вони міцно засинали.
Миколу з Настею ще довго не брав сон,
вони «згорнувшись» калачиком, мовчки
лежали в темноті, а в голові кожного роїлися
плани, – як вибратися з цього пекла, як
вижити?
А що як ці нелюди прийдуть сюди?
Микола вперше пошкодував, що немає
рушниці, що колись не послухав матір і під
будинком не зробив погреба. – Чи не
бомбосховище було б? А тепер сховатися
ніде. Вони ж, гірше фашистів: грабують,
вбивають, ґвалтують жінок. Сусіду Степану
пощастило додзвонитися до родича, так він
розповідав: «Мають список патріотів, яких
розстрілюють на місці. Під їхню руку попав
науковець з Києва, так в нього стріляли за
те, що в хаті побачили військовий кітель
батька. Поранений стікав кров’ю, а лікаря не
було, так сусіди побігли на околицю села до
ветлікаря-пенсіонера. Він і рятував
пораненого. Колаборанти здають, «свої», от
сволота!
– Від переживань, які звалилися на їхні
голови, здавалося у кожному темному кутку
великого холодного будинку на них
чатувало якесь чудовисько, від чого
сковувало
рухи,
прискорювалося
серцебиття. Напад паніки і страху тривав
недовго, але це виснажувало, вимотувало
нервову систему, забирало сили. Десь під
ранок обоє знесилені засинали на годинудві.
Кожний наступний день, готував ще

більші випробовування. Закінчилося пальне, отже ні помитися, ні приготувати їжу,
тай запаси продуктів закінчувалися, навіть
мобільний підзарядити не було як. Це, на
всяк випадок, можливо вночі на другому
поверсі будинку, якщо пощастить, можна
зловити зв’язок. В один із таких днів
додзвонилася мама Ярина.
– Господи, дітоньки мої, слава Богу, а я
тут вже божеволію, спати не можу.
Боженьку, як ви там? Як мої внучатка? Усе
тихо? Чи є що їсти, хліб хоч маєте?. Вона
засипала запитаннями і на всі відразу хотіла
прочути відповіді.
– Мамо, заспокойся, в нас усе добре, не
стріляють. Хліба уже тиждень як немає. Та я
його, ти ж знаєш, не дуже їм.
– Ой лишенько, синочку, та як же без
основної їжі, без хліба, як?
– Ми не голодні, мамо. Оце сьогодні Настуня за десяток яєць виміняла в сусідки,
баби Каті, дві склянки борошна. Ти ж
пам’ятаєш бабу Катю? Я тобі розповідав про
неї. Вони із чоловіком старожили – уже за
вісімдесят, та ще гарно газдують. У них раз
на день ми і готуємо щось поїсти. Що не
кажи, колишня плита на дровах буде надійною у всі віки. Наші сусіди – хороші люди!
– Синочку, а я ж вас так просила виїхати,
не послухали. Так оце зараз збирайтеся
швидесенько і на Житомир, а там і додому
рукою подати.
– Мам, траса прострілюється. У Макарові стоять рашисти. Уже не одну машину
розстріляли.
– Як прострілюється? Як розстріляли? А
ти ж казав усе тихо… Господоньку, Боже ти
мій. І що його робити, дітоньки мої –
бідкалася Ярина. Так не їдьте, чуєш синку,
не виїжджайте, борони Боже... Алло! Алло!
Миколо, ти чуєш мене? Не виїжджайте, –
кричала в мобільний Ярина, та її уже ніхто
не чув, зв’язок обірвався. Ніби завмерла, так
і сиділа зі слухавкою в руках, шепочучи
пересохлими губами: «Дітоньки мої, борони
вас Боже, захисти і помилуй».
А серце краялося, боліло, так і рвалося до
них туди, під Київ. Вона б руками закрила
над ними небо, захистила б від дурної кулі.
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Вона б... З того моменту
печаль огорнула її душу,
нічого не було миле, усе чекала
вісточку, з мобільним їла і
спала, а він клятущий мовчав.
– А в цей час в навколишніх
селах точилися важкі бої. В
Макарові було зруйновано
житлові будинки, лікарню,
дитячий садочок, магазини,
розстріляно мирних, ні в чому
не винних жителів. Наші
війська намагалися вибити цю
нечисть, було чути важку
артилерію. В один із таких
Зруйновані рашистами будинки в українських містах
днів, тимчасового затишшя, в
село привезли гуманітарну допомогу.
шанс. Збирайтеся і приєднуйтеся до їхніх
Микола допомагав розвозити стареньким,
машин.
які давненько не їли, хліб, крупу, цукор.
– Нам немає що збирати. Рюкзаки з усім
А далі знову потягнулися дні тривог і
необхідним зібрані. Більше нічого брати не
сподівань. Новина, що електрики немає в
можна. Бо якщо розстріляють машину і
багатьох селах Київщини і що це надовго,
пасажири залишаться живими, то інша
вибила з колії. Зневірені, налякані люди з
машина може підібрати. Тому зайві речі
навколишніх сіл намагалися вирватися з
заважатимуть.
окупації.
– Ой, синочку, не кажи такого, все буде
Евакуація
добре. Ну і що вирішили? Будете їхати?
– Ні, ні він не може так ризикувати
– Мам. Ти знаєш, ми з Настунею посвоїми Петриком і Ганнусею. Оце вчора на
говорили і прийняли обопільне рішення. –
виїзді розстріляли машину двох старших
Микола важко видихнув, зробив довгу
людей. Вони чудом залишилися живими і
паузу.
повернулися назад. А двоє дорослих і
– Ми не поїдемо. Нехай їдуть, а ми
дитина навіки залишилися лежати на трасі.
побачимо, чи прорветься ця колона. А тоді і
Микола не хотів про це думати, але страх,
ми.
страх за своїх янголяток сковував мізки,
– Господи, діти мої, я вже й сама не знаю,
заважав тверезо мислити, шукати якийсь
як оце воно краще, – бідкалася стривожена
вихід. Неголений 10 днів, та й не до цього
мати.
тепер, в кирзових чоботях, потертій, брудній
Наступний день був переповнений
куфайці, яку не знімав кілька діб, чоловік
невтішними новинами про звірства та
заготовляв задубілими руками дрова, аби
мародерства рашистів у навколишніх селах,
затопити камін і хоч трохи нагріти дитячі
серед злочинців траплялися і свої
носики. А ще просився до сусідів, в яких
перевертні. Він приніс і хорошу звістку: вся
працював генератор, щоб зарядити мобільні.
колона машин без перешкод виїхала на
В один із таких днів сталося диво і Микола
Західну Україну. Це обнадіювало Миколу,
додзвонився до матері.
отже, настав час приймати рішення. Було
– Мам, оце тільки що дізнався, завтра о
лячно, адже тепер вони одні, із трьохсот
сьомій годині ранку десять машин
чоловік. Усі, хто мав можливість, уже
виїжджають на Житомир, ніби погоджено
виїхали. Залишилося 40 людей літнього
виїзд, їх будуть супроводжувати свої.
віку. Через знайомих дізналися, що збір
– Так, це ж добре, синочку! З’явився
бажаючих вибратися з навколишніх сіл буде
13
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зранку в центрі .
Тієї ночі спання не було. Звечора,
вклавши дітей, Микола з Настею взялися
переглядати залишки запасів продуктів, аби
залишити сусідам. Пізніше поралися по
господарству: закривали картоном вікна,
воно якщо вдарить, то скло не посиплеться в
хату, і діра не зіятиме. Відключили воду,
світло, ще раз перевірили замки на
господарській будівлі, що біля хати.
Настуня дбайливо підливала вазони,
розмовляючи із кожною квіточкою, вони у
неї як діти – доглянуті і випещені.
Завантажили в машину речі, кілька дитячих
іграшок і зі словами: «Ну ось, здається все»,
і лише тоді помітили, що надворі вже скоро
світатиме.
Пів на восьму розбудили дітей, зібралися
і, як заведено, присіли на дорогу. Важко
було прощатися зі своєю оселею, ніби з
живою істотою. Бо тут усе дороге їм, тут
їхня душа. Здавалося спорожнілий будинок
ніби образився на своїх господарів, став ще
холоднішим і похмурим. Останньою
покинула дім Настя, закриваючи двері, ледь
притулилась до них чолом і прошепотіла.
«Дасть Бог, ми скоро повернемось, не
сумуй! Спаси Господи!» Перехрестилась і,
не озираючись, поспішила до машини, де на
неї зачекалися чоловік і діти.
У центрі села вже зібралося машин сорок.
Як буває завжди, з натовпу виділився
активіст, чоловік високого зросту,
кремезний (напевно колишній начальник),
який взявся вибудовувати колону,
роздаючи кожному номер під яким буде
рухатися машина. І тут почалося…шум, гам,
говорили всі в один голос і ніхто нікого не
чув.
– А чому я буду замикати колону?
– А я хочу їхати першим, а чому мене
переставили в середину?
– Викресліть, я хочу бути десятим, це моє
щасливе число. – Микола мовчки стояв
осторонь. Його машина буде рухатись
двадцятою і випрошувати інше число, ні, він
не буде.
– Якісь дивні ці люди, адже ніхто з них
достеменно не може знати, що збреде в

голову рашисту на КПП і куди він гатитиме,
чи в хвіст, чи в гриву. Воно ж приморочене…
Господи, про що це я? Все буде добре,
необхідно заспокоїтись і пройти це
випробовування, іншого не дано. Це ніби
зіграти в рулетку, тільки на кону велика
ставка, життя людей та маленьких дітей. Як
заклинання, Микола повторював: «Ми
маємо вибратися з цього пекла, за всяку
ціну, вижити заради дітей, їхнього
майбутнього і Господь допоможе нам». Він
зловив себе на думці, що раніше ніколи так
часто не звертався до Бога.
Його роздуми обірвав басистий голос
активіста: – «Увага! Рухаємося в один ряд
якнайближче до правого краю проїзної
частини, вмикаємо ближнє світло фар.
Через кожні п’ять машин розрив. Усім
зрозуміло? По машинах, рушаємо!».
Микола, вмостившись зручніше на сидіння,
уже «бувалої машини», посміхаючись
звернувся до свого сімейства. «Ну що,
вперед?». У відповідь почув одноголосне:
«ТАК!».
Повільно, один за одним, виїжджали з
села. А ось і КПП! Від хвилювання звеніло в
голові, серце калатало. Здається когось
спереді зупинили, оглядали машину, чулися
постріли. Порядок в колоні зруйнувався та
вони продовжували рух. Микола зі всієї
сили вчепився в кермо, що аж пальці
посиніли. Страх, який жеврів у ньому, враз
ожив і здається пронизував кожну клітину
тіла. Повільно проїжджаючи КПП він
спиною відчував погляд безжального і
жорстокого рашиста з автоматом. На мить,
затамувавши подих, зіщулився і трохи
додав газу. Боже, спаси і помилуй! Іще
трохи… Фу, здається проскочили, аж не
вірилося.
У салоні машини довго панувала німа
тиша. Перелякані діти ніби вгрузли в сидіння, ховалися за спиною Насті. Микола
намагався розслабитись, розправити плечі,
аби заспокоїти своїх та його не відпускало. І
лише почувши на іншому КПП слова
військового: «Видихніть, не хвилюйтеся. Ви
на території, яка охороняється Збройними
Силами України», – нарешті отямились.
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«Слава ЗСУ!», – закричали в один голос і
розсміялися від щастя!
Машина набирала швидкість і мчала
на Захід. У слухавці чулися монотонні
гудки виклику: «Не бере, напевно не чує.

О, нарешті, Мамо, Мамо! Ти чуєш мене? –
радісно вигукнув Микола. – «Ми в безпеці,
ми вибралися!».
Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ

З вірою в перемогу
Про війну подружжя Маргарита і
Микола дізналися зранку 24 лютого із
новин. Підтвердженням убивчої інформації
був постійний гул артилерії, що доносився
десь здалеку. Розгубленість, страх, якийсь
ступор на деякий час охопив свідомість.
«Що робити?», – крутилося в голові
Маргарити. Трохи оговтавшись, вони з
чоловіком почали вивчати обстановку.
Стало зрозуміло, що бої йдуть далеко і
можливо сюди, в їхню Солоницівку, що за
15 км від Харкова, війна не прийде. Були
сподівання на краще, однак постійна
напруга, переживання точили душу, не
давали ні на мить розслабитися. Що буде з
ними, якщо?.. Страх не лише за своє життя,
але найбільше за шестирічну донечку
Ольгу, яка здригалася від гулу літаків і
гармат. Вона і в мирний час лякалася гучних
звуків, а зараз стала ще більш тривожною.
Дівчинка у них особлива, має інвалідність.
Від народження лікарі поставили діагноз «
мікроцефалія, парез. І, як наслідок, є
проблеми з порушенням функціонування
верхніх та нижніх кінцівок, розвитком
дитини.
Ракетні
обстріли
Харківщини,
руйнування населених пунктів, смерті
безневинних людей вплинули на прийняття
кардинального рішення, а саме, виїхати у
безпечне місце. Зібравши усе необхідне,
машиною добралися до Рівного, де
розмістилися у квартирі родичів. Спочатку
без звички на новому місці все було чужим,
не вистачало домашнього затишку, своїх
речей. Та поступово всі звикали до нової
квартири, що на другому поверсі
багатоповерхівки. Повільнішою була
адаптація маленької Олі, вона постійно

просилася на вулицю, до своєї гойдалки,
пісочниці, яку на Харківщині в дворі
приватного будинку для дівчинки
облаштував тато. Тут, у Рівному, все було
інакшим, потрібно було заново освоювати
дитячий майданчик, підніматися без ліфта
до своєї квартири.
Та найголовнішим для батьків було те,
що дитина мала можливість оздоровитись у
Центрі реабілітації дітей та паліативної
допомоги м. Рівного, який є одним з
найкращих в області. До слова, кожні три
місяці, протягом останніх років, Оля
проходила реабілітацію в різних центрах
України і це дало позитивні результати.
Якщо три роки тому, приїхавши до відомого
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лікаря, професора Володимира Козявкіна,
Оля лежачи на животику, лише намагалася
сп’ястися, то за два роки уже повзала
кімнатою на дитячих колінках.
У Рівненському Центрі їх привітно
зустріли і відразу зареєстрували за
електронним направленням сімейного
лікаря. У перший же день Оля побувала на
прийомі у спеціалістів, було складено
графік необхідних процедур, черговість їх
надання. Протягом дня дівчинка
відвідувала чимало кабінетів, де проходила
масаж рук, ніг, лялько та аромотерапію,
інгаляції, дихання в соляній кімнаті, а ще
відвідувала психолога. З нею займався
логопед, який не просто вчив правильно
вимовляти слова, але й обов’язково
українською мовою. Шестигодинне
перебування в центрі, знайомство з новими
людьми не втомлювало Олю, вона привітна,
усміхнена, охоче спілкувалася своєю,
властивою лише їй, мовою. Єдиною
проблемою в проходженні реабілітації дітей,
які не можуть самостійно пересуватися, є
відсутність у центрі ліфта, отож доводиться
батькам носити їх на руках. Тому Микола,
взявши відпустку, протягом місяця
допомагав дружині, та й дівчинка була
щасливою, адже поруч тато і мама.
Тепер, після місячного терміну
реабілітації, з Олею її мама і бабуся. Вони
продовжують
процедури
вдома,
дотримуючись строгого графіка занять і
відпочинку: сніданок, обід, сон і двогодинне
перебування на вулиці. Під час занять
дівчинка малює і хоч це просто якісь лінії та
все ж сприяє розвитку дитини. Вона вчиться
рахувати, і її старання дають результати,
адже уже рахує до десяти. Вчить букви,
вимовляє окремі слова, і, як повідомила
мама, Оля вивчила декілька слів
українською мовою і розуміє їх зміст.
Раніше, якщо я читала їй книги
українською, вона кричала «Убрать», тепер
уже спокійно слухає казки. На запитання
«Скільки тобі років?» – відповідає –
«п’ять».
За два місяці перебування на Рівненщині
малеча запам’ятала нові слова українською

мовою. Дівчинка досить активна, бігаючи
кімнатою на «чотирьох», чіпляється за край
дивану і, перекочуючись, самостійно
залазить на нього. Тільки за підтримки
мами вона недовго може стояти на
пальчиках.
Радіє, коли тато після роботи виходить у
вайбер. Він розповідає, як живуть і чекають
на неї її улюблені іграшки, і хоч у новій
квартирі їх вистачає, Оля мріє як
найшвидше зустрітися з тими, яких
залишила вдома. А ще вона дуже сумує за
любим татком і постійно повторює
«Додому, додому». Та наразі з поверненням,
як радить батько, варто трохи зачекати.
Ворог не полишає Харківщину, ракети
рашистів руйнують будинки, вбивають
мирне населення.
Нещодавно їхній татусь зробив для своїх
жінок свято. У день народження Олі, а їй
виповнилося 6 років, він кур’єром надіслав
красиві запашні квіти, а ще дівчинка могла
довго бути в товаристві з татусем. І нічого,
що він фізично далеко, його енергетика
передається дівчинці, вона радіє з того.
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Уже скоро Олю необхідно буде віддавати
до першого класу. Батьки стоять перед
вибором: навчання вдома чи інклюзивний
клас у звичайній школі? «Але як віддати
дівчинку в школу, чи зможе вона вчитися,
як там без мами?» – у голосі Маргарити
тривога і хвилювання. – Оленька дуже
любить дітей, вона хоче бути у їхньому
товаристві. Навіть перебуваючи на вулиці,
дівчинка тягнеться до всіх, вітається і
посміхається. Та це вони будуть вирішувати
згодом.
Тепер у Рівному мама і бабуся Тетяна

ставлять перед собою найближче завдання –
навчити дитину стояти на ногах і самостійно
переставляти їх, а в перспективі ходити,
разом з іншими дітками гратися на
майданчиках, бігати і бути щасливою. Вони
свято вірять, що їхня титанічна робота таки
дасть результати і Олечка обов’язково
переможе підступну хворобу. А ще впевнені,
що наші збройні сили назавжди виженуть
ворога з країни і вони повернуться до
рідного додому.
Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ

Мрії збуваються...
Історія біженців з Київщини
посміхаючись, кивнула головою.
Невдовзі з гостинцем я знову завітала до
нових сусідів. На цей раз за філіжанкою
запашного чаю зав’язалася розмова.
Звідкіля ви, – запитую, – і як добралися в
Рівне? – Артем відповів: ми жили в
академмістечку, що на околиці Києва.
Батьківське помешкання було ще в Бучі.
Про війну мені зранку повідомив сусід по
квартирі, а ще я отримав інформацію з
Інтернету. Не хотілося вірити. – Маячня
якась, дурня, – крутилося в голові. Пізніше,
коли завили сирени, відчув, що все-таки це
правда. У цей час я був у товариша і
зрозумів, що потрібно негайно поспішати
додому, адже мама не почує сигналів
тривоги. Згодом, коли уже точилися бої за
Гостомель, а в містечко доносилися гучні
вибухи, в людей розпочалася паніка, із
супермаркету зникли всі товари, однак
думки покидати свою квартиру в нас не
було. Гадалося, що все скоро минеться. Не
минулося, на жаль.
– А як мама, вона знала про вторгнення
росії, про жахливу війну? Так, вона
отримувала інформацію з Інтернету, з
теленовин із сурдоперекладом.
Старший брат, який перебуває у
теробороні м. Києва, наполіг, аби ми виїхали

На початку березня, коли українці,
рятуючись від російської агресії, масово
виїжджали з-під Києва у безпечні місця, я
побачила на сусідському подвір’ї
незнайомих людей. У голові промайнуло «
напевно біженці. Відтоді мене не покидало
бажання хоч якось допомогти їм,
підтримати бодай словом чи ділом.
Спочатку вагалася, бо не знала, чи
зрозуміють мене і чи варто отак «лізти в
душу» до чужих людей, коли тебе не
просять. Та бажання бути корисною,
проявити турботу, взяло верх, отож
зібравши борщовий набір (зауважу, все
вирощене власноруч), а ще малинове
варення, я постукала в двері.
– Доброго дня! Оце принесла (зробила
паузу)…, ось тут, – і показала на пакет, –
зварите борщу. Молодий чоловік, років
двадцяти п’яти, представився Артемом. – А
ось – моя мама, Катерина, вона не говорить.
Переді мною стояла невисока на зріст,
приємна на вигляд жіночка, яка, взявши
принесений пакет, жестом запропонувала
чаю. Я трохи розгубилася, бо не знала як, не
володіючи жестовою мовою, підтримувати з
нею розмову, то й поспішила до виходу. –
Щиро дякую, а можна я знову прийду?
Артем передав мої слова мамі і вона,
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в безпечне місце, а саме – до Рівного, де у
нього є знайомі. Я вирішив відправити лише
маму. Посадив у поїзд і цілу дорогу
підтримував розмову, аж поки її не зустріли
в Рівному. Але обставини змусили і мене
переїхати. Уже більше як тиждень ми тут.
– Як мама адаптувалася, чи все гаразд? –
Звертається до мами й невдовзі відповідає.
– Так, нам тут добре. Є всі умови для
проживання, є що їсти, не чути вибухів. З
нами наш улюблений котик. І ніби почувши
розмову з-під стола, муркочучи, з’явилася
киця. Розглянувши незнайому гостю,
попрямувала до своїх мисочок, де на неї
чекали приготовлені «вкусняшки».
– Як вам наше місто?
– Ой, клас! Місто ідеально «піше», лише
година, аби переміститися в будь-яке місце.
Ми з мамою – вона на маршрутці, а я пішки
– одночасно прибули в гіпермаркет. Хоча
мама і не дуже любить ходити, та ми вже
побували в багатьох цікавих місцях. Однак,
як би тут не було добре, все ж таки хочеться,
дуже хочеться додому, там все своє, рідне!
Але поки що повертатися не рекомендують,
лише недавно вибили рашистів, попереду
розмінування, розбір завалів.
– А що з квартирою, яка в Бучі? (довга
пауза).
– Досі не відомо, головне, щоб в ній не
загинули люди.
– Ви намагалися знайти роботу?
– Так, адже без грошей не проживеш. Я
вже працюю в Інтернет-магазинах Києва та
Луцька. До речі, луцька команда – приємні
люди. З ними ніяких проблем. Усі питання
вирішуються просто і швидко. Мама
отримує пенсію.
Доки ми з Артемом спілкувалися,
Катерина уважно розглядала кросворд.
Щоб якось долучити її до розмови я
попросила пані Катерину розповісти про
своє життя до війни. На моє прохання,
ніяковіючи, вона розвела руками, мовляв
що говорити, та згодом активно включилася
в розмову на своїй жестовій мові.
Я дізналася, що сім’я проживала в
Ростові на Дону (це були переселенці з
України). Та коли батьки усвідомили, що у

їхньої дитини проблеми зі слухом, вони
вирішили віддати її в інтернат, що в Україні.
Батько разом з дівчинкою переїхав до
Києва, працював на будівництві,
розбудовував Бучу. Пізніше отримав
квартиру, куди й переїхала вся родина:
мама, сестра мами та бабуся.
Перебуваючи в спеціалізованому
інтернаті дівчина навчилася шити,
вишивати, в’язати, що згодом знадобилося в
житті. Подружилася з однолітками, де з ким
досі підтримує зв’язки. Дві сім’ї інтернатних
друзів проживають у їхньому будинку. Катя
знайшла свою пару і народила двох
синочків, один із них ось тут, з нами. В
академмістечку можна часто зустріти
людей, які спілкуються жестовою мовою, а у
нас вони жодного разу таких не зустрічали.
Багато років Катерина разом з батьком
працювали в одному з найбільших
супермаркетів м. Києва «Ашан» (Auchan SA
— французька мережа супермаркетів та
гіпермаркетів). Там було зайнято чимало
людей з інвалідністю. Жінка працювала
пекарем, звідти велике коло людей, з ким їй
легко спілкуватися. А ще вона відвідує
церкву Свідків Єгови, її члени активно
комунікують
через
смартфон,
використовуючи відповідні програми. Я
звернула увагу, що жінка постійно тримає в
руках цей пристрій.
Швидко збігає час зустрічі. Здається я
вже дещо почала розуміти окремі фрази,
сказані пані Катериною. Та пора і честь
знати. Обіцяю прийти знову і відкланююсь.
P.S. Минає місяць. З вікна свої кухні
щоранку бачу, як Катерина, прогулюючись
двориком, зустрічає схід сонця, пильно
вдивляється в далечінь, туди, де
повертається до життя золотоверхий Київ,
її рідна Буча і понад усе мріє швидше
повернутися додому.
Відразу після свята Великодня збулася
мрія Катерини. Вони із сином повернулися до
Києва.
– Господи! Захисти їх, збережи нашу
Україну.
Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ
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Війна двічі їх наздоганяла
Війна, яка триває в Україні вже вісім
років, зруйнувала мрії, сподівання, плани не
однієї сім’ї. Покинути усе, чимдуж тікати
подалі від вибухів – так змушені робити
тисячі українців. А хтось не вперше...
Історія Тетяни сповнена відчаю і зневіри.
Її сім’я вже двічі, покинувши все, була
змушена тікати від війни. Та, на жаль,
сховатися від цього неможливо. Якось так
символічно: щойно ми почали наше
спілкування, як завила сирена і те, що я
побачила в очах моєї співрозмовниці,
довело мене до сліз.
До 2014 року Тетяна з донькою та сином
проживали в Первомайську Луганської
області. Ще в 2012 році невблаганна смерть
забрала життя голови родини в страшній
аварії. Але сильна жінка заснувала автопарк,
займалася перевезеннями і, здавалося б,
життя увійшло в бажане русло.
– Війна прийшла до нас з 2014-го, все
починалося на моїх очах, її перебіг і
наслідки довелося відчути на власній шкурі,
– з болем в голосі розповідає вона.
Родове коріння Тетяни тягнеться з
Корця, там і досі живе мама, а двоюрідна
сестра – в Березному.
Нині
Первомайськ
окупований,
впродовж 8 років там знаходилася лінія
розмежування. Тривога зростала, –
наголошує моя співрозмовниця, – все таки
був великий автопарк, сімдесят чоловік
працювало і були у нас великі плани на
майбутнє...
Відчуваючи
наближення
чогось
невідворотного, ми підготували запас води і
їжі на кілька тижнів, придбали дизельний
генератор. Коли побачили, що окупанти
зробили зі Слов’янська, зрозуміли, що нас
чекає така ж доля. Так і сталося.
Мої автобуси обслуговували багато
шахт... Одного дня телефонують водії і
кажуть: «Тетяно Іванівно, тут починаються
обстріли. Що робити?”. Я дала команду
їхати в гараж. Варто сказати, що
підприємство має добре облаштоване
бомбосховище, де працівники з сім’ями

фактично місяць проживали. Сильно
бомбили з обох сторін.
Коли закінчувалися запаси їжі та води,
ми позначили автобуси червоними
хрестами і виїхали на підконтрольну
Україні територію.
До Первомайська більше не поверталися,
хоча залишилися там і житло, і
підприємство. За квартирою наглядають
сусіди, за підприємством, де досі стоять
автобуси, слідкує охоронець, який справно
щомісячно отримує заробітну плату.
Родина переїхала в місто Бахмут і
проживала там три роки, далі оселилася в
Лисичанську. Тетяна зареєструвалася на
підконтрольній Україні території і знову
взялася налагоджувати підприємницьку
діяльність.
Було досить непросто починати життя і
власну справу практично з нуля, але за
мною був колектив, – каже вона. – Цей
бізнес дуже тяжкий: жорстка конкуренція і
багато ризиків. Втім, ми знову його
запустили, намагалися розвивати, справно
сплачували податки і сподівалися, що все,
зрештою, налагодиться.
У сина Тетяни день народження –
23 лютого. В ніч з 23-го на 24-те о 5-ій ранку
він зателефонував їй з Харкова: «Мамо, нас
бомблять, почалася війна”. Жінка не могла
зрозуміти, що відбувається, бо саме
Лисичанськ, а не Харків знаходиться на лінії
розмежування. Але, коли відчинила вікно,
то теж почула вибухи. Навчена гірким
досвідом, вже не стала чекати «руського
міра”, швидко зібралася і переїхала в
Дніпро.
Тетяна розповідає, що син залишився в
Харкові волонтерити, а донька ще тиждень
там же ховалася в бомбосховищі і тільки
потім приїхала до матері.
– Мої водії ще півтора місяця бусиками
вивозили людей з Лисичанська, поки не
стало вже аж надто гаряче, втратили два
автобуси. Підприємство і домівка знову
залишилися на окупованій території. Нині я
не розумію, як жити далі й що робити, –
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зауважила моя співрозмовниця і одразу
додала. – Але найголовніше, що найрідніші
люди в безпеці.
Сьогодні вони мріють про день, коли

усією сім’єю зможуть повернутися додому
відбудовувати власне місто і налагоджувати
життя з світлою надією на майбутнє.
Юлія ІВАНЮК,
журналістка

«Мріємо повернутися в рідний Макарів...»
Наталя Миколаївна та Олександр
Трохимовича Кожем’яки родом із селища
Макарів, що знаходиться за 50 кілометрів
від нашої столиці. Тут починалися одні з
найважчих і найважливіших боїв у ході
оборони Києва.
Ці люди змушені були поїхати з рідної
оселі, щоб врятуватися від бомбардувань та
обстрілів. Нелегко було лишати рідний
Макарів, у якому жили з 1982 року. До
виходу на пенсію пані Наталя працювала
вихователем у дитячому садочку, її чоловік
– робітником у лісовому господарстві. Нині
він також пенсіонер, інвалід II групи. Довга
життєва дорога, яку пройшли в мирі і
злагоді разом. Виростили двох доньок, тепер
радіють внукам. Їм би радіти кожному
прожитому дню. Та війна в одну мить
зруйнувала всі плани і мрії. Війна – це біль,
це зло, смерть, сльози і страх... Тепер вони
живуть у селі Яринівка на Березнівщині.
Якось, розговорившись з Наталією
Миколаївною, дізналася про про жах, який
довелося пережити сім'ї уже немолодих
людей , коли в Макарів прийшли рашисти.
– Місто наше дуже гарне, чисте, квітів
багато, гарні будинки. А нелюди все
знищили. Це було на моїх очах: летіли
снаряди, зривалися бомби, руйнувалися
будинки. Горіли школи, дитячі садки,
палало все кругом. Таке наробили нам, що
хай Бог милує. У нас не було світла, газу,
холод, бо ж на вулиці зима ще була, лютий.
Дякувати сусідам, що на другому поверсі, до
них ходила варити їсти, там ще була вода і
газ. Окупанти поводилися по звірячому,
стали відомі випадки катувань та вбивств
мирних жителів, факти згвалтування. При
цьому вони не жаліли нікого – ні дітей, ні

пенсіонерів. З кожним днем все більше і
більше гинули ні в чому не винні, мирні
люди. Дві сімї з нашого будинку, які
намагалися виїхати власним транспортом,
були розстріляні рашистами. Бомбили
абсолютно все. Це було просто пекло...».
Згадуючи про це, Наталя хвилювалася, бо
ніби ще раз переживала жахи війни. Та
перепочивши, заспокоїлась і продовжила
розповідь.
Ми перебували в оточенні декілька днів,
поки не підійшли наші українські захисники
та відбили ворогів. Було створено коридор
для надходження гуманітарної допомоги та
евакуації мирного населення. Розпочалася
евакуація людей. Ми з чоловіком дуже не
хотіли кудись їхати, адже все життя
старались нажити якесь майно, надбали,
напрацювали, та й чоловік інвалід, важко
йому ходити. Виїжджати було страшно, але
ми розуміли, що тут усіх нас чекає
смерть…без світла, води, опалення та газу ми
просто помрем, або, не дай Боже, спалять
рашисти. А ще коли бачиш, як щодня, все

Зруйновані будівлі в Макарові
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сім’я Басюків. Це дуже хороші люди
– відкриті, щирі, доброзичливі та
чуйні. Тут практично не чуємо
сирен, а головне – спокійно. Ми по
суті були чужими та незнайомими
людьми, а стали дуже близькими та
рідними.
Це
вже
родина
(посміхається).
Найбільшою
потіхою для нас є найменша їхня
донечка Софійка, її посмішка,
обійми - це справжня насолода.
І своє 65-річчя я теж зустрічала
тут, у Яринівці, в родині Віталія та
Валентини. Щиро вдячні за
прихисток, який надали нам ці
чуйні люди, з великим серцем і
любов'ю до ближнього! Дуже
вдячні також волонтерам, які нас
практично врятували, вдячні і тим,
хто допоміг з поселенням.
Це щастя, що ми вижили і знову можемо
мріяти, а найбільше хочемо аби якомога
швидше закінчилась війна. Щоранку
прокидаємось з надією, що завтра чи
післязавтра вона все-таки закінчиться і в
нашій країні більше ніколи не буде війни. А
ще ми хочемо, щоб відбудували наші
зруйновані будинки і ми зможемо
повернутися у рідний, квітучий Макарів.
Розуміємо, що наші мрії можуть
здійснитися завдяки діям наших захисників,
які борються із лютим ворогом. Боже
допоможи їм, захисти їх і вбережи Україну.

Наталія та Олександр Кожем’яки

більше
людей
виїжджають,
щоб
урятуватися, то розумієш, що лишатися не
можна. У нашому будинку вже майже
нікого не залишилося. Наша перша спроба
евакуюватися була невдалою. Ми вже
втратили всяку надію і сподівалися тільки
на одного Бога. Проте через декілька днів до
нас у двері постукали, це були волонтери з
Рівненщини. Вони і допомогли виїхати.
Після нашого від’їзду, як ми пізніше
дізналися від знайомих, місто сильно
бомбили, і в наш будинок-багатоверхівку
також влучив снаряд. Так що житло
пошкоджено.
Із березня ми проживаємо у Яринівці, що
на Березнівщині. Нас гостинно прихистила

Таїсія Рудюк,
завідувачка бібліотеки

Втеча від окупації
Роман, Тетяна і двоє їхніх донечок Аліса (3 рочки) та Іринка (7 років) –
переселенці з тимчасово окупованої Каховки Херсонської області розповіли свою
історію. Як це: жити в окупованому місті без роботи, у постійному страху за
життя маленьких дітей та чоловіка, який брав участь в АТО, та як подолали
довгу важку дорогу на захід України, вирвавшись з окупації.
З перших днів повномасштабної війни
російські війська зайшли на Херсонщину й
захопили Каховську ГЕС, аби відновити

подачу води в анексований Крим. Мешканці
кожного дня чули гуркіт важкої техніки
окупантів, яка постійно переміщалася
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їхньою територією. Понівечені будинки,
розбита техніка окупантів після боїв
наводили жах. Була відчутна нестача
бензину, грошей, ліків і дитячого
харчування. З першого дня почався ажіотаж
у місцевих магазинах, полиці вмить
спорожніли. Лише кетчуп, майонез, макарони – це все, що можна було купити.
Готівки не було, інкасаторські служби не
приїжджали. Жили за кошти, зняті ще в
перший день вторгнення. Деякі місцеві
бізнесмени швидко зорієнтувалися і побудували бізнес, забираючи 5 % для себе за
гроші, які люди кидали їм на банківську
картку.
«Окупанти викрадали чоловіків з дому,
перевіряли документи, та якщо виявлялося,
що це АТОвець, жорстоко били та катували
за те, що він колишній учасник бойових дій.
Бувало взагалі пропадали безвісти, а цього я
найбільше боялася, адже мій Роман –
АТОвець», – розповідає Тетяна. Тактика
російських військових була відпрацьована.
Вони оточували визначені будинки,
квартири, і якщо там не відкривали двері,
вибивали їх. Робили не санкціоновані
обшуки, одягали кайданки на людей і
забирали їх до комендатури. Жертвами
переважно ставали ті, хто був найактивнішим під час мітингів, хто відкрито
висловлював свою позицію у соціальних
мережах, колишні бійці АТО, журналісти.
Телебачення спочатку дивилися щоденно,
пізніше – лише новини. Всі очікували, що
ось-ось нас звільнять, але російської техніки
і солдат ставало все більше, особливо її було
дуже багато в лісах.
Вдома було страшно, коли не можеш
нікуди вийти, не можеш випустити на
вулицю дітей. Ми сиділи в квартирі і
споглядали усе з вікон, аби дізнатися, що ж
там відбувається. Була можливість зранку
вибігти за молоком чи хлібом, а опівдні все
місто ніби вимирало. Страх бомбардування
сковував, деколи вночі схоплювалася від
шуму вітру, мені здавалося, що летять
ракети, – говорить Тетяна.
За місяць уже курсували автобуси. Та на
блокпостах стояли окупанти, які зупиняли

кожного, особливо перевіряли документи у
чоловіків. Про тих нелюдів розповідали
всіляке. Ми на власні очі бачили, як
конфісковували автомобілі: людей просто
виганяли, а самі сідали в їхні машини.
Деякі мешканці Каховської громади
змогли евакуюватися на територію,
підконтрольну українській армії. Така
можливість була, але тільки у тих, хто мав
власний транспорт. Визначено кілька
маршрутів, якими можна виїхати на свій
страх і ризик. Крім того, треба було
розуміти, що кожен, хто намагається
перетнути лінію фронту самотужки,
серйозно ризикував життям. Незважаючи
на це, люди, ситі «благами окупації»,
вважали за краще ризикувати, аніж
залишатися й чекати, коли до них прийдуть
і заберуть «на підвал». Тому 70-80 %
власників авто вже виїхали. Одначе без
машини втекти з громади неможливо, як і
скористатися послугами перевізників, бо
вони просили непомірно високу плату.
«Шанс врятуватися з'явився перед
Великоднем. Наші сусіди (молода родина:
чоловік, жінка і 11-річний хлопчик) також
хотіли вирватися з оточення і запропонували нам втікати разом. Розпочався
пошук різних можливостей втечі. У нас був
невеликий запас грошей, тому вирішили
спільними зусиллями придбати автомобіль.
Уже через два дні знайшли ВАЗ 2103 за
помірну ціну. В дорогу зібрали найнеобхідніші речі. Для власної безпеки на авто
великими літерами написали «Дети».
Та найважче було залишати рідних:
маму, батька і бабусю. На першому
блокпості перевіряли багажник, а також
телефони. Оглядали тіло на наявність
татуювань. На щастя у наших чоловіків їх не
було. Важко повірити, однак окупанти були
досить ввічливими. Вони навіть
попередили, аби видалили всі фотографії,
вайбер та фейсбук. Ми боялися сказати
щось зайве, тому завжди говорив хтось
один. На щастя все обійшлося. З
полегшенням видихнувши, вирушили в
дорогу. Обабіч бачили спалені й розбиті
колони військової техніки, обгорілі
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залишилися у пеклі. Там окупанти заходили
в будинки, розпитували, хто з якої квартири
виїхав і заселяли своїх людей.
Тим часом о 1-ій годині ночі ми добралися до своїх родичів, що жили на Рівненщині, в Дубенському районі. Стомлені
довгою, важкою дорогою відразу лягли
відпочивати.
Завтра вже розпочнеться новий день,
нове життя з багатьма невідомими, але з
вірою в перемогу наших ЗСУ над
загарбниками. Над Каховкою обов'язково
замайорить український прапор і ми
повернемося до рідного дому, до родини.

автомобілі цивільних.
Перед Антонівським мостом стояли
довгих три години, тому й відстали від
колони, загубилися, але згодом знайшли
своїх. А коли під'їхали до Снігурівки почули
сильні вибухи ракет, скрізь був чорний дим.
Там в тривозі простояли ще 4 години. Через
поспіх чоловік загубив таку незамінну для
зв'язку річ, як мобільний телефон. Надзвичайно важкою була ця дорога для діток.
Вони були налякані, стомлені і виснажені.
Ми проїхали 30 блокпостів, на щастя
спокійно, напевне, з нами був Бог. Пригадую свої почуття на першому українському блокпості. Я відчула свободу і
розплакалася! Я вільна людина, я більше не
рабиня. Усі раділи, що вибралися з пекла.
Ми дякували Богу, що нарешті на вільній
території. І більше не будемо боятися за своє
життя.
А коли зупинилися на одній із заправок –
очі «розбігалися», там всілякі продукти, усе
чого хочеш і люди вільно ходять. Усе було
таким забутим та незвичним. І велика
радість!
В той же час душу переповнювала
тривога за маму, тата, бабусю, адже вони

P.S. Дві сім'ї, які вирвалися з окупації,
висловлюють щиру подяку жителям
Козинської територіальної громади,
директору Козинського ліцею Галині
Смолярчук за гостинність, за наданий
окремий будинок, де вони змогли зупинитися.
Війна забрала спокій, вселила страх, але
не забрала мрії про світле майбутнє і надії
повернутися до рідної домівки.
Оксана Краплич, бібліотекарка
книгозбірні Козинської тергромади

Юнак дотримався даного слова
мене аж дихання перехопило від страху.
Сильно перелякався, але знайшов в собі
сили, заспокоївся і запитав: «Мам, а що
війна розпочалася?». У відповідь вона лише
кивнула головою.
У нього є семирічна сестра Катя. Платон
розповів, що дівчинка весь час плакала,
кричала, її було важко заспокоїти, коли чула
вибухи.
До нашої розмови долучилася Леся, мама
Платона.
– Ми нарешті знайшли спосіб виїхати, та
в нас виникла ще одна проблема. Діти
збунтувалися і сказали, що нікуди не
поїдуть без тата. Моє серце кров’ю
обливалося, знаючи, що я покидаю свого

Нещодавно я познайомилася з хлопцем,
який
назвався
Платоном,
йому
виповнилося 12 років. Під час навали
окупантів його сім’я вимушена була виїхати
з Харкова. У Рівне вони приїхали до
родичів,
де
ми
й
зустрілися.
Комунікабельний і говіркий Платон
швидко подружився зі мною. Розговорилися і він розповів про те, що не виходило з
пам’яті.
– Мене розбудила мама о 6-ій ранку,
сказала, щоб я одягався і збирав речі. Вона
була дуже схвильована. Спочатку я не міг
зрозуміти, що відбувається, чому так рано
потрібно було мене будити, бо школу ми
тоді не відвідували. І тут пролунав вибух. В
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коханого чоловіка в цьому пеклі самого.
Я б залишилася з ним, але не могла
ризикувати нашими дітьми. На жаль, з
Платоном було важче, ніж з Катею. Син був
налаштований залишитися з татом. Я
пояснювала, переконувала, злилася, а коли
не лишилося слів, тоді Петро, батько
Платона, взяв ініціативу в свої руки і
попросив залишити його з сином наодинці.
Не знаю, про що вони розмовляли, але
хлопця як підмінили. Він більше не
«капризував», а мовчки збирав речі й
дивився за сестричкою Катею. В дорозі він
теж мені допомагав. Без його підтримки я б
не справилась.
Леся міцно обійняла і поцілувала сина.
Він спочатку засоромився, почервонів, але
також обійняв маму. Мені було важко
стримати емоції в цей момент, прагнула
пригорнути їх до себе. Запитала, що ж таке
сказав Платону тато, що він раптом змінив
своє рішення і поїхав з мамою.
Дивлячись на сина, Леся відповіла:
– Не знаю. Він не зізнався, сказав, що це
їх з татом таємниця. Скільки б не просила,
щоб розказав, але мовчить, як риба. Тому я
здалася, – посміхнулася жінка.
Я глянула на хлопчика, та він поспішив
відвести очі, даючи зрозуміти, що немає
сенсу задавати йому подібні питання.
Після обіду Катя запросила мене разом
прогулятися. Платон пішов з нами. Ми
спілкувалися, сміялися, гралися, нам було
дуже весело. Коли випала хвилина і ми з
хлопцем залишилися наодинці, він раптом,
якось несміливо запропонував:
– А хочеш я розкажу тобі про що ми говорили з татом?
Це було дуже неочікувано для мене, отож
я відразу якось розгубилася, та, опанувавши
себе, притишеним голосом, відповіла. – Ну
розкажи…

– Тато сказав: «В мене буде лише одне
прохання до тебе, синку, вислухай мене
уважно і спробуй зрозуміти. Я не зможу
поїхати з вами тому, що не залишу наше
місто. Я не можу все тут покинути. Я буду
його захищати. Ти ж хочеш повернутися
незабаром у звільнений Харків? Бо як же
наш улюблений «Сад Шевченка», а стадіон
«Металіст», на якому ми з тобою вболівали
за наших футболістів? Хто я після того,
якщо покину Харків? Платон, розумієш, ти
ще малий для того, щоб стояти поруч зі
мною з автоматом, але допоможи мені в
іншому. Оскільки мене не буде поруч з вами
– за старшого будеш ти. Тому маєш
захищати маму і сестру. Допомагати, не
капризувати, опікати їх і себе замість мене,
аж поки я не приїду за вами. Бо крім тебе
цього ніхто не зробить. Домовились
синку?». Тато подав мені руку і міцно
потиснув її. Я досі відчуваю цей потиск і
тепло руки.
– Домовились, – сказав я й також потис
йому руку. Ну ось...
Не знаю чому, мені здалось, що він не все
розповів. Я була вдячна Платону за те, що
він довірив свою таємницю. Хоч насправді
не могла повірити, що після такої короткої
розмови Платон послухав тата. З іншої
сторони, як після таких слів можна було не
послухати.
– Платоне, ти герой, захисник, справжній
чоловік, хоча ще не дорослий. Не кожен зміг
би впоратися з таким завданням, а ти зміг. Я
пишаюся тобою, і не тільки я.
Він посміхнувся і ми продовжили нашу
прогулянку. Згодом обмінялися контактами. Наше спілкування переросло в
справжню дружбу.
Саме з дозволу Платона я змогла
розповісти вам цю історію.
Анастасія Ломова,
студентка НУВГП
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Стержень спортсмена і чуйне серце волонтера –
дві грані Івана Сівака
«Якщо йти обраним шляхом – обов’язково дійдеш до мети. Якщо стукаєш у
двері – вони обов’язково відчиняться, якщо вони твої. Якщо ні, отже, це не твої
двері», – каже Іван Сівак. Майже півжиття він займається танцями на візках.
Це не просто хобі, а професія і справа всього життя, у якій спортсмен досягнув
небувалих висот – є багаторазовим чемпіоном світу. Звісно, на його шляху були
труднощі: травма, постійна копітка робота над собою, пошук спонсорів, втрата
партнерки, війна. Але попри всі труднощі, танцюрист не зупиняється і підкорює
все нові й нові вершини.
Травма. Як жити далі?
У 20-річному віці Іван отримав травму
спинного мозку. Наслідок: перспектива на
все життя бути прикутим до інвалідного
візка. Молодий спортивний хлопець,
студент із купою планів на майбутнє – Іван
ніколи не сидів на місці. На той час
відучився чотири курси у виші, де займався
різними видами спорту. В основному, це був
футбол та трішки регбі. І ось так раптово
опинився на порозі зовсім іншого життя.
– Після травми – перше питання, яке
задає собі людина: «Що робити далі, як
жити?». Тому що люди не готові до такого,
особливо не готові були 20 років тому. Ніхто
взагалі не розумів, що це – життя в
інвалідному візку. Мало було інформації, –
розповідає Іван Сівак. – І це саме такий
перший критичний момент, коли людина не
знає, як жити далі, які є можливості.
Першим поштовхом до руху вперед у
нових обставинах було запрошення для
Івана в табір активної реабілітації.
– Мене запросили у цей табір, коли вже
пару років я пересувався в інвалідному
візку. До того часу відвідував різні табори. В
основному, це були більш відпочинкові, або
лікувальні, або скеровані суто на фізичну
реабілітацію. Тому я був налаштований на
цей табір так само. Але, потрапивши туди, я
зрозумів, що буде зовсім інший підхід.
Як розповідає Іван, система реабілітації в
новому таборі завезена з Швеції, де її
започаткувала медсестра з Польщі. У таких
таборах працюють інструкторами люди, які,
будучи у візку, створюють сім’ї, повноцінно

працюють і розвиваються. Тренери
розповідають, як можна обслуговувати себе
у візку, які можливості є, про всі права і
обов’язки.
Для Івана це був шок. Адже зовсім
неочікувано для себе він спілкувався з
людьми зі схожими проблемами, але які
працюють на роботах або мають свій бізнес.
Мають сім’ї, мають дітей після травми. Саме
після цього табору майбутній танцюрист
ніби пробудився.
– З’явилося бажання бути людиною, бути
частиною суспільства, бути корисним
суспільству – у першу чергу своїм рідним.
Мати можливість допомагати і бути
чоловіком в сім’ї, – ділиться Іван. – Це був
для мене неймовірний поштовх до дій.
Після якого я почав себе шукати в різних
професіях, зокрема у спорті, де міг себе
проявити як частинка суспільства.
Здавалося, що виросли крила, які несли
мене вперед.
Довга дорога до світової першості
У танці Іван прийшов не одразу:
працював на декількох роботах, у
видавництві газет. Там також працював
його кум, з яким вони разом добирались до
роботи. Він виходив раніше, особливо
взимку, щоб по кучугурах снігу довезти
Івана до офісу, де той вже займався
редагуванням і розміщенням матеріалів у
газеті. Також були спроби опанувати інші
професії. Та найбільшим було бажання
реалізуватися у спорті, бо знав що є
можливість забезпечити себе фінансово,
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якщо будуть результати. Тому шукав різні
види спорту для себе. І випадково натрапив
на танці, які його зацікавили і шокували
водночас. Це були саме танці на візках. Іван
розповідає:
– Мені дали координати київського
клубу, де я почав спілкуватися з його
керівництвом. Цікавився, як можна туди
потрапити, що для цього потрібно. Так мене
запросили в Київ, і в 2006 році я розпочав
свій рух у цьому виді спорту.
У Києві знаходиться центральний наш
клуб. Там працює головний тренер збірної і
займаються всі київські пари. В Україні не
було клубів. Лише один у Донецькій області
в Артемівську – там займалися декілька пар.
Чоловіка поставили перед фактом: якщо
ти хочеш пройти цей шлях - маєш
реалізувати себе. Спочатку потрібно знайти
зал і тренера, в іншому - допоможуть.
– Так мене познайомили з Сергієм
Олександровичем Карачанським. Був у нас
такий президент Західної федерації танцю в
Рівному. Він мені дав одного зі своїх
тренерів, з яким вже підбирали партнерок і
пробували робити латиноамериканську
програму.
Таким чином вийшли на рівненський
Інваспорт, що для Івана стало також
великим здивуванням. Адже він не
знав, що такі структури існують. Там
він надалі став займатися танцями на
візках, а ще – розвивати і масштабувати
клуб. З’явилася людина, яка хоче танцювати – і з’явилися
в Рівному танці на
візках. Так все і почалося.
До слова, клуб
функціонує і досі.
Але зараз, на жаль,
всі роз’їхалися, лишився один Іван.
Причин цьому ба-

гато: є люди, що бажають займатися, але
якщо вони з районів, то їм важко
добиратися. Плюс житло. Хоча, якщо є
велике бажання – всі перешкоди можна
подолати. Дорога до зірок саме Івана Сівака
була довгою… Довелося добре попотіти на
шляху до першої медалі.
– Я любив танцювати і раніше. До
закінчення школи жив у Нетішині, де мої
друзі займалися танцями. Ходив на їхні
виступи, і мені це подобалося, я був у
захваті. Але не було сміливості почати. Тому
займався футболом та іншими видами
спорту, – ділиться чоловік.
Це, напевно, теж зіграло свою роль. І коли
Іван в Інтернеті побачив танці на візках –
зрозумів, що йому вони під силу, і цей вид
спорту шалено подобається.
– Коли я лікувався в різних санаторіях,
спостерігав багато людей на візках, з якими
ми на дискотеках. Музику і танці я люблю.
Тому й вибрав цей напрям.
На питання: «Чи все виходило легко, чи
були моменти, коли опускалися руки?».
Іван відповідає:
– Було багато різних моментів. Поперше, коли я починав займатися цим
видом спорту, у нас з’явилося авто з ручним
керуванням, і це був момент першої
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самостійності. Я з Нетішина 2-3 рази на
тиждень спочатку з татом, а потім
самостійно катався на тренування. Це так
захоплювало! Оте відчуття самостійності…
Відчуття того, що ти займаєшся тим, що тобі
подобається. Це все безмежно надихало.
Хотілося все більше поринати в танці,
відчуваючи, що ти повноцінна людина.
Івана оточувала підтримка зі усіх сторін.
Насамперед від батьків.
– Неможливо уявити, як вони відпускали
мене самого в Рівне. Коли ще й зараз мама
переживає. Ніколи від них не чув нічого
«проти». Казали: спробуй! Також шлях до
мети спрощує те, що ти займаєшся своєю
справою, і люди це бачать… Бачать, що в
тебе виходить, ти відчуваєш підтримку з
усіх сторін, усі тебе зустрічають поінакшому: не як людину, що прийшла щось
просити чи вимагати, а як особистість, яка
щось створює і розвивається.
Тому всі моменти труднощів на фоні
цього, за словами Івана, були непомітними.
Він стверджує, що якби за нього хтось
вирішував, то було б більше хандри:
– Коли включаєшся сам, то приходить
розуміння, що справу потрібно довести до
правильного фіналу. Тоді ти не можеш
опускати руки. Тоді мусиш іти вперед, бо
коли ти зупинишся – тебе обійдуть – і
муситимеш дихати комусь в спину.
За словами танцюриста, у його виді
спорту є різні труднощі. Насамперед це
дорогий вид спорту. Постійно раз в рік
потрібно змінювати костюми, особливо для
дівчат. А це шалені суми, які стартують від
600 доларів. Тому що костюми оздоблюють
камінням Сваровські. Тому багатьом тяжко
фінансово. Але завжди є підтримка від
меценатів - зауважує Іван. Тобто люди, коли
бачать що ці кошти скеровані з користю,
вони з радістю допомагають. Це стосується
танцювальних візків. Вони мають бути
специфічні та дороговартісні.
– Якщо йти своїм шляхом – обов’язково
прийдеш до мети. Якщо стукати у двері –
якісь обов’язково відчиняться, а якщо ні, то
це не твої двері, – усміхнено і твердо заявляє
Іван Сівак.

Надія і перемоги
У 2007 до Івана в гості приїхала дівчина. І
він з тренером розробили план потихеньку її
«втягнути» в танці. Вона дуже опиралася,
адже для неї виступи на людях були
суцільним жахом. Як розповідає спортсмен,
вони все ж поставили кілька танців. Так би
мовити, спробували. А за півроку вже
скомпонували цілу програму. У Києві
танцюристам повідомили, що є шанс
поїхати на змагання, адже профінансували
додаткову пару.
– Нам сказали: ви їдете «позоритися», – з
усмішкою згадує Іван. – Ви не їдете за
результатом, а набратися досвіду.
Дізнатися, що це таке – справжні змагання.
Основне завдання – не бути останніми,
лишень треба обійти кілька пар. Це були
перші наші змагання – чемпіонат Європи у
Польщі.
Новоспечена пара виконала всі
настанови. Серед п’яти пар Іван із
партнеркою стали четвертими. Набралися
досвіду, почали працювати, отримали
рецензії від тренерів. А ще – надію на
перемогу в майбутньому.
І вже через півроку, у 2008 році,
танцюристи відправилися на кубок світу неочікувано для тренерів, для себе і для всіх.
І… стали першими!
– Нам тренерка сказала: «Ви собі не
уявляєте, що ви натворили. Я тепер з вас «не
злізу». У мене буде відбійний молоток, який
вам постійно вибиватиме зірку з лоба. Вам
потрібно було поступово доходити до таких
результатів. А оскільки ви одразу заскочили
– то втриматися на п’єдисталі буде важко».
Іван згадує, що для нього і його
партнерки Надії це був шок. У подальшому
тренери були до них вимогливими. І
головний тренер теж ставилася дуже
суворо. Але вона попередила новоспечених
чемпіонів, сказала: «Можете на мене
ображатися, але я мушу вас муштрувати «на
всю катушку».
– І через півроку на чемпіонаті світу в
Мінську ми знову стали першими, - згадує
Іван Сівак. - З того часу ми постійно
підтримували цю планку. Працювали,
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тоді тільки відкрилась, - розповідає
спортсмен. – Там я здобув перші місця в
сольних програмах і також перше місце з
партнеркою. Далі знову «корона» – всі
змагання відмінили. А зараз вкотре
тренуємося, бо попереду чемпіонат у
Словаччині. Це етап міжнародного Кубку
світу. І також у жовтні буде ще чемпіонат у
Празі. Сподіваємося, що знайдуться кошти,
щоб туди потрапити. Зараз, в основному, всі
фінанси спрямовані на оборону країни, а на
участь у чемпіонатах кошти виділяє або
країна, яка приймає змагання, або
міжнародні організації.

звичайно, дуже багато. Старалися щось нове
додавати в танець, аби завжди бути на
висоті, щоб ішли за нами, а не навпаки. Для
цього потрібно було докладати чимало
зусиль. Згодом ми з Надією одружилися, бо,
як потім з`ясувалося, з Чемпіонату Світу в
Мінську ми приїхали втрьох. У нас
народилася донька.
У 2010-му пара знову повернулася до
танців. І знову отримала першість. Так і
продовжувалося: танцюристи постійно
оновлювали програму і щоразу виборювали
перемоги.
Іван та Надія протанцювали в парі 9
років: з 2007 до 2016-го. Тоді був останній
виїзд пари Іван та Надія Сівак. Вони якраз
готувалися до чемпіонату Європи, і Надії
нестало. Далі танцюрист почав займатися
вже самостійно.
У 2017 та 2019 роках були перемоги у
сольній програмі.
А зараз у Івана Сівака вже є партнерка, з
якою вони досягають нових вершин.
– Раніше через моменти, пов'язані з
коронавірусом, у нас не було можливості
виїжджати, і перший виїзд відбувся лише в
червні минулого року в Італію. Ця країна

Не танцями єдиними
Коли відбулося повномасштабне
вторгнення, у колі знайомих Івана почався
шквал повідомлень в Фейсбуці: люди з
інвалідністю писали і благали допомоги з
евакуацією. Особливо на фронтових
напрямах.
Група активної реабілітації (де в таборі
Іван вперше отримав такі необхідні знання і
поштовх до руху), що займається людьми з
травмою спини, почала активний розбір
запитів від людей, що хотіли виїхати з
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небезпечних зон.
– В такий момент ти розумієш, що треба
бути корисним, – розповідає спортсмен. –
Я зателефонував Тетяні Фоміній (що в
управлінні Групи). І вона мені пояснила, що
вони налагоджують звя’зок з різними
організаціями, щоб допомогти людям з
інвалідністю виїхати і забезпечити їх всіма
засобами. І з того часу ми почали
співпрацювати.
Керівники нашої організації – сім’я
Пчолкіних. Ці люди перебували під Києвом,
у Бучі, під час окупації і на власні очі
спостерігали пересування ворожих танків і
не тільки. Подружжя намагалися витягти,
бо сімейна пара теж на візках. Але ті не
дозволили це зробити, щоб не наразити на
небезпеку інших. Потім вони виїхали. І вже
разом однією надзвичайно вмотивованою
командою ми далі продовжували
працювати.
Як згадує Іван, перші дні - це був жах.
Тому що зробили електронну форму, через
яку люди подавали запити на допомогу, щоб
виїхати - і туди безперебійно лилося море
звернень. А це все купа жахливих людських
історій, які треба було пропустити через
себе, щоб потім вирішувати, як допомогти
потерпілим.
– Перший місяць було дуже тяжко, ділиться танцюрист. – Ми підключили
психологічну підтримку. У першу чергу, це
необхідно було нам, волонтерам. Бо зривало
дах. Але якось все одно намагалися робити
все потрібне і допомагати людям виїхати на
безпечну територію, і за кордон.
Зараз також приходить багато запитів,
але переважно на забезпечення засобами
гігієни. Бо або нема грошей в людей, або
тяжко щось купити.
– Нараз моя робота полягає в обробці цих
заявок, – розповідає Іван. Заспокоїти,
поспілкуватися, з’ясувати, де людина, що з
нею, які є можливості. Потім сконтактувати
з різними волонтерами, які допоможуть
конкретно. Історій різних багато. Був

приклад з юнаком, який перебував біля
Фастова, коли почалася війна. В інтернеті
була карта, де показувало, куди
просунулись орки. І от прямо в село цього
юнака вони і заходили. Необхідно було його
витягувати дуже оперативно. Ми
поспілкувалися з хлопцем. І в одній з
волонтерських груп Рівного я написав, що
потрібно вивезти людину на візку. Ця
інформація розлетілася по чатах. І вже
наступного дня мені зателефонував водій,
який їхав у те село. А він сам з Житомира. Я
його абсолютно не знаю. Тобто все на рівні
довіри. Наступного дня юнака забрали.
Потім по карті я побачив, що туди зайшли
вороги. Хлопця доставили в Житомир,
потім у Рівне, і я його поселив в
Олександрії, далі йому потрібно було на
Львів. Наступного дня на блокпосту юнака
посадили на попутне авто до Львова, де його
уже очікували волонтери Групи Активної
Реабілітації. Потім він потрапив за кордон.
До речі, у врятованого день народження - 24
лютого. Це лише одна історія з багатьох.
Про плани на майбутнє Іван Сівак
відповідає скромно: «Далі - просто йти
вперед. І у першу чергу - робити все для
Перемоги». До речі, місяць тому
танцюриста запрошували в Словаччину
тренером на майстер-класи для спортсменів.
– Їм сподобалася наша робота, – говорить
Іван. - Після змагань ми будемо залишатися
на семінар, де даватимемо наші уроки. Це
показує, що наші спортсмени цінуються, у
нас хочуть переймати досвід, і це також
ставить країну в ряди кращих. Ми і є одні з
кращих серед команд інших видів спорту
для людей з інвалідністю.
Іван Сівак дав це інтерв’ю, перебуваючи в
київському спортклубі. Щойно з дороги. Раз
або два на тиждень він приїздить до столиці,
щоб попрацювати з головним тренером і
своєю партнеркою, аби потім завойовувати
призові місця і утверджувати непереможність українського народу на світовій
спортивній арені.
Вікторія Боболович,
бібліотекарка РОУНБ
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Знайшли прихисток
На дворі стоїть по літньому тепла погода. Я знову, як рік тому, їду в комунальний
заклад «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів» РОР, що
неподалік Олександрії. Та, на жаль, сьогодні моя місія інакша. Хочу дізнатися і
розповісти вам, шановні читачі, як живуть в цьому «райському куточку» Рівненщини
переміщені особи, як їм вдалося вирватися з тимчасово окупованих територій.
Історія мешканців
Будинку Милосердя з Донеччини
Ступивши на подвір’я уже добре
відомого мені закладу, зустрічаю першого
поселенця – старшого за віком, високого на
зріст і досить пристойного на вигляд
чоловіка, який самотньо прогулюється
красивими алеями. В голові моментально
промайнуло «Хороший господар для
одиноких жінок». Ой що це я? Почувши
голос господині центру, пані Світлани,
відразу оговталась. Вона відрекомендувала:
–Це наш переселенець зі Сходу, він часто
допомагає нам прибирати територію.
Чоловік, на моє прохання поспілкуватися,
погоджується, отож зручно вмощуємося в
одній із затишних альтанок.
Знайомимося. Чоловік назвався –
В’ячеслав Автухов. Перше, що запитую:
– Звідки прибули до нас?
У відповідь чую:
– З Донецької області, Мар’їнський
район, с. Новомихайлівка, Будинок
Милосердя при храмі Чуда Архістратига
Михаїла. Настоятелем нашого храму є
протоієрей Ігор Кубишин.
Так розпочалася розмова про історію 35
людей з інвалідністю, хворих, одиноких, які
втікали від бомбардувань. Всі вони
планували доживати свого віку під опікою
храму, та не судилося. Вимушено покинули
своє помешкання, яке слугувало домівкою.
Населений пункт – с. Новомихайлівка –
розташований за 5 км від кордону до, так
званої, ДНР. Отож із самого початку війни
його постійно бомбили захисники
«руського міру». Під обстрілами кілька
разів був і Будинок Милосердя, влучили
бомби у храм так, що аж куполи знесло.
Стало зрозуміло, що беззахисні мешканці
Будинку милосердя потребують порятунку,

а отже, необхідно було вивозити їх у
безпечні місця.
Як розповів В‘ячеслав, спочатку всіх
«загрузили» в автобус.
– Вибачте, багатьох важкохворих
переносили на руках, і повезли нас у
Курахове. Там ми жили при церкві у
підвальному приміщенні. Їсти давали тричі
на день. Непогано, таки непогано
харчувалися, краще, ніж у Новомихайлівці.
Та скоро нам сказали збиратися, бо поїдемо
на захід України. Дорога була важкою. Ми
їхали два дні, правда, раз зупинялися трохи
перепочити.
У розмову втрутилася пані Світлана:
– А чому отець Ігор залишив вас, а сам
виїхав у Тернопіль? Чому він втік?
– Я не знаю, не можу сказати, ми нічого
не відали, куди везуть, і що буде з нами.
– Звісно, доля цих людей була в руках
волонтерів, які взялися евакуювати хворих
та немічних. Мене розпирала цікавість:
– Пані Світлано! То Ви, напевно, знаєте,
чому отець Ігор, залишивши всіх, виїхав до
Тернополя?
– Ой, я змушена була зателефонувати
йому (номер мобільного передали волонтери), бо в переселенців не було документів,
частина людей досі не мають паспортів. Ви
собі не уявляєте, в якому стані прибули
вони після довгої і важкої дороги. Серед них
були лежачі онко- та психічно хворі: брудні,
виснажені від втоми.
Отець Ігор сказав мені, що він змушений
був виїхати, адже його будинок вщент
розбомбили. Підопічних Будинку Милосердя він передав іншому священнику в
місто Курахове, де, на його думку, були
непогані умови для проживання.
– Аби допомогти всім облаштуватися, –
продовжила Світлана, – наші працівники
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в росію. Так я теє... залишилася без
документів, пенсію не отримую, тому тепер
без копійки,
– У нас є ще декілька чоловік без
документів, тож після консультацій зі
спеціалістами будемо виготовляти нові, аби
допомогти людям, – сказала пані Світлана
Василівна.
На завершення презентую наше видання
«Інва.net», залишаю один примірник для
читання і розкланююсь із найкращими
побажаннями.
Тут, як в раю
На терасі нового корпусу, що неподалік,
мене чекало двоє людей: 85-річна
Олександра Іванівна та її 50-літній син
Анатолій, інвалід першої групи «А». Вони із
Лиману Донецької області. Пані
Олександра залюбки погодилася розповісти
історію їхньої з сином втечі від
бомбардувань. Отож, слухаємо, розповідь .
– У Красному Лимані проживала уся моя
родина, троє дітей, внуки, свати. Коли
почалася війна, ми перебралися на околицю
в будинок до сватів. Пожили там місяць. А
далі я й кажу:
– Давай, Толю, додому. Так ото ми і
переїхали додому. Але коли обстріли
наближалися, почали дізнаватися як
виїхати. В мерії повідомили, що завтра о 7
годині буде автобус на Краматорськ, а там
куди «пожелаєте» і транспорт виберете –
автобус чи поїзд.
Проїхали ми Славянськ, там недавно
обстрілювали магазини, але були
сподівання, що нас Бог милуватиме.
Анатолій спохватився: «А хіба можна
говорити, де обстрілювали?».
– Зачекай, Толю, ти потім скажеш. Вже
невдовзі під’їжджали до Краматорська,
страшно було, а на душі чомусь так важко,
«прямо» пече. Я перехрестилася і мовила:
«Господи, сохрани виход і вход», вголос
сказала. Якась жіночка, що сиділа навпроти
заплакала. А в мене, ви знаєте? Аж в душі
заболіло. І так тричі «хрестюся» і кажу:
«Виход і вход, виход і вход». Погане
передчуття не полишало, щось недобре мало

Інтерв’ю бере головний редактор видання

багато трудилися. А їх, яких нині не
комплект, бо дехто виїхав. Приносили одяг з
церкви, з дому, памперси, інші матеріали
гігієни для лежачих шукали у волонтерів.
Усіх оглянули медичні працівники, мабуть,
уперше з 2014 року. Виявлено запущені
хвороби, які необхідно було лікувати. Тому
за рекомендацією лікарів людей
перерозподілили: кого в онкодиспансер,
кого в центральну міську лікарню, інші
проходять реабілітацію у нас. Були серед
них жінки з території так званої ДНР та
Афганістану. Колись велика любов до
наших воїнів привела їх в Україну. Серед
інших серйозного лікування потребувала
жіночка, яку звали Наташа. Вона постійно
їла усе, що попадало в руки: тюль, памперси,
листя дерев. Навіть після обіду сиділа під
їдальнею і просила їсти. Її ми відправили в
психоневрологічний інтернат, що в селі
Забороль.
На алеї з’явилася жінка, років сімдесяти.
– Пані Світлано, ходіть-но до нас, –
окликнула її керівниця центру. – Розкажіть,
як вам тут? Уже все у Вас є: одяг, хустки,
Вам тут добре?
– О, а я думала, – звертається до
В‘ячеслава, – він до жінок пішов, а тут щось
розповідати потрібно. А що розповідати?
Мене в Будинок Милосердя забрала дочка,
яка там працювала. Вилучила паспорт,
пенсійну картку, мовляв, щоб я не загубила.
А як почалося бомбардування, вона поїхала
31

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ –––––––––––– № 37, 2022 рік
давайте відведу вас у бомбосховище.
А я їй:
– Далеко я не дойду.
– Нічого, дотягнемо Вас.
– Тут відразу підбігло душ з п’ять.
Занесли Толіка і мене, витерли сліди крові,
дали таблетки заспокійливі, усе як тра. Тоді
я кинулася до своєї другої сумки. Ах,
Божечку, нема, і паспорта нема. Щодуж, як
могла, поспішила наверх, на вулицю.
Я думала з «ума» зійду. Боже, що це! Я
уже не громадянка України, нікуди не
зможу поїхати. Аж руки почали труситися.
Підходить до мене якийсь чоловік та й
питає:
– Що сталося? На вас лиця немає.
– Та загубила сумку з паспортами, –
«говорю» і розплакалась.
– Пішли зі мною.
– А я йти не можу.
Він взяв мене під руку, вважай, що поніс.
Довів до дерева, притулив до нього, щоб не
впала, а сам невдовзі привів міліціонера.
– Що трапилося? – той питає.
А в мене сльози біжать, говорити не
можу:
– Немає двох паспортів: Олейник і
Скрипник.
– А де ви були? – отам, отам, отак, отак –
пояснюю.
Розказала йому і він пішов. «Видать, в
міліції спросив», йому сказали, що
розберуться, якщо є паспорти, то повернуть.
Бо там таке твориться, багато людей побило,
все порозкидало: гроші, документи, золото,
інші речі. Так волонтери все згрібають в
купу, віником змітають, щоб потім
розібратися. Може, і ваш паспорт
знайдеться. А я й кажу: «А скільки вони
розбиратимуться?». А він відповідає:
«Може, місяць». Ну що ж, чекатиму.
«Сидю» і думаю: «Господи, все пропало,
де тепер мені подітися. Їхати назад?».
І тут об’являють, що через годину буде
поїзд зі Словянська до Львова, автобуси з
Краматорська повезуть усіх у Словянськ до
поїзда. І коли Толіка на візку перенесли в
автобус, бачу, біжить міліціонер із нашими
паспортами. Я така була рада, що й не

статися, нутром відчувала.
Приїхали ми в Краматорськ. Отакечки,
тут хвіртка (показує уявно), отакечки
пандус і велика палатка, я не знала, кому й
для чого вона. Звідти вийшла якась жіночка,
та й каже – заходьте сюди і будемо розподіляти, куди кому їхати і де будуть стояти
ваші поїзди чи автобуси.
А мене, ну не пускає. Я стою біля тої
палатки, як «оціпеніла». Ох! Як тільки всі
зайшли, закрилася палатка, раптом
страшний гул. Ракета! Несамовитий крик.
Мене в голову як вдарило, знаєте, як м’ячем
гарячим. Раз, а потім другий раз. Бах! Я так і
впала. Скільки пролежала, не знаю.
Отямилась, коли якийсь чоловік поплескав
мене по щоці й запитав: «Ви можете йти?».
А я розплющила очі і нічого не «отвітила».
Тільки як побачила, що поруч мій син
лежить у крові, то бігом до нього. І не
пам’ятаю, як підняла і посадила у візок.
Уявляєте, яка то вага? А я це зробила. І
відразу побігла шукати свої речі.
«Доходю» до хвіртки, бачу, стоїть моя
сумка. Я схопила її та йду через дорогу,
метрів так п’ять. А в голові гуде, нічого не
«соображаю» До мене підійшла якась жінка,
напевно, волонтерка та й каже:
– Не спішіть, не спішіть, ви впадете,
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передати. Так поїздом безплатно приїхали
ми в Клевань. Їхали ж до доньки, вона
напередодні поселилася там у спеціальній
школі. Волонтер, який супроводжував нас,
повідомив, що умов для візочників у
спецшколі немає. Тому й переселили нас
сюди, у центр реабілітації. Тут добре. –
Олександра Іванівна замовкла, з
полегшенням зітхнула, ніби скинула з себе
важкий тягар, який тиснув їй на груди, не
давав дихати.
– Як в раю, – додав Анатолій (О, нарешті
він зміг включитися в розмову). – Чому у
нас не можна було зробити такого порядку?
Я скільки видзвонював в мерію, щоб
облаштували дорогу біля нашого будинку,
аби міг вільно пересуватися на візку. Тепер,
– з сумом зауважив Анатолій, – наш
будинок уже не придатний для проживання.
Бомба влучила в прибудову, все
розбомбили. Навпроти свинарник, більше
100 маток, невідомо, що зробили з ними.
– Усе знищили (перепочивши,
приєднується до розмови пані Олександра),
селікатний, консервний, сітро-заводи, де я
колись працювала. Бувало, 700-літровими
бочками вивозили на росію: капусту, огірки,
помідори, вареннє варили, салати різні
робили. Вагонами відправляли. А вони,
нелюди, руйнують. Душа болить. Отак
інколи як заболить, так на колінах повзла би
додому, до свого гнізда, яке все життя
зводила, а тепер все пропало, нічогісінько
немає. Знищили два зерносховища, бетеери
і танки рашистів толочили пшеничні поля,
повсюдно вирви від бомб. А що будемо їсти?
Головне – люди. Недалеко проживала жінка
з дитиною, так її хата згоріла вщент, нічого
не залишилося. Вони виїхали у Вінницю, не
знаю, чи доїхали? Біда, горе прийшло у наш
дім.
Чи буде куди повертатися? І як
складеться наша доля, одному Богу відомо.
– Голос її тремтів від хвилювання.
Під час півгодинної розмови я
пройнялася долею цих двох незахищених
людей, змушених втікати від війни. На
прощання хотілося сказати щось хороше,
обнадійливе, та розуміла: мої слова не

допоможуть їм позбавитись думок щодо
пережитого, повернути зруйноване,
відмотати життя назад, до того, як було
раніше. Розкланюючись, промовляю:
«Дасть Бог все буде добре!».
«В реабілітаційному центрі добре»
Тут, у центрі комплексної реабілітації
інвалідів, я зустрічаю переселенців з селища
Коцюбинське Бучанського району Київської області. Місто Буча відоме звірствами
росіян не лише в Україні, але в усьому світі.
Сім’я Сергія та Світлани Луків вирішила
втікати, коли над головами почало літати і
бомбити. До них приєдналися й інші люди –
всього з дітками назбиралося 25 чоловік.
Настелили матрасів, ковдр, запаслися
водою, їжею і вирушили двома бусами.
– А як вибралися? – запитую.
– Дорога була важкою і довгою, –
говорить Сергій, – ми їхали через Обухово,
аж 11 годин добиралися до Рівного,
перепочили, і далі до Львова.
– А чому повернулися?
– У Львові не було де жити, поселяли
лише на два дні. Можна було за кордон
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виїхати, адже я звільнений від військового
обов’язку: двоє дівчат-близнюків віком
тринадцяти років, Іра і Надя, мають
інвалідність ДЦП. Та ми повернулися в
Рівне і не шкодуємо. Тут добре.
Сергія доповнює дружина: «Дуже добре.
Ніби у відпустці. Триразове харчування,
чудова природа. Уже два місяці ми тут.
Звісно, хотілося б влаштуватися на роботу…
Чоловіки зареєструвались у службі
зайнятості, там нині дуже велика черга.
Роботодавці не беруть на короткий термін,
адже ми не знаємо, скільки ще будемо тут».
– Звертався в оборонпром, – долучається
до розмови Сергій, – де ремонтують техніку.
Записали всі мої дані і досі нічого, мовчать.
А найголовніше: нашим дівчаткам тут
добре. Вони на свіжому повітрі, граються,
читають. Адже навчалися уже в шостому
інклюзивному класі. Продовжують робити
вправи, які рекомендували реабілітологи.
Ми їх щорічно возили на реабілітацію в
Бориспіль або Одесу.
Я спішу повідомити:
– У Рівному також є реабілітаційні
центри для дітей, можна відвідувати.
Пані Оксана додає:
– Я з’ясувала це питання. Дівчатка
зможуть отримати консультації лікарів і
пройти курс реабілітації в одному з таких
центрів.
Побрязкуючи ключами від авто,
підійшов до гурту Андрій. Керівниця
центру повідомляє, Андрій також має
інвалідність, це чоловік сестри Світлани,
жінки, сестри-близнята. Дві сім’ї живуть
разом у трикімнатній квартирі уже вісім
років, так звикли. Двадцять третього лютого
вони відмічали день народження Андрія, а
24 лютого зранку зателефонував батько і
сповістив про початок війни.
– Звісно, новина «ошарашила», – сказав
Андрій, – ми зібрали необхідні речі на
випадок втечі, і я пішов на роботу. Добре, що
начальник у нас «класний» чоловік. Він
запропонував взяти бус: «Постав біля свого
будинку, головне, щоб його не вкрали. А
якщо буде потреба, то вивези сім’ю».
На той час виїхати було неможливо. Уся

траса забита. Стояли кілометрові черги, тричотири полоси від Берестецької вулиці до
Стоянки. Лише на 11-й день, коли стало
зрозуміло, що залишатися більше не можна,
ми виїхали.
Після довгих митарств у Рівному
звернулися в сервісну службу, до речі,
знайшли в Інтернеті, і буквально через
десять хвилин нам дали адресу центру.
Можна вважати, в цьому дуже повезло.
Звісно, хочеться додому, але зачекаємо,
поки що там немає газу, води, розбиті
дороги.
P.S. Коли верстався «Інва. net» Сергій і
Світлана разом із дівчатками поїхали в
США, де вони зможуть пройти
реабілітацію. Їх тепло проводжали
працівники центру реабілітації.
Живемо з надією
Завітала на перший поверх нового
корпусу центру комплексної реабілітації
інвалідів. Тут чисто, охайно, затишно, як
вдома – одно- та двокімнатні номери. В
одному з них тимчасово проживає Світлана
Василівна з донькою Лесею та внуком
Андрієм. Вони з Коростеня Житомирської
області.
– У нашому місті, – говорить жінка, –
бойових дій не було, але ракетні удари
постійно руйнували житловий комплекс,
знищено багато будинків. Ми не могли
сховатися в укриття, адже наш десятилітній
онук лежачий. Він ось уже три роки
знаходиться в комі.
Мимохідь кидаю погляд на ліжко, де під
добротним,
акуратно
вистеленим
покривалом лежить дитина. Голову
прикриває хустина. З-під одеж видно лише
маленьке бліде з синюватим відтінком
личко і пальчики руки, які інколи ледь
ворушаться. На мить у мене перехопило
подих, бо не чекала тут побачити дитину в
комі. Отямилась від шоку, коли до мене
донісся голос пані Світлани, яка намагалася
вгамувати сльози:
– Під час ракетних ударів ми з дочкою
Лесею ставали біля Андрійка і закривали
собою. Було страшно, серце калатало, у мене
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піднімався тиск, жодного порятунку. –
Жінка намагалася оговтатися, але,
пригадуючи пережите, була у стані
тривожності. – І коли від одного з таких
прильотів було пошкоджено вікна нашого
будинку, ми вирішили втікати. Але це
зробити не просто. Для дитини необхідна
була спеціальна машина. Слава Богу, є добрі
люди. З тих пір, як у 2018 році трапилася
біда: здорового, активного, розумного
єдиного нашого хлопчика, прямо на подвір’ї
біля дому розчавила машина, поруч були і
залишаються милосердні краяни. Коли б
можна було їх зібрати разом, а це кілька
сотень, я біля кожного стала б на коліна і
дякувала. Бо тоді на нашу біду відгукнулися
люди всього міста і поза межами, зібрали
більше мільйона гривень. Один чоловік
привіз на машині і передав просто так 20
тис. гривень. Казав, ще привезе. Та більше
він не з’являвся. Тепер я думаю, можливо, то
був посланець від нелюда, який скалічив
нашу дитину.
Восьмого березня за сприяння
волонтерів швидка допомога з медичним
супроводом привезла нас у центр реабілітації, бо звичайним транспортом ми не
можемо їхати. Адже для підтримки життєдіяльності дитини потрібно чимало апаратів.
– Він не сідає, не говорить? – запитую я.
– Ну як він може, перебуваючи в комі,
щось робити? Важка, дуже важка травма, –
голос її тремтить і сльози стікають по щоках.
Я почуваюся ніяково, що своїм
запитанням роз’ятрила душевну рану.
– Дитині ж проломили череп, операція,
яку робив хороший спеціаліст у Житомирі,
тривала 5 годин. Лікар повідомив, що все
пройшло успішно. Але мізки не перемиєш, і
як воно піде далі, знає лише Господь.
Сталося те, чого боялися – страшна
інфекція. Надто важкий стан був, швидка за
швидкою і вдень, і вночі. Скільки дитині
вкололи того дибазолу, як вона витримала
страшні болі, один Бог відає. Тоді в
Андрійка не засвоювалася їжа, страшна
тахікардія, високий тиск. Відкрилася язва,
яку оперували. Лікарі розводили руками і
давали лише один відсоток на життя.

Здавалось, наш ангелочок повільно вмирає.
Що ми пережили разом зі своєю маленькою
крихіткою, – жінка знову вгамовує
хвилювання, душить сльози. – Та була
надія, і ми боролися і вірили, адже підняли
на ноги всіх лікарів. Певно Боженька
тримав на цьому світі нашого Андрійка за
пальчик руки, бо пройшов час, і стан
хлопчика стабілізувався.
Було відчутно, як голос пані Світлани
наповнюється мажорними відтінками, вона
стає впевненішою:
– За ці три роки відбулося покращення.
Поступово Андрійко почав потроху їсти,
готуємо все найкраще: кролятину, м’ясо
курки, індика, різні овочі круглий рік.
Подрібнюємо і даємо через зонд. Усе з
собою привезли, там, у другій кімнаті.
Добре, що Світлана Василівна посприяла з
хорошим житлом.
Зауважую, що знаю дитину, яку також
годують через зонд. Це хлопчик з Рівного,
який має орфанне захворювання – СМА
(м’язова атрофія). Його історія в цьому
числі видання «Інва.net» (показую),
почитайте, залишаю Вам.
Пані Світлана продовжила розповідь:
– Ви знаєте, Андрій почав реагувати на
масаж стоп ніг, напевно, це йому не
подобається. Вдома постійно, з невеликими
інтервалами, робить масаж спеціалістка, та і
я уже освоїла методику цієї процедури.
Помічаю, як змінюється міміка обличчя в
хлопчика, і повідомляю про це бабусю.
– Це він так потягається. Перед початком
війни нас відвідала окулістка, яка
оглянувши свого пацієнта сказала. – Леся,
він бачить. У нього через рік часу
спостерігається динаміка. Очне дно «живе»
на обох очах.
Вдома його постійно супроводжують
лікарі: невропатолог, уролог. У нирках
виявили камінці. Уявіть, ми їх виганяємо,
вони виходять! У це мало хто вірить.
Ця дитина випила надто велику кількість
таблеток, тепер ми зменшуємо їх дозу, нехай
організм сам бореться.
– Як живеться вам з такою проблемою? –
запитую.
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Душа не знаходить спокою
Олена Іванівна уже більше двох місяців
перебуває із внучкою Іришою і дочкою
Тетяною в реабілітаційному центрі, що в
Олександрії. Та її досі мучать нічні
кошмари: нестерпний гул сотень танків,
гаубиць, машин, які проїжджають повз їхню
хату, братська могила нагорнута трактором,
метрів з п’ятдесят. А земля на ній біла-біла.
Трохи поодаль окремі могилки і хрестики з
лози. Там закатовані, безневинні люди, які
ще донедавна мріяли, будували своє життя.
Однак війна, яка прийшла в кожну родину,
зруйнувала, знищила все. Олена Іванівна
прокидається в сльозах, стає страшно,
болить душа, хочеться кричати.
– Намагаюся забути, – каже пані Олена,
– не виходить. Її голос тремтить від
хвилювання. – Бо те, що ми пережили в
окупації, не забудеться ніколи. І хоч на той
час нас не бомбили, ми бачили і відчували,
що відбувалося в Бучі, Гостомелі,
Бородянці, до яких від нашого селища
Клавдієво Бородянського району, тепер уже
Бучанського, рукою подати. Ми втратили
сон через страх та канонади від запеклих
боїв. Наш будинок на околиці селища, за сто
метрів від траси Варшавка. Ви, напевно,
знаєте, скільки по ній пройшло ворожої
техніки і вдень, і вночі. Це були 30кілометрові колони, від яких здригалася
земля.
Танки, бетеери їздили і на вулицях
нашого селища. З початку війни, коли у
рашистів з’явилися поранені, вони
привозили їх у наш пологовий будинок.
Оточили його танками і наказали
працівникам лікувати поранених. Серед
персоналу була і моя невістка. П’ять діб вона
не приходила додому. Що ми тоді всією
сім’єю пережили, дякувати Богу, обійшлося.
Жителі Клавдієво перебували в окупації.
Танки рашистів стояли на всіх переїздах. «
Магазини не працювали, зв’язку не було,
закінчилися запаси необхідних продуктів.
Правда, в погребі, а ми маємо власний
будинок, було чимало закруток. Та
необхідні були медикаменти, гігієнічні
товари, дитяче харчування. Люди масово,

Рідні доглядають Андрійка

– Важко, для мене життя зупинилося,
нічого не хочеться, не цікаво, уся моя
робота, сенс мого життя – здоров’я внука,
аби він став повноцінним, таким, як був
колись.
Лесі також не солодко. З першого року
життя виховує Андрійка сама. Чоловік
жодного разу не навідався до сина. Ой, яке
то серце треба мати, щоб свою кровинку
залишити в біді. Леся педагог за
спеціальністю, вчитель біології, вимушено
працює в центрі юнацької та дитячої
творчості, що неподалік від дому, веде
гуртки. Добре, що дирекція пішла на
поступки, і частину роботи вона виконує
вдома за комп’ютером. Адже самій мені не
справитись. Кажете особисте життя? Та яке
там особисте. Хай Бог милує, таке
переживати. Їй сорок років, звісно, деколи
ходить до колежанок на дні народження. От
і все. Ми обоє дуже стомилися та живемо
надією. Хочеться сказати якісь обнадійливі
слова, та не знаходжу. Рекомендую жінкам
почергово відпочивати, хоч якось
переключатися на інше заняття, аби
зберегти здоров’я, заради себе, заради
Андрійка.
P.S. Невдовзі сім‘я повернулася додому в
Коростень. Рашисти знову відновили
обстріли на Житомирщині.
36

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ –––––––––––– № 37, 2022 рік
всіма можливими способами втікали.
Сусідка запропонувала моїй дочці Тетяні
також виїжджати. Воно правильно, заради
внучки Іріши. Вона у свої шість років уже
все розуміє, хороша дитина. Якось запитала:
«Бабушка, а що вони і мене можуть вбити?
Я ж їм нічого поганого не зробила, я ще ж
маленька». – Вона досі, як побачить
військового, так лякається.
Зв’язку не було, та все ж ми дізналися, що
біля церкви формується колона, третя,
напевно, уже остання. Таня попросилася до
свого бувшого чоловіка, і хоч він уже має
нову сім’ю, тримісячну дитину, та у них же
спільна дитина, аби він взяв їх у свій бус.
Той погодився. Отож, вдома ми разом
обмірковувати, де їм після приїзду в нове
місто дітися. Адже бувший їхав у Рівне до
родичів. «А я куди з малою дитиною? –
запитувала Таня».
– Я зрозуміла, – знову тремтячим
голосом, зі сльозами на очах, говорила пані
Олена, – що не можу самих відпустити своїх
донечку і внучку. Тим більше, що Тетяна
має першу групу інвалідності. Воно зовні
нібито не видно, та вона дуже хвора. Тож я
впала на коліна перед своїм чоловіком і
просила його пробачити, що залишу тут
самого, бо мушу бути з дітьми.
У Рівному Тетяна зрозуміла, що тато
Ірочки не збирається їм більше допомагати.
Тож ми вийшли з машини. Чи то через
образу на бувшого, чи з ревнощів моя
дитина розплакалась. Ми стояли розгублені
серед натовпу людей, здавалося, одніоднісінькі в чужому місті. Через мить до нас
підійшла, привітно посміхаючись, якась
жіночка, напевно, волонтерка. Вона
запропонувала свою допомогу і влаштувала
в готель «Мир». За якусь мить Ірочка, так
звали волонтерку, повернулася з піцою і
смаколиками для внучки. Облаштувавшись,
після важкого дня всі заспокоїлися,
сподіваючись, що новий день буде кращим.
Зранку вийшли в місто. В одному із
магазинів наша дівчинка сказала. – «Мамо,
а чому тут так багато продуктів, все тут є і
шоколадки, і цукерки? А в нас, вдома, нічого
немає». У Рівному дитина повернулася в

Тетяна з донькою Іринкою

звичне русло свого життя. А далі були
численні переїзди в пошуках житла: два
тижні ми прожили на дачі в селі Ремель, та
згодом до господаря приїхали родичі з
Миколаєва. Отож, нас забрав у свій будинок
сільський голова Олександрійської
територіальної громади Олександр
Олександрович. Від нього через добу ми
переїхали в реабілітаційний центр.
Гарно тут, так пташечки співають,
затишно і люди привітні. Дякую Світлані
Василівні за все, що робить для нас. Та
душа, душа не знаходить спокою. Болить за
дочкою, в якої вже тут стався мікроінсульт, а
їх було уже кільканадцять, потрібно
постійно спостерігатися в лікаря. За сина,
який тепер працює у звільненій Бучі, бачить
страшні картини розрухи і трупи
закатованих. Такий знервований став,
нічого запитати не можна або розповісти
про свої переживання. Відразу відповідає: –
Мамо, що Ти ще хочеш? Ви там в тиші, в
добрі, відпочивайте.
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надійний друг, який вислухає, порадить,
допоможе. Її поважають і люблять, на неї та
на колектив закладу покладено велику
відповідальність: прихистити, допомогти
реабілітуватися людям, які дивом вирвалися
з окупації.
Дорогою до виходу із центру комплексної
реабілітації пані Світлана лише на кілька
хвилин запрошує в соляну кімнату. Це
спеціально обладнане приміщення із
зручними кріслами. Тьмяне світло, приємна
мелодія, майже гірське повітря з присмаком
солі на губах. Поринаємо в атмосферу
спокою, аби після почутого і пережитого
відновити захисні функції організму, хоч
трохи зняти з душі смуток і тривогу.

Неспокійно за чоловіка, як він там сам
господарює? А ще гризота за мамою, яка в
Києві, їй 92 роки, невалушна вже. Потрібна
допомога. Відвідати її збирається Танюша.
Ой, що наробила ця клята війна, будь вона
неладна. Чи загояться рани... і коли?
Розповідаючи історію своєї сім‘ї, пані
Олена ще раз переживала нелегкий період
пройденого, хвилювалася, плакала. Війна
зранила її душу, та я впевнена – вона зцілиться, оживе після перемоги над ворогом.
P.S. Поглядаю на годинник, швидко збігає
час, виділений для спілкування. Незабаром
автобус на Рівне, поспішаю. Світлана
Василівна люб’язно супроводжує мене, додає
до всього почутого нову інформацію. Вона
знає про всіх і кожного. Вона тут не лише
керівник, лікар, але й психолог, мама,

Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ

Рятуючись від війни: історії нечуючих переселенців,
які живуть у Рівному
Війна змусила багатьох людей залишати власні домівки та евакуюватися з
тимчасово окупованих територій. Особливо це було складно для людей з
порушенням слуху. Адже вони не чують сигналів тривог, пострілів та вибухів,
тому потребують посиленої уваги та підтримки.
Тридцять людей із порушеннями слуху з Харківської та Київської областей,
рятуючись від війни, знайшли свій прихисток у Рівному. Тут ними опікується
Рівненська обласна організація Українського товариства глухих (РОО УТОГ). Ці
люди різного віку, статі та соціального статусу, завдяки щирій підтримці членів
РОО УТОГ почуваються тут, як удома.
Вирушаю на зустріч до внутрішньо переміщених осіб з порушеннями слуху, які
оселилися в одному з гуртожитків Рівного, аби почути їхні історії і як
адаптувалися на новому місці.
На вході мене зустрічають дві приємні
жінки: Лебедюк Віра Віталіївна, голова
РОО УТОГ, та Глух Любов Ігорівна, голова
РТО УТОГ (очільниці обласної та
територіальної організацій УТОГ). Саме
вони налагоджують контакт з переселенцями, які мають порушення слуху,
допомагають їм з поселенням, отриманням
гуманітарної допомоги та соціальних
послуг.
Ми зайшли до просторого, світлого,
затишного приміщення. Це актова зала, де

щотижня відбуваються зустрічі всіх членів
товариства глухих. Саме тут відбулося моє
знайомство з прекрасними людьми, які
рятуючись від російської агресії виїхали до
нашого міста.
Знайомлюся з симпатичним лисуватим
чоловіком в окулярах, невисокого зросту.
Його звати В’ячеслав Онацький. У червні
йому виповнилося 66 років. Він прибув із
Харкова, де очолює Харківську обласну
раду ветеранів ХОО УТОГ. Довгий час
працює режисером у Харківському об38
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ласному будинку культури УТОГ, де гуртує
молодь та дітей з порушенням слуху.
Розповідає: «Перша проблема, з якою ми
зіткнулися під час війни – це недоступність
інформації про повітряну тривогу, адже ми
не чуємо ні сирен, ні сигналів телефонного
додатку. Коли все почалося 24 лютого, я
відчував тільки вібрації та як захитався мій
будинок. Було дуже страшно, ми не розуміли, що відбувається. О п’ятій годині
ранку зателефонував син і повідомив, що
розпочалася повномасштабна війна.
Перебуваючи в стані шоку, ми з дружиною
швидко зібрали свої речі. Через декілька
годин на машині сина переїхали до села
поблизу Харкова. Думалося минеться, та
син наполягав, щоб ми з родиною евакуювалися до Львова. Зваживши всі за і проти,
вирішили їхати до родичів, що живуть у
Рівному. У цей період Харків уже перетворився на великий полігон. Обстріли були з
усіх боків. Ризикуючи життям, добиралися
через усе місто до залізничного вокзалу. Там
ми змогли сісти на потяг, який вивіз нас із
пекла.
З Вірою Лебедюк ми були знайомі вже
давно. Неодноразово зустрічалися на різних
зібраннях голів обласних організацій УТОГ.
Тому по приїзді в Рівне я відразу звернувся
до неї. Вона нас радо зустріла, допомогла з
поселенням у гуртожитку та облаштувати
наш побут. Рівне нам дуже подобається.
Воно красиве, зручне і компактне. Тут
хороша атмосфера, щирі й відкриті люди,
які дарують тепло й енергію щастя. Найбільше, що зараз хочу, щоб нарешті війна
закінчилася, щоб ми перемогли, відстояли
свою землю і свободу. І я впевнений, що
зовсім скоро матиму змогу прогулюватися
вулицями свого рідного Харкова».
До нашої розмови доєднується красивий
молодий юнак з чорнявим волоссям та
карими очима. За вухом у нього слуховий
апарат, який допомагає йому вільно
спілкуватися і насолоджуватись усіма
звуками цього світу. Це Дмитро Дорошенко,
він також із Харкова. Нещодавно йому
виповнилося 29 років. Він молодий актор
Харківського обласного будинку культури

УТОГ. Там і познайомився з В’ячеславом
Онацьким, своїм наставником. Дмитро
ділиться своїми думками про перші дні
війни:
«У день вторгнення російських військ ми
з мамою були вдома. О 5-ій годині ранку
почув шум від пострілів. Ми не розуміли,
що робити – ніхто не казав, що робити, куди
тікати, де укриття. Якщо відверто, ми
спочатку не вірили, що це надовго. Нехай
день-два, максимум тиждень – відіб’ють і
все буде добре. Куди нам тікати? Ми –
українці, патріоти, лишаємося на своїй
землі. Обстріли були дуже сильні і вдень, і
вночі. Ми щодня бігали ховатися до підвалу.
Через 2 тижні не витримали і переїхали в
інший район Харкова. Але і там спокійно не
було. Тоді я зрозумів: потрібно евакуюватися. Але куди?
Саме в цей час мені зателефонував
В’ячеслав Онацький і запропонував їхати до
нього в Рівне. Розповів мені, як і чим можна
добратися. Ну, ось, так я тут опинився. Моя
мама категорично евакуюватися не захотіла,
оскільки вважає, що це її останній дім, з
любов’ю зведене родинне гніздо, і вона має
лишитися в ньому. Мені не вдалося її
переконати.
Нова сторінка життя почалася складно,
але цікаво. Довелося освоюватися у новому
місті. Але я щиро вдячний Вірі Лебедюк та
Любові Глух, які роблять усе можливе, аби
ми тут почували себе як удома».
На завершення нашої розмови Дмитро
поділився зі мною своєю мрією: «Я хочу
одружитися, але війна всі плани зруйнувала.
Я вірю в те, що коли ми переможемо, я
обов’язково збудую щасливу міцну родину у
вільній, незалежній Україні». Дівчини у
Дмитра поки немає, але, можливо, не
випадково його доля привела до нашого
міста і саме тут він знайде ту єдину, з якою
проведе все своє життя.
Війна змусила втікати з рідного села
Калинівка, що на Київщині, 35-річного
Дмитра.
«23 лютого, ввечері, ми з дружиною
Олею дивилися телевізор. Моя жінка
чуюча, а я дивлюся новини завдяки
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перекладу жестовою мовою.
Нам
повідомили, що будуть виключати світло на
3 дні. Я відчував, що щось не так. Тому
наступного дня вранці я вирішив не їхати на
роботу. Дружину теж просив лишитися
вдома. Ми працювали у Києві в
гіпермаркеті «Ашан». Але, не зважаючи на
всі мої вмовляння вона все ж таки поїхала.
До Києва дружина так і не доїхала, не
встигла, почалися обстріли. Пам’ятаю, як
зателефонувала по відеозв’язку донька, у неї
була паніка. Вона плакала, кричала: «Треба
їхати шукати маму». Ми не знали, що
робити. У Києві був хаос, масові затори на
дорогах, люди виїжджали зі столиці, бо
боялися опинитися під ударом рашистів.
Дякуючи Богу, Ользі о 22 годині вечора все
ж таки вдалося дістатися додому. А далі
розпочалося повне жахіття: гради, танки,
стрілянина, вбивство мирного населення.
Життя стало, як в страшному фільмі жахів.
Під час чергового обстрілу крилатими
ракетами одна з них потрапила прямо в
сусідський будинок. Ударною хвилею на
будівлі знесло дах і осколки розлетілися
довкола. Це стало останньою краплею і ми
вирішили кинути все і тікати із зони
бойових дій. Дружина наполягла їхати до
Рівного, мовляв, тут є родичі, підтримка. Ми
виїжджали на машині разом із моїм
племінником та його родиною. Збиралися
поспіхом, схопили, що трапилось у руки, і
швиденько поїхали. Попереду була важка
дорога і затори. Чувся гуркіт гармат і
постріли, було дуже страшно. Дивом
дісталися до Рівного. Ми вдячні всім –
військовим, волонтерам, які досі роблять все
можливе для того, аби врятувати людей. А
Рівненщині – за гостинність».
Сьогодні Дмитро мріє про те, аби ще раз
ключем відчинити власну домівку, яку,
сподівається, ще не зруйнував ворожий
снаряд. Про те, як вимушених переселенців
з України приймають за кордоном,
розповідає рівнянка п. Валентина, яка з
перших днів війни евакуювалася з родиною
до Польщі.
«24 лютого вранці мене з чоловіком
розбудила донька і сказала, що в Україні

вибухи, розпочалася війна. Ми спочатку не
повірили, як таке може бути, в голові не
вкладалося. Нам з чоловіком було дуже
складно, адже ми не чули сповіщення у
додатку про повітряну тривогу. Тому
домовилися, що донька буде надсилати нам
письмове повідомлення на телефон: «тривога, виходьте, ховайтеся!!!». Ми живемо в
приватному будинку, маємо підвал, тому
ховалися там у перші дні війни. Згодом
донька наполягла евакуюватися за кордон.
1 березня ми поїхали до Любліна. Від
поляків я бачила лише бажання допомогти,
щире й сильне співчуття. На польському
кордоні нас намагалися розрадити, підтримати та нагодувати. Такої солідарності
не зустрічала вже давно. У Любліні
безкоштовно поселили у готель, харчували,
надавали гуманітарну допомогу. Ми
вирішили не оформляти статус біженця, а
скористалися тимчасовим захистом, який
надає ЄС. Все було добре!
Але я так не звикла. Ми з чоловіком обоє
нечуючі, а жестова мова у кожній країні
своя. Ми відмінно читаємо по губам і
можемо зрозуміти, але лише свою рідну
українську мову. Роботи ми там не могли
знайти, цілями днями сиділи в готелі.
Постійно в Інтернеті читали новини,
нервували, сварилися між собою. Щовечора
головна тема розмови: «Коли вже поїдемо
додому». У середині квітня ми з чоловіком
кожного разу думали, що ось вже будемо
їхати. Але донька постійно просила ще
лишитися, адже ми знаходились у безпеці.
Певний час піддавалися на ці вмовляння,
але одного дня все ж таки не витримали,
придбали квитки на автобус додому. Пам’ятаю випадок, коли вже сідала в автобус
було трохи страшно повертатися в Україну.
Але з нами їхали разом люди, які були так
емоційно заряджені від свого повернення,
що моє занепокоєння швидко пройшло. Як
кажуть: «В гостях – добре, а вдома – найкраще».
Дві години спілкування з переселеними
людьми промайнули непомітно. Присутні
ще довго не розходилися, уважно слухали
один одного. Кожен хотів поділитися
40

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ –––––––––––– № 37, 2022 рік
власними думками та розповісти свою
пережиту історію.
Всі наші герої та їхні долі різні – з
різними шляхами до Рівного, планами на
найближчі дні. Проте деякі речі їх все ж
об’єднують – всі вони мирні жителі, кожен з

них постраждав від нападу росії, і кожен має
сподівання, що війна завершиться якнайшвидше і вони повернутися до своїх домівок у Незалежній Україні.
Ірина Усович,
завідувачка відділу РОУНБ

Заклад, де живе віра, надія та любов до людей
У Рівненській області є установа, яка з
першого дня повномасштабного вторгнення
ворога в Україну прийняла на себе особливу
місію в роботі з внутрішньо переміщеними
особами (ВПО) – це Рівненський центр
соціально-психологічної допомоги, який
уже більше 17 років очолює Тетяна
Сергіївна Токарук. Пані Тетяна вважає
роботу в закладі справою свого життя –
адже саме її працею та зусиллями
організовано надзвичайно комфортний
простір та умови проживання для людей, які
потрапили в складні життєві обставини,
потерпілих від домашнього насильства
родин, а з початком повномасштабного
вторгнення – і найобездоленіших українців,
змушених покидати свої домівки через
війну. Робота, яку робить пані Тетяна та
колектив, колосальна – адже у закладі
проживають родини з дітьми, люди
похилого віку, серед яких є важкохворі та
навіть лежачі пацієнти, люди з психічними
захворюваннями. Пані Тетяна та її колеги –
Христина Якубець, юрисконсульт, та
Катерина Мельник, соціальний педагог
центру – поділилися з читачами видання
кількома історіями українців, які
врятувалися з вогнища війни.

Закарпатської області, а Сергій разом зі
своєю матір’ю прибув до Комунального
закладу «Рівненський центр соціальнопсихологічної допомоги» Рівненської
обласної ради.
Психологічні симптоми Сергія та його
матері, з якими зіштовхнулися працівники
закладу – це легка дезорієнтація, паніка,
емоційне перезбудження, надмірна пильність, почуття провини та невпевненість у
виконанні елементарних дій – є звичними
для осіб, які перебували у зоні бойових дій.
У межах державного стандарту
соціальної послуги представництва
інтересів родина отримала сприяння у
проходженні медичного огляду, в
подальшому лікуванні та госпіталізації.
Оскільки під час евакуації з міста у Сергія
не було змоги забрати усі необхідні
документи, то по прибутті до нашої
установи спеціалісти допомогли йому у
відновленні втрачених документів, у тому
числі поновлено картку платника податків,
переведено пенсійні виплати на відділення
Укрпошти нашого міста, оформлено фінансову допомогу, надано довідку про
статус ВПО, оформлено грошові виплати
«Людина в біді» тощо.
Працевлаштування, враховуючи стан
Сергія, є досить складним, адже не кожен
бажає мати працівника з вадою здоров’я. Та
Сергій не впадає в розпач, доглядає за своєю
мамою, активно займається вирішенням
особистих питань влаштування подальшого
життя.
Війна розділила сім’ю, та відстань
навпаки зробила рідних сильнішими, часті
розмови по телефону з жінкою та дітьми

Історія Сергія (ім’я змінено). Сергій –
уродженець міста Сєвєродонецька Луганської області. Свого часу створив сім’ю, став
батьком двох діточок, мав тривалий стаж
роботи за фахом. Однак сталася трагедія і
він захворів на психічну хворобу, зараз
інвалід ІІІ групи. У зв’язку з активізацією
бойових дій, його велика сім’я була змушена
розділитися, жінка з дітьми відправилася до
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завжди покращують настрій та надихають
жити далі, не дивлячись на обставини. На
сьогодні Сергій разом із матусею спокійно
можуть жити далі, адже значна частина
проблемних питань вирішена. Родина
наразі знайомиться з нашим містом, його
традиціями, знаходить нових друзів та
знайомих, намагається асимілюватися.
У центрі розповіли хвилюючу історію
подружжя пенсіонерів, які дивом вирвалися
з вогнища війни. Дружина змогла вивезти
з-під обстрілів важкохворого після інсульту
чоловіка, який до того ж зовсім не розмовляв. Працівники центру настільки
перейнялися долею постраждалих від війни,
що в межах комплексної допомоги хворий
безкоштовно отримав навіть консультацію
та допомогу логопеда, класного спеціаліста,
і сьогодні хворий почав розмовляти! У
центрі до кожної людини з непростою долею
ставляться надзвичайно толерантно та
намагаються допомогти, як лише можуть.

емоційного стану молодої мами, створенню
безпечного середовища. У центрі Христина
вивчила нові методи догляду за дитиною,
отримала фахову допомогу та підтримку
спеціалістів з грудного вигодовування,
гігієни, купання дитини, щодо важливості
прогулянок на свіжому повітрі. Молода
матуся отримала консультації та поради як
правильно підібрати одяг немовляті відповідно до погоди. Зауважимо, що немовлятко за допомогою волонтерів безкоштовно забезпечене усім необхідним.
Молодій мамі працівники центру розповіли
про відповідальність батьків щодо приготування їжі, ведення здорового способу
життя. У перші дні Христина отримала
гуманітарну допомогу: продукти харчування, дитячого харчування, засоби особистої гігієни, памперси та все необхідне для
породіллі й дитини.
Наші працівники оформили свідоцтво
про народження дитини, витяг щодо
відомостей про батька дитини, адже в такі
тяжкі часи Христина фізично не мала змоги
оформити необхідні документи. Опісля
було оформлено документи на отримання
статусу внутрішно переміщеної особи,
отримано банківську картку та державну
допомогу для внутрішньо переміщених осіб,
виплату при народженні дитини.
Нині синочок Христини виглядає дуже
добре, він активно розвивається, росте, а
матуся даптувалася до звичайного ритму
життя та статусу «мами». Хоч і доля склалася дуже важко, Христина впевнено й
рішуче усвідомила, що життя не закінчується і негативні події не змусять
опустити руки, а навпаки мотивують до
кращого життя.
Завдяки таким спеціалістам, як фахівці
комунального закладу «Рівненський центр
соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради як Христина
Якубець, юрисконсульт, та Катерина
Мельник, соціальний педагог центру, під
керівництвом досвідченої, емпатійної та
мудрої Тетяни Сергіївни Токарук долі
людей, які приїздять до центру у відчаї, в
поганому фізичному та психологічному

Незвичною є доля молодої мами
Христини (ім’я змінено). Історією поділилася Катерина Мельник – соціальний
педагог центру. «До нашої установи
Христина
прибула
евакуаційним
автобусом з міста Перм Лисичанського
району Луганської області. Так сталося, що
вона під час обстрілу дочасно народила
маленького синочка. Через важкий
емоційний стан та зміни в звичному житті
молода мама не мала повного пакету
необхідних документів, які необхідно мати
при собі. Працівники нашої установи
привітно зустріли матусю з немовлям та
активно розпочали свою роботу відповідно
до держстандарту, яким ми керуємось.
За період перебування Христини в центрі
нами було здійснено представництво
інтересів у закладах медичної допомоги з
метою отримання декларації, проходження
медичного огляду, огляду лікарем-педіатром маленької дитини. На період
прибуття була в досить незадовільному
стані, у зв’язку з чим дитина була госпіталізована в обласну дитячу лікарню.
Психологи надали допомогу в покращенні
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стані, завдяки турботі та великій любові
змінюються на краще. Велика вдячність вам,
усім, хто допомагає людям, і повертає їм у

надскладний воєнний час віру та надію на
краще життя!
Іванна Голуб, письменниця

Маленький шматочок мирного літа для незрячих
дітей та підлітків з України
бойові дії. Постійні повітряні тривоги,
супроводжувані пронизливим виттям
сирен, тривожні новини, шокуючі кадри у
ЗМІ та соцмережах підривають і так
ослаблене здоров’я дітей з особливими
освітніми потребами.
Саме тому в таборах робили акцент на
подоланні психологічних проблем в умовах
бойових дій в Україні, зменшенні стресу,
вчили справлятися з емоційним напруженням, дбати про здоров’я, безпеку та
розвиток. У невимушеній атмосфері
приятельства, довіри та під тихим мирним
небом українські діти та молодь, а також їхні
батьки нарешті відчули довгоочікуване
розслаблення, радісно й жадібно поглинали
необхідні знання.
Участь у таборі могла бути не
реалізована. Адже не всі батьки дітей та
молоді з інвалідністю мають змогу
дозволити собі й насамперед своїм дітям

З 14 червня до 6 липня 2022 року в
Сонячному березі, найбільшому морському
курорті на сході Болгарії, функціонували
два реабілітаційні табори для дітей, молоді з
порушеннями зору і їхніх батьків: Міжнародна літня школа батьківської майстерності «Мамина школа» для сімей, які
виховують незрячих дітей, та Міжнародний
проєкт «Шлях до самостійності» –
реабілітаційно-оздоровчий табір для незрячих підлітків та молоді. Учасники
таборів з України отримали неоціненні
знання, обмін досвідом та чимало яскравих
вражень.
Мета проєктів – запобігання затримці
розвитку незрячих дітей раннього та
дошкільного віку. Саме тому батьків
навчали, як правильно виховувати дітей,
щоб вони були самостійними та щасливими.
Але насправді дуже складно відчувати
щастя повноцінно в країні, де точаться
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все безкоштовно. Лишень потрібно
було самостійно дістатися до
Сонячного берега.
А вже там кожен день був цікавим
і неповторним. У перший вечір
відбулось знайомство наших
учасників, потім – безліч занять,
тренінгів, лекцій, і, звичайно, море,
пляж, щовечора – жваві ігри та
невимушене спілкування! Кожен
учасник відвідував лекції, заняття,
майстер-класи, тренінги, як
індивідуальні, так і групові.
Ранкова зарядка і до 21-ої години
вечора із перервами на обід та
денний сон (чи прогулянку до моря)
реабілітанти займалися зі спеціалістами. У першій половині дня відбувалося
навчання дітей, а в другій – лекції та групові
заняття мам з психологом. У цей час дітки
не сумували, а весело проводили час із
волонтерами.
На реабілітацію прибули сім’ї з різних
куточків України та сім’ї, які переїхали до
інших країн з тимчасово окупованих
рашистами територій і з місць, де тривають
бої. Найбільше сімей було з Харківської та
Київської областей. Після жахіть війни
участь у таборі для них була, як ковток
свіжого
повітря.
Акцент
реабілітаційного табору був
спрямований
на
виховання
самостійності, розвиток навичок
мобільності та орієнтування у
просторі, ознайомлення з правилами етикету та самообслуговування, вміння спілкуватися, долати
конфлікти, працювати за комп’ютером та смартфоном із програмами
екранного доступу.
Психологічні тренінги допомагали учасникам проєкту ухвалювати рішення та формувати
лідерські риси.
Коли настала щемка мить прощання, кожен із дітей та підлітків
помітив, що розкрив у собі безліч
талантів та нових умінь, знайшов
нових друзів та гарно відпочив. За

здійснити таку багату на яскраві враження
подорож за кордон. Насамперед через
фінансове становище. Ще і тому, що
Україна потерпає від складної економічної
ситуації.
Реабілітація, проживання та харчування
дітей завжди були безкоштовними в цих
проєктах, які розпочалися ще в 2008 році.
Це все завдяки спонсорам, які довіряють та
підтримують Валентину Бутенко – керівницю центру «Право вибору». У зв’язку з
війною в Україні для мам у цьому році теж
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отримали реабілітаційну допомогу від
фахівців мультидисциплінарної міжнародної команди (Україна, Польща, Туреччина),
матері пройшли навчання основам раннього
розвитку дітей з важкими порушеннями
розвитку, психологічну підтримку та
змогли відпочити.
Рівненщину представляли п’ять осіб, два
спеціалісти (тренер-консультант з ІКТ,
тренерка зі спорту і скандинавської ходьби)
та троє волонтерів.
Ми сподіваємось та віримо, що
наступного року завдячуючи таким
проєктам діти, юнаки та дівчата з України
зможуть оздоровитись на курорті Сонячний
берег у Болгарії.
ПРИМІТКА: Організатори таборів:
громадська організація «Харківський
реабілітаційний центр молоді з інвалідністю
та членів їх сімей «Право вибору» (Україна,
м. Харків); громадська організація «Бачити
серцем» (Україна, м. Київ); благодійний фонд
«Арі Арі» (Польща). За підтримки
Глобального дитячого фонду (GFC USA), IBB
Internationales Bildungs und Begegnungswerk
gemeinnutzige GmbH та болгарської компанії
«Heppy Trevel».

словами учасників, все пролетіло, неначе
мить.
Завдяки організаторам та спонсорам
підвищилася якість життя сімей, які
виховують незрячих дітей раннього,
дошкільного віку (понад 45 учасників

Петро Поліщук,
бібліотекар РОУНБ

Соціальний захист переміщених осіб на Рівненщині
Згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб станом на 03.10.2022 на
території області взято на облік та видано
довідок для 63100 внутрішньо переміщених
осіб, в розрізі 4 районів: Вараський – 5844,
Дубенський – 10206, Рівненський – 39802,
Сарненський – 7248. З них: дітей до 18 років
– 18560, осіб з інвалідністю – 2459,
пенсіонерів – 8821.
Щоб отримати довідку про взяття на
облік, внутрішньо переміщеній особі
необхідно звернутися до уповноваженої
особи виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради, центру надання

адміністративних послуг або подати заяву
через Єдиний державний вебпортал
електронних послуг (далі – Портал Дія).
Облік внутрішньо переміщених осіб
ведеться відповідно до Порядку
оформлення і видачі довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 № 509
«Про облік внутрішньо переміщених осіб”
(зі змінами).
Виплату допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам можна
оформити в органах соціального захисту
населення або через засоби Єдиного
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державного вебпорталу електронних
послуг, зокрема з використанням
мобільного додатку Порталу Дія.
Умови призначення та виплати
внутрішньо переміщеним особам визначені
Порядком
надання
допомоги
на
проживання внутрішньо переміщеним
особам, який затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2022
№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним
особам» (зі змінами).
Допомога для внутрішньо переміщених
осіб, відомості про яку включено до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб, надається щомісячно з
місяця звернення.
До квітня 2022 допомога надавалась на
кожну внутрішньо переміщену особу, у
таких розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей – 3000
гривень;
для інших осіб – 2000 гривень.
Починаючи з травня 2022 допомога
надається внутрішньо переміщеним особам,
які перемістилися з тимчасово окупованої
території російською федерацією території
України, території територіальних громад,
що розташовані в районі проведення
воєнних (бойових) дій або які перебувають
в
тимчасовій
окупації,
оточенні
(блокуванні), а також внутрішньо
переміщеним особам, у яких житло
зруйноване або непридатне для проживання
внаслідок пошкодження і які подали до
20.05.2022 заявку на відшкодування
відповідних втрат, зокрема через Єдиний
державний вебпортал електронних послуг,
або за умови подання документального
підтвердження від органів місцевого
самоврядування факту пошкодження/
знищення нерухомого майна внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених
військовою
агресією
російської федерації.
Внутрішньо переміщені особи, які
подали заяви на допомогу через Портал Дія
до 30.04.2022 та не отримали допомогу,
мають право звернутися особисто чи

поштою до органу соціального захисту
населення із заявою на отримання
допомоги, подавши інформацію, що
підтверджує факт подання заяви через
Портал Дія до 30.04.2022.
Заяву із підтвердженою інформацією
особа може подати до 01.10.2022 (відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України
від 19.08.2022 № 923).
В області цілодобово працює контактний
центр, який забезпечує розміщення
внутрішньо переміщених осіб. Робота
контактного центру організована Головним
управлінням Національної соціальної
сервісної служби у Рівненській області.
В системі соціального захисту населення
Рівненської області функціонує 7 будинківінтернатів, пансіонатів, з яких: 1 будинокінтернат для громадян похилого віку та
інвалідів
(Дубенський),
4
психоневрологічні
інтернати
(Мирогощанський,
Острозький,
Рівненський та Урвенський), 2 геріатричні
пансіонати
(Тучинський
та
Здолбунівський), також Рівненський
обласний центр з надання соціальних
послуг, Рівненський обласний центр
комплексної реабілітації та Рівненський
центр соціально-психологічної допомоги.
До вищезгаданих закладів, станом на
03.10.2022, із Київської, Донецької,
Луганської областей зараховано на
цілодобове перебування 499 внутрішньо
переміщених осіб, з числа осіб з розладами
психіки, осіб похилого віку, осіб з
інвалідністю та цивільного населення з
дітьми.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 19.03.2022 № 333 затверджено Порядок
компенсації витрат за тимчасове
розміщення внутрішньо переміщених осіб,
які перемістилися у період воєнного стану.
Компенсації здійснюються з березня 2022
року за рахунок державного бюджету та
коштів
міжнародних
організацій,
благодійних організацій та громадських
об’єднань.
З 22 березня 2022 року з ініціативи
Міністерства розвитку громад та територій
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України діє урядова соціальна програма
«Прихисток». Мета соціальної програми –
забезпечити
житлом
внутрішньо
переміщених осіб, які перемістилися у
період воєнного стану в безпечніші місця, та
допомогти тим українцям, які безоплатно їх
прихистили.
У межах «Програми»… власники житла,
які безкоштовно прихистили внутрішньо
переміщених осіб, отримують гарантовану
державну підтримку в розмірі близько 450
грн на місяць за кожну прийняту особу,
незалежно від віку, для компенсації витрат
на комунальні послуги.
Постановою передбачається, надання
компенсації :
– фізичним особам – громадянам
України віком від 18 років;
– власникам житла або їх представникам,
наймачам (орендарям) житла державної або
комунальної власності, спадкоємцям, які
прийняли спадщину;
– безоплатно розміщували в цих
приміщеннях внутрішньо переміщених
осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні
Сімейного кодексу України.
Компенсація надається за умови
відсутності заборгованості власника жилого
приміщення за житлово-комунальні
послуги. Факт відсутності заборгованості за
житлово-комунальні послуги особа, яка
розмістила внутрішньо переміщених осіб,
підтверджує своїм підписом, що
проставляється у заяві про отримання
компенсації.
Особи, які розмістили внутрішньо
переміщених осіб, зобов’язані не пізніше
ніж протягом наступного робочого дня з дня
розміщення внутрішньо переміщених осіб
подати заяву в довільній формі до
виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради, районної в м. Києві
держадміністрації, відповідної військової
адміністрації за місцем розташування
житлового приміщення, у якій зазначається
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
кожної з розміщених осіб.
Також
у
день
припинення
розміщення внутрішньо переміщених осіб

або зміни їх кількості подати в довільній
формі заяву з інформацією про зміну
переліку осіб, розміщених у житловому
приміщенні, із зазначенням можливості в
подальшому розміщувати внутрішньо
переміщених осіб у цьому житловому
приміщенні.
Для отримання компенсації власник
жилого приміщення не пізніше п’яти днів з
дня закінчення звітного місяця подає заяву
в паперовій або в електронній формі до
виконавчого комітету сільської, селищної,
міської ради, районної в м. Києві
держадміністрації, відповідної військової
адміністрації за місцем розташування
житлового приміщення.
Сума компенсації розраховується з
урахуванням кількості днів, протягом яких
жиле приміщення надавалося для
розміщення внутрішньо переміщеної особи,
з дня розміщення внутрішньо переміщених
осіб, але не раніше дати включення до
Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб інформації
про розміщення внутрішньо переміщеної
особи у відповідному жилому приміщенні.
18 квітня 2022 року Міністерство
розвитку громад та територій України та
Управління Верховного комісару ООН у
справах біженців (УВКБ ООН) уклали
Меморандум про взаєморозуміння, що
передбачає співфінансування програми
«Прихисток» за рахунок міжнародної
підтримки.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2022 року № 261 «Про
затвердження Порядку та умов надання
компенсації
центральним
органам
виконавчої влади та місцевим бюджетам на
оплату комунальних послуг, що надаються
під час розміщення в умовах воєнного стану
тимчасово переміщених осіб» (зі змінами
від 29 березня 2022 року № 388)
передбачено право на отримання
компенсації на оплату комунальних послуг
підприємствам, установам та організаціям
державної і комунальної форми власності,
закладам освіти приватної форми власності.
Порядком та умовами надання
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територіальних громад області, що
перебувають в управлінні обласних рад – до
відповідної
обласної
військової
адміністрації;
– заклади державної форми власності –
до відповідного центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління
якого належить такий заклад;
– заклади освіти приватної форми
власності – до МОН.
На виконання постанови щомісячно
формується потреба на отримання
компенсації місцевим бюджетам на оплату
комунальних послуг, що надаються під час
розміщення тимчасово переміщених осіб у
період воєнного стану. Всі внутрішньо
переміщені особи за місцем перебування
отримують гуманітарну допомогу.

компенсації
центральним
органам
виконавчої влади та місцевим бюджетам на
оплату комунальних послуг, що надаються
під час розміщення в умовах воєнного стану
тимчасово переміщених осіб, для отримання
компенсації заклади, у яких розміщено
тимчасово переміщених осіб на безоплатній
основі, подають інформацію, а також
відповідні підтвердні документи щодо
фактичної оплати комунальних послуг за
звітний місяць, а саме:
– заклади комунальної форми власності
– до відповідного органу місцевого
самоврядування ;
– заклади освіти державної форми
власності, що передані на фінансування з
місцевих бюджетів, – до відповідного органу місцевого самоврядування (місцевого
органу виконавчої влади), до сфери управління якого належать такі заклади;
–
заклади
спільної
власності

Роза Слободенюк,
директорка департаменту соціальної
політики Рівненської ОДА

Зміни трудових гарантій осіб з інвалідністю
в умовах воєнного стану
строку дії цих обмежень.
Запровадження воєнного
З огляду на зміст Указу
стану на території України згідно
Президента від 24 лютого 2022
з Указом Президента України від
року № 64/2022 «Про введення
24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в
воєнного стану в Україні”
тимчасово, на період дії
Україні» вплинуло на оргаправового режиму воєнного
нізацію трудових відносин в
стану, можуть обмежуватися
умовах війни, що зумовило
конституційні права та свободи
необхідність перегляду Верховною Радою України законолюдини
і
громадянина,
передбачені статтями 30–
давства, що регулювало такі
Юрій Савчук
відносини до початку збройної
34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції
України.
агресії російської федерації проти України.
В період дії воєнного стану роботодавці
Відомо, що під час дії воєнного стану
першочергово керуються нормами Закону
згідно із Законом України «Про правовий
України «Про організацію трудових
режим воєнного стану» може відбуватися
тимчасове, зумовлене загрозою (у цьому
відносин в умовах воєнного стану» від
15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон
випадку агресією рф проти України),
обмеження конституційних прав та свобод
№2136), який набрав чинності з 24.03.2022.
З 19 липня 2022 року набув чинності Закон
людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб із зазначенням
України «Про внесення змін до деяких
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законів України щодо оптимізації трудових
відносин». Цей закон вносить зміни у
трудове законодавство України, зокрема, в
умовах воєнного стану.
Як укладаються трудові договори?
За загальним правилом трудовий договір
укладається, як правило, в письмовій формі.
Статтею 24 КЗпП визначено обов’язкові
випадки укладення трудового договору в
письмовій формі. Водночас положення
пункту 1 статті 2 Закону №2136 дозволяють
відступити від цих норм та самостійно
визначати на період воєнного стану форму
трудового договору.
При укладенні трудового договору в
період дії воєнного стану умова про
випробування працівника під час прийняття
на роботу може встановлюватися для будьякої категорії працівників.
З метою оперативного залучення до
виконання роботи нових працівників, а
також усунення кадрового дефіциту та
браку робочої сили, у тому числі внаслідок
фактичної відсутності працівників, які
евакуювалися в іншу місцевість,
перебувають у відпустці, тимчасово
втратили
працездатність
або
місцезнаходження яких тимчасово
невідоме, роботодавець можуть укладати з
новими працівниками строкові трудові
договори у період дії воєнного стану або на
період заміщення тимчасово відсутнього
працівника.
Яка тривалість робочого часу
і відпочиноку в воєнний час?
Нормальна тривалість робочого часу
може бути збільшена до 60 годин на
тиждень
на
об’єктах
критичної
інфраструктури
із
пропорційним
збільшенням заробітної плати.
До 40 годин на тиждень — скорочений
робочий час, передбачений для працівників
із скороченим робочим днем на об’єктах
критичної інфраструктури із пропорційним
збільшенням заробітної плати.
Роботодавець визначає час початку й
закінчення щоденної роботи (зміни).
Якщо раніше працівники мали
відпочивати щонайменше 42 години поспіль

щотижня, на період воєнного стану вихідні
можуть зменшити до 24 годин.
Чи можуть особи з інвалідністю
залучатися до роботи в нічний час
у період воєнного стану?
Під час дії воєнного стану забороняє
роботодавцям залучати до роботи в нічний
час (із 22 год. до 06 год.) без їх згоди:
– вагітних жінок і жінок, які мають
дитину віком до одного року,
– осіб з інвалідністю, яким за медичними
рекомендаціями протипоказана така робота.
При цьому в період дії воєнного стану
норми частин першої і другої статті 54
КЗпП України не застосовують, тобто не
застосовують: 1) скорочення тривалості
роботи (зміни) в нічний час на одну годину
та 2) зрівняння тривалості нічної роботи з
денною роботою в тих випадках, коли це
необхідно за умовами виробництва, зокрема
у безперервних виробництвах, а також на
змінних роботах в разі шестиденного
робочого тижня з одним вихідним днем.
Який термін тривалості щорічної основної
відпустки?
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про
відпустки» тривалість щорічної основної
відпустки для працівників з інвалідністю
становить: - для осіб I і II груп – 30
календарних днів; - для осіб III групи – 26
календарних днів.
Змінами передбачається право, а не
обов’язок
роботодавця обмежити
тривалість щорічної основної відпустки
працівника у період дії воєнного стану її
тривалістю у 24 дні.
Тому працівникам, тривалість щорічної
основної відпустки яких складає більше ніж
24 календарних дні, наприклад, особам з
інвалідністю чи педагогічним працівникам,
може бути надано за рішенням роботодавця
таку відпустку повної тривалості.
Як і раніше, зберігається можливість
оформлення протягом періоду воєнного
стану щорічних додаткових, соціальних,
навчальних та інших відпусток тривалістю
та на умовах, визначених законодавством
про відпустки.
У період дії воєнного стану роботодавець
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може відмовити працівнику в наданні будьякого виду відпусток (крім відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами та
відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку), якщо
такий працівник залучений до виконання
робіт на
об’єктах
критичної
інфраструктури (ч. 2 ст. 12 Закону № 2136).
Які строки виплати відпускних?
До змін, у частині 4 статті 115 КЗпП та
частини 1 статті 21 Закону про
відпустки було прописано, що заробітна
плата працівникам за весь час щорічної
відпустки виплачується не пізніше ніж за
три дні до початку відпустки. Але ці норми
тепер підкориговані, роботодавець
встановлює самостійно визначає термін
виплати, жорсткої вимоги «не пізніше ніж за
три дні» більше немає. Головне —
виплатити до початку відпустки.
Який строк перебування працівника
у відпустці без збереження
заробітної плати?
Статтю 12 Закону № 2136 доповнено
новою частиною 4, згідно з якою в період дії
воєнного стану роботодавець за заявою
працівника, який виїхав за межі території
України або набув статусу внутрішньо
переміщеної особи, в обов’язковому
порядку надає йому відпустку без
збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною в заяві, але не більше 90
календарних днів, без зарахування часу
перебування у відпустці до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну відпустку.
Без змін залишилася норма ч. 3 ст.
12 Закону № 2136, згідно якої протягом
періоду дії воєнного стану роботодавець на
прохання працівника може надавати йому
відпустку без збереження заробітної плати
без обмеження строку
Чи має право роботодавець порушувати
медичні рекомендацій при прийомі на
роботу особу з інвалідністю?
Роботодавець не має право порушувати
медичні рекомендацій навіть у випадку,
якщо особа з інвалідністю сама наполягає на
порушенні медичних рекомендацій при
прийомі на роботу чи під час трудових

відносин, то роботодавець всеодно не має
право цього зробити, бо порушить
законодавство про працю та про охорону
праці.
Які нові підстави для припинення
трудових відносин?
Статтю 36 КЗпП поповнено новими
підставами для припинення трудових
відносин:
– пункт 8-1 частини 1 статті 36 КЗпП —
смерть фізичної особи, яка використовує
найману працю, або набрання законної сили
рішенням суду про визнання такої фізичної
особи безвісно відсутньою чи про
оголошення її померлою;
– пункт 8-2 частини 1 статті 36 КЗпП —
смерть працівника, визнання його судом
безвісно відсутнім або оголошення
померлим;
– п. 8-3 частини 1 статті 36 КЗпП —
відсутність працівника на роботі та
інформації
про
причини
такої
відсутності понад чотири місяці поспіль.
Тобто тепер працівника, який не виходить
на роботу з нез’ясованих причин понад
чотири місяці, можна звільнити. Причому
таке звільнення не класифікується як
звільнення за ініціативою роботодавця, а
отже, не діють пов’язані з цим обмеження.
Для припинення трудового договору
відповідно до пункту 8-1 частини 1 статті
36 КЗпП працівник надає до відповідного
районного, міськрайонного, міського,
районного у місті центру зайнятості за
місцем проживання заяву про припинення
трудових відносин, де викладає відповідну
інформацію, та копії документів (за
наявності), що підтверджують відповідні
обставини
про
фізичну
особуроботодавця. Датою припинення трудових
відносин вважається день подання такої
заяви.
Які зобов’язання роботодавця
в разі звільнення працівника?
Відповідно до частини 1 статті
47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний у
день звільнення видати працівникові
копію наказу (розпорядження) про
звільнення, письмове повідомлення про
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нараховані та виплачені йому суми при
звільненні. Повідомлення має містити
дані про суми, нараховані та виплачені
працівникові під час звільнення, із
зазначенням окремо кожного виду
виплати (основна та додаткова заробітна
плата, заохочувальні та компенсаційні
виплати, інші виплати, на які працівник
має право згідно з умовами трудового
договору і відповідно до законодавства, у

тому числі в разі звільнення) та провести з
ним розрахунок у строки, визначені статті
116 КЗпП, Також на вимогу працівника
внести належні записи про звільнення до
трудової книжки, що зберігається у
працівника.
Юрій Савчук,
головний держінспектор
Управління Держпраці
у Рівненській області

Перерахунок пенсій з 1 липня 2022 року
Законом України «Про державний
бюджет України на 2022 рік” з 1 липня 2022
року розмір прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
збільшився з 1934 до 2027 гривень.
У зв’язку з цим органами Пенсійного
фонду України проведено відповідний
перерахунок пенсій.
Мінімальна пенсія і доплата
за понаднормовий стаж
Якщо розмір пенсії особи, обчислений з
урахуванням наявного у неї страхового
стажу та її заробітку, не досягає
мінімального розміру пенсії, який за повний
страховий стаж особі встановлюють на рівні
прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, що втратили працездатність, пенсію
встановлюють на рівні цього прожиткового
мінімуму. Якщо страховий стаж неповний,
то розмір пенсії також визначають
пропорційно до стажу, враховуючи
зазначений прожитковий мінімум. Якщо
особа має більше страхового стажу, до її
пенсії встановлюється доплата за
понаднормовий страховий стаж.
При цьому мінімальний розмір пенсії за
віком та доплату за понаднормовий стаж
визначають з урахуванням прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, що
втратили працездатність. Тому з липня такі
пенсії перераховано.
Якщо розмір пенсії особи, обчислений за
формулою, наведеною ст. 27 Закону
України від 29.07.2003 року № 1058 «Про

загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”(далі — Закон № 1058), не
перевищує розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, що втратили
працездатність, доплату за понаднормовий
стаж визначають, ураховуючи розмір пенсії
особи.
Перерахунок мінімального розміру пенсії
та доплати за понаднормовий стаж
стосується лише непрацюючих осіб. Такий
перерахунок
пенсій
працюючим
пенсіонерам не провадиться (ч. 3 ст. 42
Закону № 1058).
Мінімальні пенсії
шахтарям
Мінімальний розмір пенсій особам, на
яких поширюється чинність Закону
України «Про підвищення престижності
шахтарської праці”, та працівникам,
зайнятим повний робочий день під землею
обслуговуванням зазначених осіб, які
відпрацювали на підземних роботах не
менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років
для жінок за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів
України, встановлюється незалежно від
місця останньої роботи у розмірі 80%
заробітної плати (доходу) особи, визначеної
відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої
обчислюється пенсія, але не менш як три
розміри
прожиткового
мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили
працездатність.
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Отже, якщо шахтар не працює та його
пенсія встановлена у трикратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність, то з липня
поточного року його розмір підвищився до
6081 грн. Працюючим шахтарям у разі
подальшого звільнення з роботи та
звернення до сервісного центру управління
Пенсійного фонду України, не залежно від
місця проживання, з відповідною заявою
пенсія буде перерахована з дня, наступного
за днем звільнення.
Мінімальний розмір
пенсійної виплати
Постановою Кабінету Міністрів України
від 26.03.2008 року № 265 установлено,
якщо щомісячний розмір пенсійних виплат
(з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації та інших доплат,
установлених законодавством, крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною) не
досягає
прожиткового
мінімуму,
встановленого законом для осіб, які
втратили працездатність, таким особам
надається щомісячна державна адресна
допомога у сумі, що не вистачає до
зазначеного розміру.
Тож із липня 2022 року пенсійна виплата
не може бути менш ніж 2027 грн.
Щомісячна доплата до пенсії
в разі втрати годувальника
членам сімей шахтарів
Розмір щомісячної доплати до пенсії в
разі втрати годувальника членам сімей
шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, на кожного
непрацездатного члена сім’ї з 1 липня
становить 2027 гривень.
Пенсія в разі втрати
годувальника
Розмір пенсії в разі втрати годувальника
залежить від страхового стажу та заробітку
померлого годувальника.
Згідно з ст. 37 Закону № 1058 пенсія в
разі втрати годувальника призначається в
розмірі: на одного непрацездатного члена
сім’ї — 50% пенсії за віком померлого

годувальника; на двох та більше
непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за
віком померлого годувальника, що
розподіляється між ними рівними частками.
Дітям-сиротам пенсія в разі втрати
годувальника призначається в зазначених
розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком
кожного з батьків.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 26.03.2008 року № 265 (зі змінами)
установлено, якщо щомісячний розмір
пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким
призначено пенсію в разі втрати
годувальника (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації та інших
доплат
до
пенсій,
установлених
законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною та щомісячної
доплати до пенсії в разі втрати годувальника
членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок нещасного випадку на
виробництві
або
професійного
захворювання) не досягає на одного
непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох —
120%, на трьох — 150% прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб,
які втратили працездатність, таким особам
надається щомісячна державна адресна
допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до
зазначених розмірів.
З 1 липня 2022 року у зв’язку зі
збільшенням прожиткового мінімуму та з
урахуванням державної адресної допомоги
мінімальні розміри цих пенсій відповідно
становлять: 2027 грн (2027 грн х 100%);
2432,40 грн (2027 грн х 120%); 3040,50 грн
(2027 грн х 150%).
Мінімальний розмір пенсії в разі втрати
годувальника, яка призначається членам
сімей військовослужбовців та осіб, які
мають право на пенсію за Законом № 2262,
не може бути нижче від двох розмірів
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. Тому з липня 2022
року це — 4054 грн (2027 грн х 2).
Перерахунок надбавок
та підвищень
Виходячи
з
нового
розміру
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прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, – 2027 грн,
обчислено розміри підвищень до пенсій і
мінімальні пенсійні виплати ветеранів війни
і жертв нацистських переслідувань, пенсію
за особливі заслуги перед Україною,
державну соціальну допомогу на догляд,
мінімальні пенсії для пенсіонеріввійськовослужбовців та в разі втрати
годувальника, призначених членам їхніх
сімей, надбавки на утриманців відповідно до
Закону
України
«Про
пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”.
Підвищення до пенсій
почесним донорам
За статтею 13 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів” до пенсії
почесним донорам України встановлюється
надбавка у розмірі 10% затвердженого
прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць.
Розмір такого прожиткового мінімуму з 1
липня 2022 року становить — 2508 грн.
Тому розмір надбавки до пенсії почесним
донорам України з липня поточного року —
250,80 грн.
Перерахунок надбавок та підвищень до
пенсій, якщо їхній розмір визначається від
прожиткового мінімуму, проведено всім
пенсіонерам, які їх мають, та незалежно від
того, працює пенсіонер чи ні.
Збільшення максимального
розміру пенсії
За ст. 27 Закону № 1058 максимальний
розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат
до
пенсії,
встановлених
законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною) не може
перевищувати 10 прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили
працездатність. Тож із липня максимальний
розмір пенсії становить 20270 грн.

Збільшення мінімальної
пенсійної виплати особам з інвалідністю
внаслідок війни
Постановою 543 внесено зміни до абзацу
другого п. 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 28.07.2010 № 656 «Про
встановлення щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії особам з
інвалідністю внаслідок війни та учасникам
бойових дій”, яка передбачає встановлення
мінімальної пенсійної виплати особам з
інвалідністю
внаслідок
війни
встановленням щомісячної державної
адресної допомоги.
Щомісячна державна адресна допомога
до пенсії призначається, якщо щомісячний
розмір пенсійних виплат (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації
та інших доплат до пенсії, установлених
законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) не досягає,
зокрема, у осіб з інвалідністю внаслідок
війни:
для осіб з інвалідність І групи — 650% х
2027 = 13175,50 грн;
для осіб з інвалідність ІІ групи — 525% х
2027 = 10641,75 грн;
для осіб з інвалідність ІІІ групи — 360% х
2027 = 7297,20 грн.
Тож з 1 липня поточного року проведено
також перерахунок пенсій особам з
інвалідністю внаслідок війни (збільшено
розмір державної адресної щомісячної
допомоги, а відтак і розмір пенсійної
виплати). Загалом збільшені пенсії в області
отримають понад 110 тисяч пенсіонерів.
Перерахунок усіх виплат здійснено
автоматично, тож звертатись в органи
Пенсійного фонду не потрібно. Перераховані пенсії виплачуватимуться пенсіонерам у визначену дату, починаючи з
4 липня.
Олена Бойко, начальниця управління
пенсійного забезпечення – начальник
відділу з призначення пенсій ГУ ПФУ
в Рівненській області
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Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2022 року
Щомісячна компенсаційна виплата
встановлюється незалежно від виду пенсії,
закону, відповідно до якого призначена
пенсія, від тривалості страхового стажу та
від факту роботи.
Пенсіонерам, які досягнули віку 70 років
після 1 жовтня, встановлено щомісячну
компенсаційну виплату з дати досягнення
такого віку.
2. З 1 жовтня 2022 року запроваджена
додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70
до 75 років, пенсію яким призначено
відповідно до закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” та які мають страховий стаж:
чоловіки — не менше 35 років, жінки — не
менше 30 років. Мінімальний розмір їх
пенсійної виплати становить не менше ніж
3000 гривень.
Особам, розмір пенсійної виплати з
урахуванням надбавок, підвищень, інших
доплат
до
пенсії,
встановлених
законодавством (крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною), у яких не досягає

Зміни в пенсійному законодавстві з 1
жовтня 2022 року
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 2021 року
№ 963 «Про додатковий соціальний захист
окремих категорій осіб у 2022 році та в
подальшому” органами Пенсійного фонду
проведено перерахунок пенсій.
1. З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам,
яким виповнилося від 70 до 75 років та у
яких щомісячний розмір пенсійних виплат з
урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством, не досягає розміру
середньої заробітної плати (доходу) в
Україні, з якої сплачено страхові внески та
яка враховується для обчислення пенсії за
2020 рік (10340,35 грн.), встановлено
щомісячну компенсаційну доплату до пенсії
у розмірі до 300 гривень.
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Крім того, з 01.10.2022 встановлено
мінімальні розміри пенсій по інвалідності
відповідно до статті 22 Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”.

3000 гривень, встановлено доплату до пенсії
в сумі, що не вистачає до зазначеного
розміру.
3. Пенсіонерам, яким виповнилося від 70
до 75 років, але їх страховий стаж менше 35
років у чоловіків та 30 років у жінок,
мінімальну пенсійну виплату обчислено в
розмірі, пропорційному до набутого
страхового стажу, виходячи з розміру
мінімальної виплати 3
000 гривень.
Загалом в області перераховано пенсій
38,5 тис. пенсіонерам.

Тарас Либак,
заступник начальника управління
пенсійного забезпечення – начальник
відділу з призначення пенсій Головного
управління
Пенсійного фонду України
в Рівненській області

Анатолій Іванович КИЧИНСЬКИЙ народився 4 квітня 1950 року в с. Преображенка Чаплинського району Херсонської області. Український
поет і художник, лауреат Шевченківської премії за 2006 рік,
присудженої за книги поезій
«Пролітаючи над листопадом»
та «Танець вогню». Почесний
громадянин Херсона, лауреат

багатьох літературних премій,
автор 18 поетичних видань.
Книга «Небажаний свідок», що
вийшла з друку в 2013 році,
знаходиться у фондах Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки.
У бюлетені «Інва.net»
подано кілька поезій з книги
Анатолія Кичинського «Сотворіння цвіту».

Поезії Анатолія Кичинського
***
Так трава проривається крізь
пострадянський залізобетон.
Так Дніпро, окупований кригою,
рибу рятує свою.
Так несе терористка в букеті троянд
вибуховий бутон.
Так я, кров'ю спливаючи,
донором книги нової стаю.
Так зализують рани, щоб легше бинтам
відривалось від ран.
Так життям присягають смертельного
ворога перемогти.
Так одних надихає на подвиги Біблія,
інших – Коран.
Так, щоб я повернувся живим,
ще ніхто не молився, як ти.
Так ніхто не кохав. Через тисячу літ
цей сосюрреалізм
опромінить любов'ю злоякіснохворий,
занедбаний світ.

Так молитви твої зачерствілих нащадків
розчулять до сліз.
Так живим я до тебе вертатимусь
і через тисячу літ.
***
З осіннього неба усміхнений Бог
говорить мені: «Не печалься, мій сину».
Послухаюсь Бога – і купу тривог
закину подалі хоча б на часину.
Зрадію вороні, що не відліта.
Вклонюся камінню, що впало під ноги.
З дощем привітаюсь, дарма що сльота
розмила до тебе стежки і дороги.
В цей наскрізь промоклий,
в цей пасмурний час,
дарма, що в розлуці душа самотіє,
ти теж не печалься –
ця осінь для нас
ніколи й нізащо не відзолотіє.
І не відкурличе. І не відлетить.
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аби ноги твої від колін цілувати

Ні з листям за вітром,
ні в ірій за птаством.
Ця осінь для нас – не що інше, як мить,
зупинена Богом і названа щастям.
Зупинена там, де від купи тривог
ні сліду, ні згадки
про неї нема вже,
де, з неба зійшовши, признавсь мені Бог,
що в тебе він, рідна,
закоханий майже.

до лона.
Ти купалася в морі? Моя ж ти
медово-солона!
Не пручайся. Полежмо.
Побудьмо обоє в раю.
То не море – то час, наче хвилями
крильми шумить,
ще й піском шелестить, ще й вустами
твоїми шепоче:
«Зачекай… не спіши… уповільни, будь
ласка, цю мить…
і, можливо, тоді відлітати
вона перехоче…».
А сама ти шепочеш: «Ну де ж ти?..
пливи ж… я ріка,
чиї хвилі, повір, загойдають тебе
до нестями…
стань моїм… відтепер – ні порогів,
ні гребель між нами…
між тобою і мною одна
лиш сукенка тонка…

***
Між тобою і мною одна лиш
сукенка тонка,
під якою пливе по тобі,
ніби човник озерцем,
найщасливіша в світі
моя найтвоїша рука,
делегована в рай моїм битим
самотністю серцем.
То не вітер – то я задираю
сукенку твою,

Лідія Гуріївна Рибенко
(Воробей) – українська письменниця, прозаїк, видавець.
Живе в м. Рівне. Окремими
виданнями вийшли: фантастичні оповідання, романи, повісті. Лауреат II премії журналу
«Березіль» за 1999 рік. У 2005—
2014 роках — голова Рівненської обласної організації Національної спілки письмен-

ників України. Членкиня редколегії літературно-краєзнавчого журналу «Погорина».
Лауреат мистецьких премій
імені Світочів, імені Дмитра
Нитченка, імені Грицька Чубая.
Членкиня Національної спілки
письменників України.
Веде активну громадську
роботу, працює з молодими
літераторами.

Поезії Лідії Рибенко
УКРАЇНСЬКИЙ ПОТЯГ
Я міг би й швидше, адже поспішаю,
Але занадто довгий нині я,
До того ж навантажений до краю,
Аж гнеться піді мною колія.

Бо там, на фронті, хлопцям треба захист,
І я на схід рву свої жили аж,
Навстріч летить мій побратим на захід,
Що з пекла вихопив живий вантаж.
Ми – потяги, нитки ми, що єднаєм
Наш український край в часи смутні.
І денно й нощно всі ми вишиваєм
На залізничнім нашім полотні.

А колія – рулетка то російська:
Ракета вцілить, а чи пронесе…
Я бачив їх чимало, навіть зблизька,
Та путь собі торую попри все.

01.06.2022
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За мить він стане прах,
Не місце тут для чину.

***
… І рушили міста. На мапі – рвані рани.
Міста пішли. Вони пішли в світи.
І розгубилися, як губляться незвани,
Що місця все не можуть віднайти.

Та плебсу тільки що: потрощених кісток,
Розтерзаної плоті.
Завмер амфітеатр. Ведмідь
вже робить крок,
Заслинившись од хоті.

Коротка втіхи мить – аж виступають
сльози –
Своїх впізнати: Маріуполь ти?
А ти – Херсон? Ізюм?
Немає вже загрози,
Але й не можуть щастя тут знайти.
Вас радо прийняли. Скрізь –
синьо-жовті стяги.
(В Європу в'їхав український віз).
Та ви жадаєте одного лиш – звитяги
І потяга, в зворотний бік щоб віз.

Та ухиливсь юнак і прапором влупив
Звірині прямо в носа,
Аж розколовсь держак,
але тут хтось наспів –
Дівчина рудокоса.
Метнула хлопцю кий,
довгенький і важкий –
Впіймав у напів леті.
Але чи може кий, нехай хоч і такий,
Порятувать од смерті?
Хоч як не вивертайсь –
ведмідь згребе малу
Істоту надто вперту.

21.07.2022

АЛЮЗІЇ
Вселенський колізей. Весь світ –
амфітеатр.
І двоє на арені:
Розлючений ведмідь у напівколі ватр
Реве на всі терени,
Навпроти – голіруч, бо зброя –
тільки стяг –
Напружився хлопчина.
Хіба ж це буде бій?

«Та киньте йому лук
й бодай одну стрілу,
Тут треба паритету!»
І свиснула стріла, і у ту ж саму мить
Звалився звір жорстокий.
Реве амфітеатр: ведмідь уже лежить,
Поцілений ув око.

Поезії Світлани Фостій
Знову квітує земля, трави шовкові
встеляє,
Хоч горе принесла війна і гради
її накривають
На обгорілім гіллі, ніжні, як мрії крилаті
Квіти розквітли малі, щоб жити,
але не вмирати!
Знову руїни і біль, сльози і втрата
домівки,
Чиєсь життя догорає, за що, я не знаю…
Чи сподівались колись на звірства
і підлість сусіда,
Що не із миром прийшов, приніс горе
і біди.

Не переможе нас звір, той що все
нищить, вбиває,
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Воїни власним життям нас захищають!
Як здивувався весь світ єдності
нашій і силі!
Ми відбудуєм її, нашу Вкраїну милу!
Хоч ворог не спить і нищить
усе навкруги,

А рани твої не загоєні, Україно,
Ми зробимо все, щоб в кайдани
не закували тебе вороги,
Ти лиш перед Богом в молитві
стоїш на колінах!

Поезії Івана Артюха
Але потомка козаків Засядька знають
не всі,
Який був автором залпового вогню
ракет.

ПРО ПОЛТАВЦІВ ПИШУ
Про полтавців і рідну Полтавщину
Давно хотів я написати,
Згадати батька й діда Євдокима,
Який був дійсним козаком полтавським.

А Юрій Кондратюк був серед перших
Хто розробив траекторію і висадку
на Місяць.
Йому і пам’ятник поставили у Штатах
За вклад в практичній космонавтиці.

Більше семи десятків полтавців –
Філософів, майстрів пера різного жанру,
Художників і вчених знає світ
І віддає їм відповідну шану!

Відомі в світі й українцям імена
Військово-політичних діячів, артистів
і святійшин:
Петлюри Симона і Нестора Махна,
Віри Холодної, митрополит Парфеній!

Панаса Мирного і Глібова всі знають
Як Гоголя, Івана Білика, Віцька,
Григорія Сковороду Шевченко славив,
Як нині славимо ми Ковпака!

24.11.2021 р.

Платона Майбороди й Дунаєвського пісні
Ми любимо не менше ніж Марусині Чурай,

Часом я вас ненавиджу…
(із розмови з Ларисою Найдьоновою)
Рівне – місто гостинне. Тебе прийняли
тут гарно. Ти влаштувалась на роботу,
знайшла помешкання. Син і його дівчина
також прилаштувалися. У вихідні в тебе
свято – ти ідеш до бібліотеки за новими
книгами, позаяк не мислиш себе без
читання. А ще – за спілкуванням із людьми,
які тебе розуміють, передовсім – з
Мариною, котра підбирає для тебе ті книги,
які тобі потрібні саме зараз. О так,
спілкування – це справді розкіш. До того ж,
книги відволікають від спогадів.

І все ж… Бувають миті, коли ти
ненавидиш це місто. Коли на підході до
бібліотеки ти опиняєшся на розвеселому
плацу Лебединки, сповненому сміху дітлахів, котрі тут опановують ази водіння на
своїх перших самокатиках та кумедних
машинках, посмішок їхніх батьків, щасливого блиску очей закоханих пар… І
музика, музика, музика… Часом аж надто
голосна…
І тоді тобі вчувається ревище літака, того
самого, котрий прилетів на третій день
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війни і кинув бомбу на Харків. І ти
ненавидиш їх усіх – як вони можуть, як їм
не соромно так відверто веселитись, коли
твоє місто, твій рідний Харків у цю мить
потерпає від обстрілів, від руйнацій. Ні про
які гуляння немає й мови, бо немає живого
місця у твоєму колись (кілька місяців тому?
десятиліття тому?..) квітучому місті… І діти
в очах дорослішають від жахіть, свідками
яких їм судилося стати…
Ти поспіхом минаєш місце веселощів і
безтурботності, швидко пірнаєш, як у нірку,
в затишне піддашшя бібліотеки, за дверима
якої вже не чути дратівливих для тебе
звуків… А повертаючись, так само прудко
полишаєш Лебединку й опиняєшся на
велелюдній вулиці, і, хоча вона також живе
цілком мирним життям, проте тут хоча б
немає такої викличної радості… А потім
можна знайти якийсь невеличкий скверик і
усамітнитись.
Не для того, щоб поринути в спогади –
радше навпаки, ти не хочеш спогадів. Проте
вони переслідують тебе. І чомусь
згадуються сни, три нав’язливі сни перед
війною, одне і те ж: цвинтар у Харкові в
розмаї синьо-жовтих прапорів, на якому
поховані полеглі в АТО…
Знак грядущої війни? Сни збулись.
Ошелешені харків'яни не могли повірити: як? росіяни? наші брати?.. Та ж у
багатьох із нас найближчі родичі оно, за
поребриком? Проте під бомбами було вже
не до аналізу подій. Але крізь хаос і розпач у
ті жахливі перші години війни пролунав
упевнений і натхненний голос міського
голови Ігора Терехова, і його запевнення,
що влада контролює ситуацію таки пригасило паніку, як також і заклик Президента

України Володимира Зеленського вірити в
перемогу. Світ зробив оберт і явив нову
реальність, до якої треба було звикати.
Однак звикнути до спання у верхньому
одязі упродовж – якщо пощастить! – кількох годин (решта – перебіжки під виттям
сирени до підвалу), до хапливого миття у
ванній в темряві, бо ж світло пропало ледь
не відразу (при цьому роздягаючись і відповідно миючи своє тіло «по черзі» –
спершу верхню частину, потім – нижню), ти
так і не змогла.
Ти ж бо жила у Салтівці, у найстражденнішому районі Харкова, на який напосілися москалі, не полишаючи ані вдень,
ані вночі обстрілів. Зрештою, із твого
приреченого заціпеніння тебе вивів син.
«Так більше не можна, треба їхати».
Тож 5 березня ви рушили. До залізничного вокзалу добирались на таксі;
таксист заправив 500 гривень. Але зате
впакувалися в потяг.
Спершу приїхали до Львова, і там вас
«підібрав» волонтер, котрий привіз вас до
себе додому в Рівне. Уперше за стільки часу
прийняла ванну і вперше поїла гарячу
страву. Щоправда, почувалася незручно –
ви ж такі брудні, наче бомжі, у великому,
навіть розкішному приватному будинку.
А потім, як і всі переміщені особи, стали
на облік, почали оговтуватися, шукати роботу й житло.
Але не забудеш ніколи: коли вперше
зайшла до магазину, то перше, що купила –
хліб. Було трохи незручно, але стриматися
не могла – почала його їсти, щойно вийшла з
магазину, відчуваючи його ні з чим не порівняний смак – смак життя…
Лідія Рибенко, письменниця

Сповідь
Серед тиші книг, котрі рядами вишикувалися на полицях відділу абонемента
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки Валерія Антонова із Маріуполя
відпочиває душею. Тут вона бере до рук уже

перечитані нею книги, ознайомлюється з
новою українською літературою. Та знову, в
котрий раз, повертається до творчості Льва
Толстого. «Саме зараз, в такий важкий час»,
– каже пані Валерія. – У його творчості
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філософські твори, глибокий зміст і висока
майстерність, які, можливо, не кожен зможе
побачити. Він зумів показати сутність
людини і її духовність. Читаю зарубіжну
літературу, здебільшого російською, бо це з
дитинства моя рідна мова. У школі вивчала
українську, розмовляю також українською.
У бібліотеці хороші, приємні працівники,
чудове середовище. Тут, у Рівному в нас
немає друзів, отож мій синочок, йому п’ять
років, залюбки грається в дитячій кімнаті,
особливо любить складати конструктори, а
ще він читає. У формулярі записано уже
декілька дитячих книг. Ми також разом
читаємо віршики, казочки, оповідання. А
любов до книг прищепили напевно з
пелюшок, бо засипав Даня лише тоді, коли
чув казочку. Він поступово й невимушено
вчиться розмовляти українською мовою».
Бібліотечна аура, знайомий запах книг
щоразу повертають Валерію в далеке
дитинство, в рідний Маріуполь, де всі були
щасливі. Вона з великим захопленням
розказує, мені про своє місто, яким так
пишається. Бо її Маріуполь – найкращий,
там проживало 450 тисяч жителів, морський
порт і промисловий центр країни. У місті
діяло два великі металургійні комбінати.
Щороку його відвідувало багато туристів не
лише з України. «Важко усвідомлювати, що
Маріуполь знищено вщент. Як хочеться
вірити, – каже Валерія, – що все це страшний сон, який з настанням ранку забудеться.
Не забувається і, напевно, ніколи не
зітреться з пам'яті». Розповідаючи мені
свою історію, пані Валерія заново
переживає біль та страх, які довелося
відчути в окупації.
Пекло
«Місто Маріуполь добре захищене
кількома лініями оборони, тож ми були
впевнені, що наші військові, зможуть
зупинити ворога на підступах, якщо він
посміє переступити червону лінію. І тут…
шквал бомбардувань, що продовжувалися
цілодобово з перервою вночі на кілька
годин. Це був шок, ми не могли оговтатись,
не розуміли як бути далі, всі чекали, що на
допомогу прийде ЗСУ. Страшним було те,

що Маріуполь майже відразу опинився в
облозі. Буквально на п'ятий день рашисти
бомбили Бердянськ, зі сторони Донецька –
Волноваху, тоді пішли на Маріуполь. Всі
дороги були заблоковані, ніякого шляху на
виїзд не було. Перший тиждень магазини ще
працювали, люди запасалися водою,
хватали, хто що зміг. На той час ми не могли
уявити, що нас чекає.
Згодом не було води, газу. Їли те, що
залишилося в холодильниках, а найстрашніше було тоді, коли танки ввійшли в місто і
просто їздили вулицями. Одного дня снаряд
поцілив у наш будинок, я поклала Даню у
ванній кімнаті, а сама лягла в коридорі.
Стіни здригалися, гриміли вибухи, то горіли
машини, які стояли поруч з будинком. Було
дуже страшно. Наступного дня поширилась
інформація, що біля театру зустрічаються
всі, хто хоче виїхати. Ми збиралися
похапцем, аби встигнути.
На площі стояли тисячі людей зі всього
міста. Налякані і розгублені всі чекали, що
хтось з'явиться і скаже, як бути і що робити.
Проходила година-дві, та ніякої евакуації не
було. Нарешті до нас підійшов військовий і
повідомив, що це фейк і самотужки вибиратися не можна. Обабіч траси ідуть бої,
машини розстрілюють. Люди були засмучені і розчаровані. Вони нехотя розходилися
в свої укриття.
Додому ми більше не повернулися, а
пішли зі знайомими в їхній будинок, де
розмістились у паркінгу. Там спочатку було
50 людей, пізніше приходили все нові й нові,
всього назбиралося більше 100 чоловік.
Цьогорічний березень видався морозним,
здається сама природа супротивилась війні і
лютувала – десять градусів нижче нуля на
дворі. А у нашому сховищі нульова температура. Діти спали на санчатах, вкутані в
ковдри, дорослі – на шинах автомобілів. Та
хіба можна спати в такому холоді? Тіло
промерзало до кісточок, його просто не
відчували, воно було якесь чуже. Цілу ніч
гриміло і бахкало. Поступово ми навчилися
розрізняти звуки бомбардувань, аби
зрозуміти, чи далеко ворог. Серце
колотилося, коли чувся свист, це означало,
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що летить близько. Одного разу так
бабахнуло, що вибило вхідні металеві двері
паркінгу. Страшно було, сон не приходив, в
голові роїлися важкі думки: куди бігти з
дитиною і чи врятуємось?
Кожного дня ми чекали на своїх, які
мали, так нам дуже хотілося, прорватися в
місто. Не вірилося, що про нас просто
забули. Пройшов тиждень-два, а ворог
бомбив ще сильніше, не зупиняючись.
Холола в жилах кров від одного усвідомлення, що всі тут приречені на смерть. Але
ми, в більшості жінки і діти, вибрали життя і
боротьбу за виживання. У сховищі все було
організовано за законами військового часу:
дисципліна і розподіл обов'язків. Старшого
слухалися всі. Чоловіки працювали, різали
дерева, рубали їх на дрова. Жінки прибирали, почергово за графіком готували їжу.
Діти їли два рази в день. Хліб розподіляли
маленькими кусочками, вода – великий
дефіцит, тому давали пів філіжаночки, бо
ніхто не знав, скільки будемо ось так
ховатися. Дехто з молодих і сміливих під
обстрілами з градів та бомбардуваннями
бігав додому і вигрібав усе, що залишилося в
холодильнику. Ми ділилися останньою
крихтою. Біда згуртувала людей, які раніше
ніколи не зустрічалися. Всі міцно тримали
один одного за руки, бо усвідомлювали, що
лише разом можна протриматись, вистояти і
вижити.
Деколи нам приносили на годину-дві
акумулятор. Одразу створювалась «колейка», кожен поспішав зарядити телефон,
хоч зв'язку із зовнішнім світом уже давно не
було. Та душу гріла надія і сподівання, що
хтось із вільного світу таки доб'ється до
нас... Повна ізоляція в оточенні рашистів
гнітила, була нестерпною. Холодне сховище
переповнював страх, який не покидав ні
вдень, ні вночі, бо всім стало зрозуміло, що
нас ніхто не визволить.
Якось через місяць часу перебування в
сховищі, моїй сусідці по «спальному ліжку»
прийшла есемеска від батька-військового,
який працював у Дніпрі. Він писав: «Завтра
буде транспорт, виходь за місто». Ця новина
швидко поширилася в сховищі. Одночасні

радість, тривога і сумніви паралізувала наш
мозок. Залишатися – значить померти,
вибиратися – це все ж маленький шанс.
Схвалили рішення – виїжджати. На щастя
моя машина була заправлена бензином ще
до бомбардувань. Складно було людям, в
яких згоріли машини або не було бензину.
Вони підсідали в транспорт, який був на
ходу. У мою машину вмістилося аж сім
чоловік.
Зранку, ще до світання, 16 машин вирушили у важку дорогу. За порадою місцевих пробиралися провулком, що біля
моря. Над головами постійно бабахкало,
літак щомиті міг «прошити всю колону».
Коли виїхали за місто, побачили багато
машин, які, як і ми, поспішали на виїзд.
Довелося довго стояти в заторах.
Ми пройшли 20 блокпостів. На щастя
тоді ще рашисти були чемними. Дорогою
нас зустрічали люди, вони скандували
«Маріуполь!», пропонували чай, їжу, запрошували переночувати. Частина людей
із наших залишилася, а на другий день ми
дізналися: п'ять машин з нашої колони
розстріляли. Пережили стрес, коли о 22ій годині, початок комендантської
години, нас не приймало Запоріжжя. Ніч,
поле… Поруч розбиті машини, спалений
очерет. Було холодно, але залишатись у
машині небезпечно, отож обабіч я
знайшла рівчак, де і думала пересидіти з
дитиною.
Та на щастя вдалося додзвонитися у
волонтерський центр (тут був зв'язок), і за
нами приїхали з тероборони і провели
безпечними шляхами. Пізніше всіх
розподілили в школи, дитячі садочки. Була
друга година ночі, та нас чекали. Ми мріяли
змити бруд війни, адже всі були чорні, худі і
виснажені. А наші діти, вони так схудли, що
аж «світилися». Привітні волонтерки
запропонували чай, та єдиним бажанням
було виспатись в теплому приміщенні. Не
передати вам словами емоції, які ми відчули,
коли побачили наш блокпост… Це таке було
щастя! Хотілося припасти до землі і
цілувати її. Ніяк не вірилося, що ми уже
вибралися.
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На волі
Моя кума, яка їхала в машині, мала
родичів у Рівному, отож ми разом вирушили до цього міста. Дорогою зупинились у Хмельницькому, аби перепочити.
Тут для мене відкрився інший світ: люди
прогулюються вулицями, веселяться, сидять в кафе. Вони ніби не знають, що
третина українців перебуває у пеклі, що їм,
цим людям, дуже боляче. Ні, ні, я десь
підсвідомо все розуміла, навіть намагалася
не засуджувати їх. Бо, як інакше. Життя
триває. Та в душі пекло і дуже боліло… Ну
чому, за що так нам?
Валерія дуже хвилювалася, її голос
передавав тривогу і біль, які, переповідаючи,
відчувала жінка. Кілька разів до нас
підходив Даня і казав: «Мама не говори про
війну», «Мама я чую, ти знову говориш про
війну». Тривога жінки передалася й мені,
почувалася ніяково, що зачепила болючу
тему. Отож вирішила поспілкувалася з Данею, який охоче показував свої іграшки, і
ніби ненароком запитала: «Як облаштувались у Рівному?».
– Ми мешкаємо на Ювілейному. І хоч тут
ніби все добре, все влаштовує, але дуже
хочеться додому. Я, як та квітка, яку
посадили в чужий і тісний горщик. У ньому
не комфортно. Усе чуже: звичаї, культура,
менталітет. Минуло кілька місяців, а мені
досі мариться рідне місто, дім, якого вже
немає, нічого немає. Це щось на кшталт
фантомного болю...
Я відразу втратила все: маму, роботу,
друзів. Усе, що будувала багато років, чим
жила. Тут переді мною німа стіна і здається
виходу ніде немає. Я живу в замкнутому

колі своїх ілюзій, минулого, яке постійно
болить і не відпускає.
– Можливо Вам варто звернутися за
допомогою до психолога? – запитую.
– Ходила на заняття у 18-ту школу, до
інших психологів. Та це щось загальне, для
всіх. Думаю, багатьом переселенцям
потрібний кризовий психолог, який зміг би
зрозуміти біль, завданий війною. На жаль, в
Україні ще немає висококваліфікованих
спеціалістів, чи просто я не зустрічала таких.
Психологічна допомога необхідна і
жителям непідконтрольних територій. У
церкві, в школі, інших організаціях варто
говорити з місцевими людьми, які не завжди
з розумінням ставляться до переміщених
осіб. Необдумано кинуте «Понаїхали і
сидять… Та вони за такі гроші працювати не
будуть...» обпікає душу, ніби ножем
пронизує рану, яка болить. Краще нам
нічого
не
говорити.
Нещодавно
зателефонувала моя кума і в сльозах
повідомила, що більше не може все це чути,
що душевних сил уже немає і вона хоче
негайно звідси виїхати. Тож я була для неї
розрадою і підтримкою, зауваживши:
– Звісно, боляче, та напевно до почутих
слів варто відноситись простіше, адже всі ми
живемо в соціумі, де є різні люди, різні
погляди.
На завершення Валерія сказала:
«Хочеться вірити, що час лікує, робить нас
сильнішими. Ми житимемо з вірою в
Перемогу, в щасливе майбутнє у
відбудованому Маріуполі».
– Сподіваюсь, що так і буде!
Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ

Переселенець із Сєвєродонецька
релаксує в обласній бібліотеці
Тисячі людей, втікаючи від війни,
переїхали до Рівного. У кожного своя доля,
своя історія, але одна на всіх біда – війна, що
погнала їх далеко від місць постійного

проживання. Для багатьох Рівненська
обласна універсальна наукова бібліотека
стала центром дозвілля, навчання або
просто відновлення духовних сил за
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допомогою книги, спілкування. За три
місяці книгозбірню відвідали більше
двохсот таких користувачів. В перші місяці
окупації –найбільше з Київщини,
Харківщини, пізніше – з Донеччини. Серед
тих, для кого обласна книгозбірня стала
місцем релаксації, був Іван Артюх із Сєвєродонецька.
Перше наше знайомство відбулося в
бібліотеці. Чоловік уже поважного віку,
високий на зріст, одягнений в шорти, його
голову покривав легкий картуз від сонця, в
руках – книга власних віршів. Активний,
комунікабельний. Такий образ додавав
йому якогось молодечого шарму, відразу
«мінусував» кілька років із прожитих
більше вісімдесяти. Тут, у бібліотеці, Іван
Семенович знайшов себе, свого слухача
якого так не вистачало в чужому для нього
місті. Адже він упродовж багатьох років
(1987 - 2021 рр.) був незмінним головою
Луганського
обкому
профспілки
«Машприлад» України. Тож відразу не
може призупинити, як машину, натиснувши
на гальма, свою активну життєву діяльність.
Прокидаючись щоранку він, як раніше, йде
до людей: в Рівненську обласну організацію
профспілок, редакцію газети «За відродження», куди постійно робить дописи. І
майже щоденно – в бібліотеку. Серед
бібліотекарів знайшов друзів, які його
слухають, допомагають набрати рукописні
тексти, відсканувати надруковане. Та
найголовніше поспілкуватися. Бо чоловіку з
двома вищими освітами, технічною і
юридичною, з великим життєвим досвідом є
що розповісти. Щоправда, про окупацію
Сєвєродонецька він говорить стримано.
«Ранком 24 лютого 2022 року
(приблизно о 6 годині 15 хвилин) я, як і всі
жителі міста Сєвєродонецька, прокинувся
від незвичних звуків, які були, як
з'ясувалося, вибухами від російських градів.
Спочатку не хотілося вірити, думалося,
швидко минеться. Не минулося.
Так само розпочинався кожен наступний
день. Вже через два тижні в більшості
будинків міста не було газу, світла, води і
тепла. А на дворі – зима, температура до

мінус 15 градусів. Люди практично весь час
переховувалися в бомбосховищах. З 19
березня стало «гаряче», почастішали
обстріли. Проїзні частини вулиць і тротуари
були завалені уламками скла від вітрин
магазинів та житлових будинків.
В період затишшя люди виходили до
магазинів за продуктами. Та з середини
березня в магазинах почалися проблеми, бо
деякі супермаркети, наприклад, «Я-СІМ'Я»,
«АТБ» були розбиті. На щастя хлібозавод
не розбомбили, отже хліба вистачало.
Транспорт практично не працював.
Молоді і здорові на це не зважали, адже, за
потреби, можна за годину пішки подолати
шлях з одного кінця Сєвєродонецька в
інший. Складно було пересуватися старшим
та людям з інваліднісю. Я рідко виходив з
дому, де жив один. Інколи цілими годинами
спостерігав за вулицею з вікна своєї
квартири.
Зважаючи на труднощі з продуктами та
значним посиленням обстрілів, до
населення звернувся голова Луганської
ОВА Сергій Гайдай і запропонував
евакуватись у безпечну зону України. Я тоді
не думав про це. Куди їхати? Адже тут
народився, тут поховані мої батьки, тут,
якщо доведеться, то і помру. Та син, який
проживає в Рівному, переконував залишити
все і виїжджати.
24 березня 2022 року я прийняв важке
для себе рішення – виїхати. Важко було , але
гріла думка, що лише на трохи, як у
відпустку. Тому зібрався швидко, взяв
необхідне. Свою книгу поезій, трохи
продктів (цибулю і картоплю), щоб було на
кілька днів. Я ж не знав, що тут у магазинах
всього достатньо. Шкодую, що залишив
хороший ноутбук, світлини - це спогади про
мою родину, а ще добротні зимові мешти,
які недавно купив. Адже зима вже не за
горами. Знайомі повідомляли, що двері моєї
квартири зломані, очевидно там уже нічого
не залишилося. Та Бог з ним… – Іван, зробив
паузу, важко зітхнув, – головне, щоб
скоріше рашистів вигнали з нашої землі, ми
все наживемо.
Більше трьох місяців я в Рівному.
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Красиве місто. Тут я відчув уважне і тепле
відношення до переселенців, за що сердечно
всім вдячний.
– Як ви адаптувлися в нас? – запитую.
–Ви знаєте, коли я подивився телевізор:
Буча, Ірпінь, смерть, розруха, гнів та страх
переповнили мою душу. Відчув біль у серці.
Відразу звернувся до лікарів, адже ніколи до
цього не хворів, займався спортом, бігав.
Обстежили, полікували.
Розмовляючи зі мною, Іван постійно
цікавився котра година. Запитую: «Ви
поспішаєте?». «Так спішу, скоро буде
нарада профспілки. Я давно не працюю, вже
по суті ніхто, але мене запрошують і я з
великим задоволенням іду».
Через кілька днів Іван Артюх знову
завітав до мого кабінету. Розповідав, що
вирішує свої питання щодо пільг
переселеним особам, нарікав, що на
будинках відсутня нумерація та назви
вулиць і йому важко знайти необхідну
установу. Просив зробити скан-копії
необхідних документів. Зав'язалася розмова
про здоровий спосіб життя, методику
харчування, якої він дотримується, а тому в
свій вік активний та має хороше здоров'я. З
особливою теплотою розповідав Іван
Семенович про своїх дітей – двох синів та
дочку, про двох онуків і онуку.
– У мого сина усе так, як у батьків - троє
дітей. Вони сьогодні допомагають боронити
Україну. - У цей момент його очі сяяли від
гордості, він пишався своїми рідними. – Ось
який вірш я недавно написав для них,
послухайте:
Це ж статися такому треба,
Щоб за столом на п'ять осіб
Зібралося чотири Леви
Аби поїсти й побазікати в обід.
Роман з Оріхового, що у Запоріжжі,
Його недавно обстріляли з РСЗВ,
Відкрив рахунок із початку серпня
Й вітання він отримав від мене.
Ще двоє чоловік народжені у серпні
Але з різницею в сімнадцять літ
Іван й Сергій із Сєвєродонецька
У різні місяці до Рівного втекли.
Четвертий Лев, не Лев, а Львиця

І звати Аллою її,
Втекла до Рівного з столиці,
Бо там точилися бої.
Тож всіх сердечно я вітаю
Здоров'я зичу і добра,
У мирі жити всім бажаю,
Нехай закінчиться проклята ця війна!
Іван Артюх не полишає творчості, він
автор книги віршів «Поезія степу», виданої
у 2020 році в Лисичанську.
А ще любить людей, бо для них і заради
них працював довгий період у профспілках.
Відразу знаходить спільну мову з тими, хто,
як і він колись, робить добро. Тому так
затишно Івану Семеновичу в обласній
книгозбірні, де допоможуть і словом, і ділом,
і просто вислухають. Щоразу він заходить у
відділ соціокультурної роботи до Петра
Поліщука,
Михайла
Боболовича.
Нещодавно побував на лекції «Здоровий
спосіб життя», яку зорганізувала працівниця цього відділу Людмила Поліщук.
Ці люди стали для Івана Семеновича
справжніми друзями, з ними йому
комфортно і легко.
Відвідав пан Іван засідання клубу
любителів поезії, що діє при відділі
мистецтва бібліотеки (веде клуб Галина
Конарчук). Там знайшов однодумців, які
читали свої вірші, отож, як новачок,
представив і свою поезію. Тепер з
нетерпінням чекає нового зібрання, де
очевидно буде велике коло клубістів, які
повернуться до міста з дачних ділянок.
Отак обласна книгозбірня, її працівники
допомагають адаптуватися до нового життя
переселенцю із Сєвєродонецька Івану
Артюху.
P.S. Дев'ята година ранку, поспішаю на
роботу. Назустріч мені знайома постать.
– Іване Семеновичу, Ви були в бібліотеці?
– Так, я приходив у відділ реєстрації читачів до пані Алли, хотів дізнатися коли буде
екскурсія містом і одночасно передати Вам,
пані Раїсо, свого вірша.
Поезію Івана Артюха
читайте в розділі «Творчість»
Раїса Щербан,
головна бібліотекарка РОУНБ
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Не здаюся, сподіваюся на краще
24 лютого 2022 року… Ця дата змінила
життя багатьох людей назавжди. І я не
виключення. Мене звати Дерев'янко Вікторія Анатоліївна, нині проживаю в селі
Зоря Рівненського району. Однак початок
війни я зі своєю сім'єю, чоловіком та двома
доньками, зустріла на Донеччині, у місті
Дружківка Краматорського району. Мій
чоловік служить у ЗСУ і тому ми в останні
дні перед війною відчували, що життя
зміниться і ніколи не буде таким, як
раніше…
У березні над нашим будинком літали
ракети і розривались неподалік, в голові
постійно з'являлася думка: необхідно
виїхати, щоб захистити своїх дітей.
Почалась евакуація. Це дуже важко,
особливо, коли ти одна, без чоловіка і вся
відповідальність за долю дітей на тобі. Як
бути? Адже дороги обстрілюють, але й
залишатися небезпечно. Мучили сумніви.
Який вихід? Та настав час і я приняла
рішення.
Разом з дівчатами зібрали речі: у кожного
було по наплічнику, велика сумка в руках і
найдорожче у сумці-переносці – наш кіт
Лакі. За два дні до теракту на Краматорському залізничному вокзалі ми стояли і
чекали на свій потяг до Києва, а на пероні –
тисячі людей… Дорога була дуже важкою: на
лавах, де зазвичай сидять четверо, розміщувалося дев'ять чоловік. Їхали в
цілковитій темряві, дуже довго, часто
зупинялися. Навіть посеред поля могли
стояти годину-дві, іноді верталися назад.
Згодом ми розуміли, що так поїзд змінював
маршрут. Дорога до Полтави була особливо
важкою: затамувавши подих, всі мовчали, а
ще молилися, щоб добратися…
У Києві небайдужі люди допомогли; ми
сіли на електричку до Рівного і через деякий
час нас зустріло зовсім інакше життя. Я
знайшла житло, дівчатам потрібно було
продовжувати навчання. І в цьому нам
допомогла публічно-шкільна бібліотека
Центру культури і дозвілля «Палац Зоря».
Саме там, маючи доступ до інтернету, мої

доньки продовжили навчання онлайн.
Приємні у спілкуванні, усміхнені
бібліотекарі завжди привітно зустрічали
нас. Після пережитого ми знаходили спокій
серед тиші книг, отримували знання. Кілька
місяців мої дівчатка не мали змоги
подивитися мультики, аби відволіктися від
сумних думок, навіяних війною. Тепер моя
менша донька Аня дуже любить читати в
бібліотеці ілюстровані книжки та дивитися
мультфільми. Тут облаштували дитячий
куточок. Весною і влітку вона прибігала в
книгозбірню на заняття з арт-психології,
організовані для дітей переселенців.
Приємно, що Аня активно долучилася до
театральної діяльності в будинку культури.
Я влаштувалась до Зорянського ліцею
вчителем української мови та літератури.
Попри все не здаюся і сподіваюся на краще.
Багато працюю, аби навчати дітей в школі,
допомаю в навчанні своїм донечкам. І
бібліотека саме те місце куди найперше ми
приходимо, аби взяти необхідну
інформацію, попрацювати за комп'ютером.
Адже автоматизованих робочих місць вдома
для всіх не вистачає. Приємно відчувати, що
поруч є хороші люди, які завжди
підтримають, дадуть слушну пораду. Я
вдячна всім, хто допоміг нам у цей
непростий час.
Не все в моєму житі таке райдужне, яким
здається на перший погляд. Гостро стоїть
мовний бар'єр, який не дає моїй меншій
дитині навчатися офлайн. Діти час від часу
ображають її за те, що вона розмовляє
російською мовою. Та дитині лише 7 років і
не її провина в тому, що народилась в
російськомовному
середовищі
на
Донеччині. Ображаючи її за те, що вона
«росіянка», діти не усвідомлюють, що за
декілька місяців не так легко повністю
змінити своє життя і розмовляти
українською. Аня дуже добре розуміє
українську мову. У її рідній школі, де
навчається онлайн, тепер заняття
проводяться теж українською.
Дітки не зрозуміють, що бути патріотом
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Заняття з арт-терапії

своєї Батьківщини і любити її можна і тоді,
коли ти розмовляєш мовою свого
дитинства, краю, де ти народився –
російською. А ще, коли твій тато захищає
рідну землю від російських загарбників.
Дуже важливо доносити це і дорослим
людям, які живуть не в рашистській
окупації. Адже вони, слава Богу, не
стикалися з проблемами, їм деколи важко
зрозуміти стан людини, яка змушена
втікати від війни, коли в одну мить все
життя перевертається з ніг на голову,
повністю втрачається зв'язок з рідними,
друзями, знайомими, з тими, кого любиш.
До війни я працювала у дошкільному

закладі вихователем. Мені досі згадуються
світлі очі щасливих дітей, які прагнуть
пізнати загадковий світ і себе в ньому. …
Я впевнена, що саме від нас, дорослих,
залежить як швидко діти зі східних регіонів
адаптуються і будуть почувати себе так
добре, як вдома.
Зорянська бібліотека, якою завідує
Мініч Євгенія Андріївна, є саме таким
середовищем, де мої діти почувають себе
комфортно, затишно, отримують чимало
позитивних емоцій в оточенні цікавих
героїв ілюстрованих казок та оповідань.
Вікторія Дерев'янко,
вчителька Зорянської ЗОШ

Разом віримо в перемогу України
З початком повномасштабної війни росії
проти України багато жителів нашої країни
змушені були покинути свої домівки та
шукати прихистку в тих регіонах, де не
ведуться активні бойові дії. В перший
місяць війни до Мізоча прибуло більше
1000 переселенців: жителі Києва, Макарова,
Ірпеня, Дніпра, Сум, Чернігова, Запоріжжя.
Приїздили цілими сім'ями: і молоді мами з
дітками, і жіночки похилого віку.
У Мізочі був створений волонтерський
штаб, який очолила начальниця відділу
освіти, культури і туризму, молоді та спорту

Мізоцької селищної ради Вікторія Прокопчук та її помічниця Галина Шебуня.
Спочатку волонтерський штаб працював
без вихідних, 24 години на добу. Адже люди
приїжджали і вдень, і вночі, деякі зовсім без
речей - в чому встигли вибігти на вулицю
під час ворожого обстрілу. Їм потрібно було
дати одяг, їжу, засоби гігієни. Своїми
силами жителі громади не могли забезпечити біженців усім необхідним, тому
керівник волонтерського штабу шукала
друзів, співвітчизників за кордоном,
налагоджувала
співпрацю
з
67

ВПО В БІБЛІОТЕКАХ РІВНЕНЩИНИ –––––––––––– № 37, 2022 рік
волонтерськими організаціями в Україні та
за кордоном.
У цей період додалося роботи і
завідувачці Мізоцької міської бібліотеки, бо
потрібно було кожній людині видрукувати
копії
різноманітних
документів,
банківських реквізитів. Інколи приходили
люди, які не встигли забрати з дому навіть
документи, і тоді доводилося друкувати
копії з додатку «Дія» та інших цифрових
носіїв. Згодом люди трохи обжилися,
заспокоїлися, почали виходити на
прогулянки селищем, заходити до
бібліотеки за книгами. Спочатку несміливо,
лише запитати, чи можна записатися, бо
хочеться щось почитати «для душі». Адже
книга відволікає від сумних думок, тривоги
за майбутнє.
Завітали до книгозбірні пан Анатолій із
м. Ірпінь із сином-старшокласником, який
дуже любить читати. Переглянувши книги,
був здивований: «У вас так багато цікавих і
сучасних книг, в нашій бібліотеці таких
немає». Я відповіла, що цим бібліотека
завдячує Українському інституту книги,
зокрема його програмі поповнення фондів
бібліотек україномовними виданнями. У
січні 2022 р. Мізоцька міська бібліотека
отримала за цією програмою 790 книг
українською мовою для дорослих, підлітків і
малечі.
Наступного дня до бібліотеки прийшла
молода жіночка Оксана із двома синами:
4-річним Іллюшею і 11-річним Данею. Поки
діти знайомилися з бібліотекою, гортали
книги, Оксана розповіла: вона – вчителька
іноземної мови, викладає англійську і
німецьку. В останній рік у зв'язку з
карантином проводила онлайн-уроки для
учнів і студентів, а у вільний час навчає
своїх дітей. Ось і до бібліотеки прийшла,
щоб взяти художні книги англійською
мовою для себе і для дітей, бо з'явилося
багато вільного часу і можна читати.
Іллюша, почувши таке, відразу заперечив:
«Не хочу таку книгу, хочу з картинками».
Його бажання відразу збулося. Знайшлися
цікаві казки і великий словник англійської
мови для дітей із яскравими картинками.

Оксана жалілася, що старший син багато
читає. Деколи вона встановлює йому норму,
щоб не перевтомлювався, однак тоді він це
робить крадькома. Так з'явилися нові
постійні відвідувачі бібліотеки.
Згодом Оксана розговорилася: «До 2014
року наша сім'я жила на Донеччині. Чоловік
займався
невеликим
бізнесом,
я
вчителювала. У 2014 р. почалися військові
дії, ми вирішили переїхати у безпечне місце
- купили квартиру в м. Ірпіні. Зробили
ремонт, чоловік налагодив свій бізнес, я
пішла на роботу, син - в дитячий садочок.
Тут народився і менший син Іллюша.
Думали все владналося, а виявилося, що від
війни не втекли. Не могла повірити, що
знову доведеться лишати свою домівку,
щоби врятувати себе і своїх дітей. Але, коли
ворог почав наступати на Київщину,
обстрілював будинки із мирними жителями,
чоловік відправив нас на Рівненщину, а сам
пішов у самооборону. Тут, у Мізочі, я
стараюся також працювати, щоб заробити
хоч якусь копійку – проводжу онлайнуроки англійської і німецької мови для
студентів та всіх бажаючих.
Чоловік дзвонив, що в наш будинок
влучив снаряд, пробив дах. Під час дощу в
будинок біжить вода. Дуже хочеться
додому, хочеться там прибрати, зробити
ремонт».
На початку червня Оксана разом із
дітьми поїхала додому. Переживала, де вони
будуть жити, бо за висновками комісії їхній
будинок ремонту не підлягає - потрібно
зносити і будувати заново. Дуже
сподіваюся, що в них все буде добре..
З квітня до Мізоча стали прибувати
біженці із Донецької, Луганської,
Миколаївської областей, із міст Краматорська і Вугледару. Люди стривожені,
налякані. Кожному хочеться поділитися
своїм горем, почути слова співчуття та
отримати підтримку. Пам'ятаю, прийшли до
бібліотеки три вже немолоді жіночки із
Донецької області. Питаю: «Ви всі ці роки,
поки на Сході йшла війна, нікуди не
переїхали. Не страшно було там жити?«
«Спочатку страшно було, - відповіла
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найстарша, - а потім звикли і не звертали
уваги на вибухи. Ми жили в селі, працювали
на городах – не було часу боятися. І тепер
мабуть нікуди б не поїхали, але нас
виселили примусово, сказали, що будуть бої
і мирним жителям тут не місце. От і
прибули до Мізоча, поселилися в
приватному будинку. У вас тут такі люди
хороші! Сусіди приносили одяг, багато
продуктів».
Часто відвідує бібліотеку і Галина
Кузьмівна, яка зі своєю подругою
Людмилою приїхала до Мізоча із міста
Вугледар. Вона немолода, все життя
працювала в комунальному господарстві,
сподівалася на спокійне життя на пенсії, а
тепер довелося їхати з малої батьківщини.
«Коли почалася війна, ми довго не
наважувалися виїхати, сподівалися, що це
не надовго, що скоро все минеться. Але
почалися постійні обстріли, повітряна
тривога вдень і вночі. Ми переховувалися в
підвалі будинку кілька діб, їли сухий хліб,
було мало води, щоб напитися, про те, щоб
помитися – не було і мови. На Великдень
вирішили виїхати в безпечне місце, бо
почули, що буде евакуація мирних жителів.
Збиралися вночі, дуже швидко, брали
тільки найнеобхідніше, поспішали, щоб
добігти до волонтерів, поки є невелика
перерва між обстрілами. Вже коли їхали в
автобусі – бачили на дорогах розстріляні
автомобілі, автобуси… Було дуже страшно.
Везли нас через м. Дніпро, прибули до
села Колоденка Рівненської області. Там
тимчасово розмістили нас у храмі на
матрацах, які були постелені просто на
підлозі. Коли в мене запитали, що тобі

потрібно, я відповіла: «Найбільша моя мрія
- помитися». Згодом нас переправили в
Мізоч і поселили в школі-інтернаті,
забезпечили одягом і їжею. Думали, що ми
тут будемо до кінця війни. Але у вересні
планується розпочати очне навчання в
школах тих областей України, де не
ведуться бойові дії і ми змушені шукати собі
житло десь в іншому місці. А так хочеться
додому, переживаю за свого рудого кота,
якого не змогла забрати із собою…
Недавно знайомі дзвонили, повідомили,
що наш будинок без вікон і дверей,
усередині все розграбоване… Місто
обстрілюється,
вулиці
заміновані,
повертатися немає куди…».
Часто приходила до бібліотеки гарненька
студентка-випускниця з Краматорська –
Альфія. У нас друкувала запитання для
білетів на випускні іспити та резюме для
пошуку роботи. Вона поділитися зі мною
радістю, що успішно здала іспити і тепер
може працювати лікарем-педіатром.
Завжди скромна, ввічлива, спокійна і
доброзичлива. На початку липня Альфія
вирушила з мамою в іншу область, де можна
знайти роботу.
Серед переселенців є багато людей, які
все життя розмовляли російською, а тепер
читають книги і розмовляють українською.
Не все виходить, та вони стараються, а отже
згодом навчаться.
Спілкуючись із відвідувачами бібліотеки,
проймаюся їхніми бідами і тривогами, радію
маленьким успіхами і разом з ними віримо в
перемогу України!
Оксана Пальчевська,завідувачка
Мізоцької міської бібліотеки

Працюємо з надією на краще
З початком війни Центральна публічна
бібліотека с. Біла Криниця одразу
перелаштувала свою роботу в інший
формат. Для захисників ми виготовляли
маскувальні сітки, ліпили вареники та
пиріжки. У наше село, як і в інші села
Рівненщини, приїжджали люди, які втікали

від бойових дій. Тож ми вирішили приділити особливу увагу переміщеним особам,
особливо дітям: залучали їх разом із
читачами бібліотеки до проведення масових
заходів, виготовлення різних поробок та
малювання. А ще діти залюбки співали
українських пісень.
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Спочатку несміливо, з острахом
приходили в книгозбірню діти переселенців.
Пам'ятаю 10-річну Настю із Запоріжжя,
сором'язливу карооку з русявим волоссям
дівчинку в чорно-білій панамці, яка чомусь
дуже соромилася переступити поріг нашої
бібліотеки. Настуню привела наша постійна
маленька читачка, яка з нею здружилася.
Ми запрошували дівчаток до активних ігор
та розваг, до перегляду книг.
– Нет, я не люблю такого делать, я люблю
гулять… – саме з тієї фрази прийшла ідея
створити в бібліотеці групу допомоги
«Маленькі волонтери», яка діє донині. З
часом наша нова знайома Настя приходила
чи не щодня, дуже цікавилася книгами,
особливо коміксами, та й деякі слова
говорила українською мовою. Настуня вже
повернулася до рідного Запоріжжя, але ми й
досі згадуємо її карі оченята, які засвітилися
в нашій бібліотеці, серед книг, разом із нами.
Ми збирали діток кілька днів на тиждень.
Почали виготовляти хрестики-обереги,
браслети патріотичної тематики, різні
вироби з бісеру, янголів-охоронців з
тканини. У процесі роботи вирішили
провести ярмарок-продаж різних сувенірів
та прикрас, виготовлених власноруч, а
виручені кошти передати для потреб ЗСУ.
Так і сталося, 1 червня, на День захисту
дітей, під час свята, яке ми влаштували для
діток села (зокрема і для внутрішньо
переміщених осіб, надалі – ВПО) ми
організували ярмарок. Зібрали 7 тисяч
гривень та передали кошти для військового,
вчителя нашого ліцею, на тепловізор, який
був дуже необхідний йому та його
побратимам на передовій.
Також ми долучалися до різних заходів
та потреб нашого району (створення
оберегів для ЗСУ, проведення заходів).
Рівненська райдержадміністрація неодноразово відзначала наш волонтерський рух
схвальними відгуками та дописами в
соціальних мережах.
Нашу бібліотеку відвідували чимало
ВПО. Це сім'я з Маріуполя з дітками, які
потребували особливої опіки. Вони
відвідували покази мультфільмів, заняття з

Настя із Запоріжжя, 1 червня 2022 р.
Білокриницький будинок культури,
відзначення Дня захисту дітей

волонтерства та охоче читали дитячі
книжечки у нашій книгозбірні. Ще одна
сім'я з Харківщини, яку прихистила одна з
працівниць бухгалтерії нашого будинку
культури. Вони частенько заходили за
книгами, читали російською, але цікавилися
українською літературою і вже досить
хороше розмовляли нею. Ця родина стала
як рідна, молоді батьки – Вікторія і Сергій з
маленькими діточками, 5-річним Іванком та
однорічною Алінкою в супроводі своєї
бабусі Галини. Минулого місяця вони
повернулися додому, але ми й досі
цікавимося їхнім життям. З ними все добре,
нехай буде так і надалі.
Зазвичай постійні відвідувачі нашої
бібліотеки самі приводять до нас своїх
нових друзів. Деколи ми знаємо тільки їхні
імена, бо це буває одноразово. Отож,
відвідували нашу бібліотеку діти, які
вчилися в Білокриницькому ліцеї, – це 16річна Маргарита з Луганської області, 14річна Валерія з с. Лопатки Херсонської
області, Олег та Мілана з Чернігова, Єгор з
селища Пісочин Харківської області, 1570
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річна Олена та 12-річна Вікторія з міста
Маріуполь. Всі вони користувалися
підручниками та книгами, як у нашій
бібліотеці, так і в шкільному відділі
бібліотеки закладу. Наші нові друзі вже
мають інші адреси проживання, але
книгозбірня для них стала хорошим
острівцем знання та опіки. Віримо в їхнє
світле майбутнє та скоріше повернення до
рідних домівок.
На одному з показів фільму в будинку
культури я познайомилася з маленьким
синочком та його мамою, яка дякувала за
цікаво проведений час. Розговорилися, вона
родом із Харківщини. Дізнавшись, що я

бібліотекарка, її очі засяяли, адже бабуся
цієї жінки колись працювала завідувачкою
однієї з бібліотек. Там, удома, вона часто
бувала в неї на роботі. На прощання жінка
пообіцяла обов'язково разом із синочком
прийти до книгозбірні, щоб, як у дитинстві,
знову вдихнути запах книг.
Ось так і працюємо з надією на краще,
своєю скромною працею допомагаємо
іншим, привносячи маленьку лепту в
загальну справу – наближення перемоги
над ворогом.
Яна Гоч, директорка Центральної
Білокриницької бібліотеки

«Рівне очима рідних незнайомців»:
фотовиставка в РОУНБ
Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека за підтримки ГО «Рівненське
обласне відділення Української бібліотечної
асоціації» в межах щорічного конкурсу
бібліотечних грантів, що проходив під
гаслом «Бібліотека для Перемоги»,
організувала конкурс фоторобіт «Рівне
очима переміщених осіб». З метою

залучення до конкурсу переміщених осіб
проводилася велика рекламна компанія в
ЗМІ і соціальних мережах. Спочатку були
побоювання: – А що, коли роботи не
надійдуть, можливо, не на часі все це. Та
згодом бібліотека таки отримала перші
фотороботи, з кожним днем їх ставало все
більше. З понад ста фотографій, які
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надіслали переселенці з Харкова, Херсона,
Луганська, Донецька, Краматорська,
Рубіжного, Добропілля, Авдіївки, Кривого
Рогу, Костянтинівки та Києва було
відібрано найкращі. Їх презентували на
виставці «Рівне очима рідних незнайомців»,
котра в розпал літа урочисто відкрилася в
книгозбірні. За основу афіші організатори з
РОУНБ обрали фото під назвою «Надія»
харків'янки Ірини Знахур, яка першою
надіслала свою роботу. Як зазначила сама
авторка, та мить, яку вона зафіксувала на
світлині, відображає головну емоцію всіх,
хто вимушено залишив свої домівки,
шукаючи захисту, – це власне НАДІЯ.
На відкриття виставки завітали представники органів влади Сергій Гемберг та
Олексій Бучинський, котрі привітали
присутніх з державними святами та
висловили свої враження від світлин.
– Я надзвичайно вдячний організаторам
цієї унікальної виставки, зокрема нашій
обласній науковій бібліотеці та її директорці
Валентині Ярощук за чудову ідею. Адже це
не просто виставка – це можливість для
переселенців, нехай тимчасово, та все ж
відчути себе частиною нашого міста, його
культурного простору, пізнати наш
патріотичний край, зрозуміти його. І,
водночас, це шанс для нас, рівнян, поновому подивитися на рідне місто, на давно
знайомі місця і ще більше його полюбити, –
зауважив заступник голови Рівненської
обласної ради Олексій Бучинський.

Свої думки висловиви й автори робіт учасники виставки.
Про Рівне історичне, культурне,
патріотичне, екологічне розповіла Ірина
Сідельова. Ірина працює в Харківському
художньому музеї. Нині тимчасово
проживає в Рівному. Жінка вирішила теж
узяти участь в акції, каже, що Рівне стало
для неї другою домівкою і за місяці
перебування тут вона відчуває себе на 90%
рівнянкою. Окрім участі в фотовиставці,
Ірина відвідує курси української мови.
Каже, розмовляти українською мовою - це
теж підтримка ЗСУ.
Про Рівне, яке стало вже домівкою, рідну
Набережну, якою щодня прогулюється,
неймовірну каву, яку п'є на влиці Симона
Петлюри, бібліотеку, в якій бере книги,
говорила Вікторія Солоненко.
Віроніка Калачова підкреслила, що Рівне
- місто неймовірних людей, української
символіки, високого патріотизму.
Упродовж серпня-вересня жителі, гості
міста мали змогу побачити 46 найкращих
світлин Рівного, які відзняли внутрішньо
переміщені особи, що демонструють емоції
рівнян та гостей, рівненську архітектуру,
улюблені «рівненські» місця, цікаві локації
та простори, культурні враження.
Фото робіт виставки дивіться
на обкладинці видання
Галина Бойко,
бібліотекарка РОУНБ

Календар цікавих зустрічей
З досвіду роботи бібліотеки-філії смт Квасилів
Бібліотека-філія смт Квасилів Рівненської ЦБС разом із учасниками гуртка
«Цікава психологія» клубу «Сокіл» (керівник – Любов Климчук) протягом весни і
літа проводили заняття з дітками з сімей ВПО, зокрема, з Сєвєродонецька.
Так, 19 квітня ми провели для малят
цікавий майстер-клас під назвою «Веселі
саморобки». Дітки внутрішньо переміщених осіб засвоїли ази оригамі,

навчилися виготовляти іграшки –
саморобки («Веселі жабенята»). Зустріч
була теплою і плідною, вона принесла
задоволення малечі. Головне, що творча
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разом з юними гуртківцями провели для
діток-переселенців сеанс бібліотерапії «В
гостях у казки».
Щасливе дитинство важко уявити без
казок, адже в казках добро завжди
перемагає зло. За допомогою «казкового
сеансу» ми намагалися надати малюкам, на
долю яких випали зовсім недитячі
випробування, впевненості, що все буде
добре. Сподіваємося, нам це вдалося, цьому
підтвердженням були радісні посмішки
малят.
А вже 3 травня ми зустрілися з діткамипереселенцями знову, аби провести
справжню творчу майстерню під назвою
«Подарунок мамі». До Дня матері дітки із
задоволенням майстрували своїми руками
вітальні листівки для коханих матусь.
20 травня ми запросили малюків до
бібліотеки, аби провести заняття з
художньої творчості «Весна, якої не
було».
Діти малювали олівцями та фарбами,
робили аплікації та витинанки, тема була
одна: «Весна». Весна, яка цього року
змінила увесь їхній світ. Ми побачили

робота викликала у дітей позитивні емоції
та гарний настрій, малюки з радістю обмінювалися один з одним власноруч зробленими іграшками.
А 26 квітня працівники нашої бібліотека
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сьогодення дітей їхніми очима, відчули
дитячий біль та надію. Дитячі малюнки
сповнені віри у щасливе майбутнє, мрій про
мирне небо над Батьківщиною.
З нагоди Міжнародного дня захисту
дітей бібліотекарі провели для малюків
(серед них і діти внутрішньо переміщених
осіб) День інформації під назвою «Хай
яскраво світить сонце, хай живуть щасливо

діти». Дітлахи відповідали на запитання
вікторини, відгадували загадки, малювали –
загалом весело провели час за іграми та
розвагами!
А 7 червня бібліотекарі запросили
учасників гуртка «Цікава психологія» та
малят з сімей ВПО на «Літературну
галявину». Усі разом ми поринули у
літературну мандрівку «Загадки для малят
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Сподіваємося, що заходи, які ми
організували для дітей, допомогли хоч
трішки загоїтися їхнім душевним ранам, які
нанесла війна, й повернули малюків до
радісної Країни Дитинства!

про птахів, комах, звірят».
Бібліотекарі познайомили діток з
довідковими виданнями про навколишній
світ, з книгами, які розповідають про
тваринний світ України.
А згодом малюки із задоволенням
розгадували загадки про птахів, комах,
звірят. Зустріч пройшла дуже емоційно і
весело, а наприкінці дітки отримали солодкі
призи.

Оксана Захарчук, завідувачка
бібліотеки-філії смт Квасилів,
Наталія Тарасова, бібліотекарка
бібліотеки-філії смт Квасилів

Моє життя змінилося…
Як усе встигає ця жіночка –
загадка для нас. А сама Валентина
усміхається і каже: «Мені хочеться
жити! Подобається те, що я роблю, і
це мій, вже усвідомлений вибір».
Валентина Химинець – жінка з
інвалідністю. До проблем із зором
додався ще страшний діагноз –
онкологія. Але пані Валентина
бореться з хворобами та активізує
свої зусилля для виховання синів,
ведення домашнього господарства,
захоплюється флористикою та
здобуває професію діловода в Рівненському центрі професійнотехнічної освіти Державної служби
зайнятості. Вона знайшла в собі
сили після звільнення з роботи
звернутися до служби зайнятості з
метою здобути нові компетенції, адже після
закінчення школи обрала сімейне життя, а
не навчання. Спеціальна кар'єрна радниця
Корецької районної філії Рівненського
обласного центру зайнятості провела низку
діагностичних тестувань для виявлення
професійних компетенцій, необхідних для
здобуття професії діловода. Отримавши
позитивні результати, було прийнято
рішення про видачу направлення на
навчання.
«Директор Корецької районної філії
Валентина
Ростиславівна
Іщук
переконувала мене, що не варто соромитися
йти вчитися вже в дорослому віці. Я
страшенно ніяковіла при згадці про нове

Валентина Химинець

коло спілкування, нових друзів, труднощі зі
здоров'ям, поєднання обов'язків мами та
студентки… Було нелегко прийняти
рішення про навчання, але це – моя
перемога», – каже пані Валентина. Наша
безробітна
Валентина
Химинець
переконана: кожний та кожна може знайти
себе і своє місце. І особі з інвалідністю не
потрібно занадто «особливого» ставлення.
Достатньо лише поваги та терпіння,
створивши їй умови, потрібні, щоб
почуватися людиною.
Марина Сергієнко,
начальниця відділу Корецької
районної філії РОЦЗ
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Мотивація безробітної та допомога служби
зайнятості – формула успішного працевлаштування
До Рівненської районної філії
Рівненського обласного центру
зайнятості звертається багато
громадян у пошуку роботи. Серед
клієнтів є й особи з інвалідністю.
Питання працевлаштування цієї
категорії безробітних досить
складне, але при справжньому
бажанні особи знайти роботу та
тісній співпраці фахівців служби
зайнятості з роботодавцем і
клієнтом, його вирішення можливе.
Яскравим прикладом вдалого
поєднання цих складових є історія
колишньої безробітної Марії
Писарчук.
Здобувши професійно-технічну
освіту швачки ще 2003 року в
Рівненському центрі професійнотехнічної освіти Державної служби
зайнятості, жінка деякий час
працювала за фахом. Проте проблеми зі
здоров'ям змусили її звільнитися.
Пані Марія звернулася до Рівненської
районної філії в пошуку роботи. Крім
обмежень за станом здоров'я, швидке
працевлаштування для неї ускладнювалося
і місцем проживання: у населеному пункті,
де мешкає жінка, немає роботодавців, які
могли б її працевлаштувати за фахом, тому
роботу вона вирішила шукати за межами
села.
Безробітна сумлінно виконувала
рекомендації фахівців філії. Разом із
кар'єрним радником Надією Крат пройшла
процедуру профілювання. Одним словом,
активно сприяла пошуку роботи.
Вакансія швачки у товаристві з
обмеженою відповідальністю «ГАРНЕ
ГРУП» зацікавила пані Марію, адже крім

Працевлаштована Марія Писарчук

того, що відповідала її побажанням, була
створена саме для осіб з інвалідністю. Після
успішного проходження стажування в
роботодавця з метою відновлення та
удосконалення своїх знань, умінь і навичок,
Марія Писарчук була працевлаштована.
Наразі вона успішно працює у товаристві з
обмеженою відповідальністю «ГАРНЕ
ГРУП» й повністю задоволена отриманою
роботою.
У свою чергу, фахівці Рівненської
районної філії радіють, що змогли
допомогти знайти бажану роботу
безробітній та задовольнити кадрову
потребу роботодавця.
Світлана Жовнір, начальниця
відділу активної підтримки безробітних
Рівненської районної філії РОЦЗ
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Мешканка Донеччини здобула фах швачки
Катерина Пазушко, рятуючись від війни,
разом із сім’єю переїхала з Донеччини до
Рівного. Зареєструвалася у Рівненському
міському центрі зайнятості як безробітна і
обрала нове професійне навчання у
Рівненському центрі професійно-технічної
освіти ДСЗ. Навичок швейної справи мала
зовсім небагато, проте, коли дізналася, що
буде гарантована робота, – сміливо взялася
за науку. Катерина – одна з найстаранніших
слухачок, відповідальна та уважна. У
професії швачки це особливо важливі
якості, адже працювати потрібно в команді,
де від ефективності твоєї праці залежатиме
загальний успіх. Виробничу практику
слухачка пройшла на підприємстві, тож
максимально адаптувалася до виробничого
процесу, ознайомилася з умовами
майбутньої роботи та колективом.
Сьогодні Катерина Пазушко демонструє
відмінні знання і працездатність на
підприємстві ТОВ «Гарне Груп», де
виготовляють жіночий верхній одяг. Вона
вдячна службі зайнятості та закладу освіти
за підтримку в найтяжчий період свого
життя. Професійні навички та новий досвід

неодмінно допоможуть Катерині Пазушко
краще дбати про добробут сім”ї та долати
життєві виклики.

Знайшла роботу до душі
«Професія листоноші дуже важлива та
потрібна, особливо в селах, тим паче для
самотніх чи літніх людей. Для багатьох
таких людей – це не лише працівник пошти,
а ледве не єдиний, чи принаймні, основний
зв’язок з навколишнім світом. Робота
листоноші дуже відповідальна. Адже, крім
основних вмінь та навичок, якими повинен
володіти поштар, необхідно
бути
пунктуальним, чесним, мати хорошу
пам’ять і фізичну витривалість. Але мені ця
робота приносить велике задоволення», –
каже колишня безробітна Лілія Буба.
З намірами отримати роботу жінка
звернулася до Дубровицької районної філії
Рівненського обласного центру зайнятості.

У відповідності до нормативів МСЕК та
Індивідуальної програми реабілітації
інваліда, враховуючи потреби сучасного
ринку праці, а також побажання самої
клієнтки, спеціалізована кар’єрна радниця
розробила для безробітної індивідуальний
план працевлаштування та відповідні
конкретні заходи до нього.
Підбір підходящої роботи для Лілії Буби
здійснювався з першого дня її звернення до
служби зайнятості та під час кожного її
відвідування районної філії. Для себе
бажаною вона визначила роботу за
професією «листоноша», оскільки мала
відповідні навички і їй подобалася робота з
людьми. Коли до філії надійшла вакансія
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Дубровицькій районній філії Рівненського
обласного центру зайнятості, з Ігорем
Остаповцем було опрацьовано чимало
вакансій, чоловіка навчали методам пошуку
роботи, написання резюме, проходження
співбесіди з роботодавцем, а також
опрацюванню різних джерел з інформацією
про вакансії.
У результаті співпраці з кар'єрною
радницею клієнт працевлаштувався
укладальником пиломатеріалів, деталей та
виробів з деревини у ТОВ «МУБАО».
Нині за Ігорем Остаповцем здійснюється
соціальний супровід.

листоноші, Лілії Бубі видали направлення
на працевлаштування. Жінка успішно
пройшла співбесіду в працедавця та нині
працює на улюбленій роботі.
Роботу знаходить той, хто її шукає
Ігор Остаповець, перебуваючи в пошуках
роботи майже 5 місяців, опанував усіма
методами та зрештою був працевлаштований за сприяння служби зайнятості.
Чоловіку здійснювали підбір підходящої
роботи у відповідності до розробленого
Індивідуального плану працевлаштування,
заходів до нього, з урахуванням висновків
МСЕК, ІПР, а також побажань самого
клієнта.
За період перебування на обліку в

Наталія Воробей,
начальниця відділу Дубровицької
районної філії РОЦЗ

Шлях від навчання до працевлаштування
Кожна особа з інвалідністю, як і будьякий інший громадянин України, згідно з
Конституцією України має право на працю.
Та, на жаль, через стан свого здоров’я такі
люди не завжди можуть виконувати роботу,
на яку здатна здорова людина, тому їм і
працевлаштуватися важче. Особливістю
підходящої роботи для осіб з інвалідністю є
її відповідність завданням медикосоціальної,
професійно-трудової
реабілітації, повноцінної суспільної
інтеграції.
Артем Миколайович звернувся до
служби зайнятості, маючи лише повну
загальну середню освіту. Однак у нього
відсутній трудовий стаж. Артем потребував
допомоги у самовизначенні та здобутті
професії, враховуючи ступінь обмеження
життєдіяльності, який встановлюються
шляхом експертного обстеження особи
медико-соціальною експертною комісією
(МСЕК).
Отримавши консультації фахівців
центру зайнятості, пан Артем зважив всі «за
та проти» і вирішив отримати професію
«касир (на підприємстві, в установі,
організації)» на базі Рівненського центру

професійно-технічної освіти Державної
служби зайнятості. Ще до закінчення
навчання кар’єрним радником Русланою
Валентинівною спільно з безробітним були
розроблені кроки для найшвидшого
працевлаштування. На той час підприємець
Микола Миколайович, маючи потребу у
працівниках-касирах, звернувся до служби
зайнятості для підбору кадрів. Артем
успішно пройшов співбесіду в роботодавця.
Його наполегливість і впевненість склали
хороше враження на підприємця, який
виявив бажання продовжити співпрацю з
Артемом.
Для людей з інвалідністю професійна
реабілітація – це їх інтеграція в суспільство,
підвищення
їхньої
конкурентоспроможності на сучасному
ринку праці через перенавчання професіям,
які мають попит на ринку праці регіону, що
дозволяє адаптуватися цим особам до
потреб ринку праці, відчути себе
потрібними і рівноправними громадянами в
сучасному світі.
Оксана Шнайдер,
заступниця директора Здолбунівської
районної філії РОЦЗ
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Кваліфікованих кухарів чекають
і в українському війську
6 місяців професійного навчання на базі
Рівненського центру професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості – і
документ державного зразка про
кваліфікацію «Кухар» III розряду у вас на
руках! Щоправда, за цей період потрібно
вивчити чимало теоретичного матеріалу,
опанувати роботу із професійним
обладнанням, згодом закріпити свої
навички на виробничій практиці, успішно
скласти державну кваліфікаційну атестацію
(ДКА), підтвердивши теоретичні знання та
презентуючи приготування страв державній
кваліфікаційній комісії.
Відмінно впоралися з усіма завданнями
слухачі, скеровані на навчання Рівненським
міським центром зайнятості, Рівненською,
Дубенською, Гощанською районними
філіями Рівненського ЦЗ та Нікопольським
МРЦЗ Дніпропетровської області.
Пізнаючи мистецтво приготування їжі,
майбутні майстри активно працювали на
навчальній кухні, дослухалися порад
досвідчених
педагогів.
Задоволені
підготовкою і роботодавці, на базах яких
працювали практиканти.
Педагоги відзначають творчий підхід,
відповідальну роботу та професійний азарт і
натхнення кухарів. Днями свої таланти
слухачі продемонстрували на ДКА.
Микола Радовенчик із Гощанщини,
староста групи, приготував м’ясний рулет.
Оцінка його знань і роботи – 11 балів. Із
чудовим результатом та професійними
вміннями випускник після навчання йде до
війська, де і працюватиме кухарем.
Рівнянин Назар Самойлов презентував
«Тріо паштетів». Якісна, смачна та
довершена страва із печінки, курячого і
рибного м’яса також була оцінена в 11 балів.
Кухар мріє про сучасний заклад і прагне
створювати власні «фірмові» страви.
Тетяна Василець із Рівного порадувала
присутніх суші. Вишукана презентація та
чудові смакові якості – візитка кухарки у

будь-якому закладі харчування.
Рівнянка Надія Загоруйко – кухар із
особливими потребами. Під час навчання
наполегливо проявляла кращі якості кухаря
– уважність, акуратність, старанність та
відповідальність. На ДКА презентувала
суцільні вітаміни – духмяні налисники із
яблуками, сиром і маком під полуничним
соусом. Група сильна, цілеспрямована та
невтомна. Встигали і вчитися, і армії
допомагати. Ліпили вареники із різними
начинками та передавали нашим
військовим.
Із такими робітниками справи, поза
сумнівом, йтимуть успішно, а прихильність
відвідувачів закладів лише зростатиме.
Привітала випускників заступниця директора закладу освіти Руслана Бодренко.
Вона вручила кухарям свідоцтва
державного зразка.
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Майбутні перукарі з Рівненщини і Волині
відвідали вимушених переселенців
у Здолбунівському пансіонаті
Війна нікого не жаліє. Війна вбиває та
руйнує, калічить та позбавляє домівок… Але
саме під час війни, як ніколи, відкриваються
кращі людські якості, оголюються почуття і
емоції, набуває неабиякої ваги людська
допомога.
Рівненщина щиро надає прихисток
мешканцям
Київської,
Сумської,
Чернігівської, Донецької, Луганської,
Дніпропетровської областей. До нас
приїздять родинами. Але є й особливі
переселенці – люди, що не мають близьких,
люди з особливими фізичними потребами,
інваліди, самотні пенсіонери… КЗ
«Здолбунівський геріатричний пансіонат»,
окрім своїх пацієнтів, надає прихисток
вимушеним переселенцям. Тут надають
професійну медичну допомогу, доглядають
та опікуються усіма. Приєднався до
допомоги мешканцям пансіонату і
Рівненський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості.
Заступниця директора Рівненського
ЦПТО ДСЗ Руслана Бодренко розповіла:
«Громадянська позиція закладу освіти
незмінна впродовж усієї нашої роботи –
опікуватися людьми з особливими
потребами. Наші слухачі – перукарі,
манікюрники, косметологи, кондитери,
бармени… завжди активно відгукуються на
участь у благодійних заходах, надають
послуги та проводять майстер-класи,
пригощають смаколиками та навчають
різним мистецтвам. Це благородна позиція
та вагома комунікаційна складова у кожній
професії. В умовах війни такі послуги
неабияк важливі».
На прохання представниць Асоціації
жінок України «Дія»-Рівне та за
домовленістю з директором пансіонату
Олексієм Шамаком, до здолбунівського
закладу навідалися слухачі – безробітні з
Рівненської та Волинської областей, які в

РЦПТО здобували професію «Перукар
(перукар-модельєр)». Роботу розгорнув
виїзний салон краси! Як розповіла
майстриня виробничого навчання Оксана
Підлісна, група перебувала на виробничому
навчанні, і воно виявилося надзвичайно
динамічним. Така практика і такі умови
роботи виховують у перукарів почуття
відповідальності, співучасті, увагу,
оперативність і мобільність. Серед клієнтів
– візочники, лежачі, люди із важким станом
та особливими життєвими історіями. Так,
чоловік зі Сходу розповів, що перебуває вже
у третьому закладі, позаяк рятується від
війни. Неймовірні емоції переповнювали
самотніх літніх людей. Слухачі виконували
стрижки для чоловіків та жінок, фарбували
брови. Майже 40 пацієнтів пансіонату
отримали нові зачіски та важливу
психологічну підтримку! Це перше
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знайомство закладів, але воно не останнє,
оскільки є нове запрошення пансіонату.
«Сіяти добро – добро і пожинати!» – під
таким гаслом працювали майбутні перукарі.

Під таким гаслом живе уся свідома
спільнота!
Діна Мазуркевич,
фахівець Рівненського центру
професійно-технічної освіти ДСЗ

Супровід людей з інвалідністю після
працевлаштування
Чимало перешкод існує на шляху до
зайнятості людини з інвалідністю Серед
основних – індивідуальні бар’єри:
недостатній рівень освіти, психологічна
неготовність до роботи, невпевненість у
власних силах, упереджене ставлення
роботодавців щодо здатності виконання
роботи, незацікавленість у впровадженні
гнучких форм зайнятості.
Люди з інвалідністю інколи не
отримують належного розуміння на
робочому місці. Хоча для багатьох з них
подальша підтримка вкрай необхідна.
Саме послугою служби зайнятості,
соціальним супроводом на робочому місці
після працевлаштування і скористався вже
колишній безробітний – Олег Савіч.
Кар’єрний
радник
Острозької
міськрайонної філії Рівненського ОЦЗ
спільно з фахівцями відділу взаємодії з

роботодавцями, обговоривши професійні
уподобання та компетенції пана Олега,
здійснили пошук підходящої роботи згідно
з його можливостями. Невдовзі Олег
Володимирович був працевлаштований за
направленням служби зайнятості з
врахуванням усіх рекомендацій МСЕК у
ТОВ «Ідек-2006» на посаду підсобного
робітника.
Після працевлаштування фахівцем
служби зайнятості постійно здійснюється
соціальний
супровід
безробітного,
проводиться аналіз виконання ним
посадових обов’язків. На сьогодні він
роботою задоволений. Співпраця Олега
Савіча та кар’єрного радника триває.
Людмила Вус-Столярчук, начальник
відділу активної підтримки безробітних
Острозької міськрайонної філії
Рівненського ОЦЗ

Щастя робити добро
(про благодійну діяльність бібліотекарки з Рівного)
Волонтерська діяльність в Україні
активізувалась у зв’язку з подіями на Сході,
сплеск доброчинності спостерігається й
донині, особливо це помітно напередодні
свят: Миколая, Різдва, Нового року.
Передсвяткові благодійні акції проводять
бізнесмени і банки, підприємці та
підприємства, студенти і навіть наукові
інститути. Не обходиться, звичайно, без
політиків. До благодійної справи
долучаються і люди скромного достатку,
пересічні громадяни.

– Займатися благодійністю стало
модно чи це є душевна потреба? – з таким
запитанням я звертаюся до волонтерки з
багаторічним стажем, завідувачки сектору
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки Ірини Давидчук.
– Так волонтерство, благодійність
сьогодні є модними. Стало престижним
називатися волонтером, благодійником, але
не кожна людина може відповідати цьому
званню: жертвувати своїм часом, власними
грошима і працювати, працювати без
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перепочинку, взамін нічого не отримуючи,
окрім задоволення за виконану роботу,
добро, яке ти приніс людям. Саме так діяли
волонтери під час Майдану. Пізніше, коли
розпочалися події на Сході, одягали,
годували, забезпечували спорядженням
воїнів. То було всенародне об’єднання
небайдужих людей, які працювали заради
перемоги над ворогом.
За вісім років війни з російським
агресором змінився волонтерський рух,
сьогодні армією опікується держава.
Енергія військових волонтерів, до яких
належу і я, тепер спрямована скоріше на
реабілітацію військових, які повернулися з
війни, серед них і тих, які мають інвалідність. У нашому місті є чимало ентузіастів, які роблять добрі справи, збирають
гроші, реалізують проєкти, але за цю роботу
вони отримують платню. Я не вважаю, що
це є волонтерство. Ці добрі справи
робляться за певну винагороду.
– На Вашу думку, якими особистими
якостями має володіти волонтер?
– Перш за все у людини має бути
внутрішня потреба турбуватися про

Волонтерка з Рівного Ірина Давидчук

людей. Адже співчуття, моральна підтримка, допомога, піклування сприяють
формуванню важливої для людського суспільства атмосфери – взаємної підтримки:
• солідарність і гуманна корисливість.
Волонтер має жертвувати своїм часом,
почасти здоров’ям заради доброї справи;
• духовна якість і громадянська чеснота.

Волонтери серед своїх підопічних – захисників України
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Його значення полягає в принципі «ми те,
що ми робимо для інших»; а ще милосердя,
толерантність,
солідарність,
співробітництво заради доброї справи тощо.
Волонтери – це не лише виконавці
програм, але й джерело нових ідей, нового
життєвого досвіду.
– Пані Ірино! Як трапилося, що успішна
спеціалістка, молода, красива жінка
вирішила зайнятися доброчинністю,
робити добрі справи перш за все для тих,
хто конче цього потребує?
– Мене часто запитують як довго працюю
волонтером – відповідаю «з Майдану».
Хоча насправді це сталося набагато раніше
– з 2000 року. Маючи рідкісну першу
від’ємну (О-) групу крові – постійно здаю
кров для порятунку інших людей. Впевнена:
моя кров тече в жилах багатьох людей, вона
врятувала не одне життя і я пишаюся цим.
Нині я – Почесний донор України.
До волонтерства активно долучилася у
2014 році, коли розпочався Майдан. Буду
відвертою, я на майдані Незалежності не
стояла. Там була моя сестра. В мої обов’язки
входила
практична
допомога
протестуючим: о 6-й ранку – бутерброди,
чай, кава, пізніше – на роботу, увечері
приносила для майданівців чистий одяг,
приєднувалася до гурту аж до пізньої ночі. І
так кожний день. Там я стала частиною
колективу, познайомилася із Сашком
Білим, іншими активістами, пройнялася
патріотичними ідеями. Тоді я зрозуміла, що
навіть одна людина може зробити дуже
багато, а якщо активні люди об’єднаються,
то можна «гори зрушити». Це захоплювало!
– З ким Ви працюєте, хто Ваші однодумці? Розкажіть про їхню діяльність.
– В період російсько-української війни
було велике піднесення волонтерського
руху. Люди різних професій і віросповідань,
без вікових обмежень, об’єднувалися, аби
допомогти нашим воїнам, які йшли без
засобів захисту на боротьбу з ворогом.
Збирали гроші, купували спорядження:
берці, бронежилети, розгрузки та інше.
Сьогодні вперше скажу вголос, що в цей
скрутний для наших воїнів період я продала

машину, яка дісталася мені в спадок, аби
купити спорядження, аби наші воїни були
екіпіровані, не обморожували в кедах ноги.
Знайомі, які знали про це, говорили, що я «з
глузду з’їхала», однак я досі не шкодую, і
тепер вчинила б так само. Бо хіба можна
інакше, коли близькі тобі люди, серед них і
мій кум, потребували допомоги.
Тоді в мене було чимало знайомих, я
познайомилася
з
рівненськими
волонтерами з організації «Допомога армії
Рівне». Вони організовували майстер-класи
для вироблення прикрас. Маючи навички
робити такі прикраси, швидко влилася в
колектив. Потім виготовлені руками
поробки ми продавали. Мене можна було
бачити кожні вихідні, і в спеку, і в холод,
біля супермаркету «Епіцентр», пізніше –
«Велмарт». Люди проходили мимо і не
завжди розуміли, навіщо тут стоїть ця
жінка. Не сприймали моїх вчинків і багато
знайомих. «Ти жертвуєш останні гроші,
сама гола-боса, навіщо це тобі», – говорили
мені. Та я не зважала, бо мала робити те, що
роблю, бо це мої переконання. Волонтери не
думають про майбутнє. Вони націлені
робити добро зараз, жити сьогодні на 100
відсотків, радіти кожній щасливій миті і
дякувати за це Богу. Мені боліло те, в яких
умовах там, на фронті, захищають нашу
землю хлопці.
Так чинили й інші волонтери, які
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віддавали весь вільний час, а іноді й ночі,
для інших. Це є самопожертва,
доброчинність, потреба робити добро, не
отримуючи нічого взамін. Виручені гроші
йшли для воїнів. Інколи доводилося
віддавати останнє, але я розуміла, що це
повернеться, гроші будуть і вони не
найголовніше, адже я, маючи хист, могла
заробити. Ми працювали без перепочинку.
Уявіть 24 години на телефоні, спала кілька
годин. Телефонували мами, просили за
своїх синів, хотілося кожному допомогти.
Доводилося перелопачувати і розподіляти
великі масиви товару: формували посилки,
пересилали адресатам, тим, кому це було
конче необхідно.
Так ми допомогли Руслану, сину нашої
працівниці та двадцятьом побратимам:
надсилали бушлати (була зима), теплу
білизну, а ще супермаркети жертвували
воду, печиво тощо. Необхідні були ліки і
якраз в той час налагодилися хороші зв’язки
з волонтерами діаспори в Італії, Ізраїлі,
Іспанії. Велику допомогу надає потужна
діаспора з Португалії. До дня захисника
Вітчизни вони надіслали подарунки
«Наплічники для дітей загиблих воїнів», не

лише Рівненщини, а всієї України. На мить
уявіть мою квартиру заповнену вщент
такими посилками. Все це потрібно було
розфасувати і передати адресату.
Ми озвучували наші потреби і
отримували необхідні товари, які
перерозподіляли воїнам. Були військові, які,
звільнившись, повертали форму (звісно в
хорошому стані), оптичну техніку, а ми
знову пересилали іншим. Але це було дуже
рідко. Це зараз я розповідаю про це так
просто і легко, а тоді проймалася болем за
кожного бійця, відчувала сльози і благання
мам про допомогу. Пам’ятаю як психологічно важко було передати інформацію,
яку ми отримали першими від волонтерів на
Сході про загибель військових, так важко
було говорити про загибель Миколи
Карнаухова – чоловіка нашої колеги
Галини. Але і з цим необхідно було
впоратися.
Останні декілька років, коли армія уже не
потребувала такої потужної волонтерської
допомоги, моя доброчинна діяльність стала
розміреною. Я співпрацювала із Обласною
спілкою ветеранів АТО. Разом з Вікторією
Шинкаренко та Аліною Оборською ми
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запустили соціальний проєкт «Арттерапія».
Його мета – реабілітація воїнів АТО за
допомогою малювання, місцем проведення
логічно обрали Клеванський госпіталь.
Проєкт був підтриманий соціальною
службою, ми мали все необхідне для того
щоб проводити майстер-класи з малювання.
Щочетверга, деколи у вихідні (субота чи
неділя), ми протягом трьох годин разом із
хлопцями, які знаходились на лікуванні,
малювали. Спочатку це було дуже складно,
бо в кожного із них серйозні ушкодження:
рук, ніг, голови. На перше заняття з нами
поїхав підполковник Микола Капінос,
якому налаштувати хлопців на заняття
також було складно. Але згодом все
налагодилося. Для участі в проєкті
доводилося на кілька годин раніше йти з
роботи, пізніше упущене допрацьовувати
вдома. Наразі проєкт «Арттерапія»,
організований спільно з Рівненським
Будинком ветеранів, діє одночасно і в нашій
обласній бібліотеці для мам, дружин та
дітей воїнів АТО.
У 2019 році волонтерами вдалося спільно
з Громадською організацією «Велика
родина» відкрити будинок ветеранів, який
згідно рішення сесії міської ради
поставлений на баланс міста. Він працює,
надаючи послуги воїнам АТО/ООС, дітям
сімей загиблих.
Коли Рівненщину накрила хвиля
COVID-19 ми виготовляли захисні щитки
для всієї області. Я з жахом пригадую той
період та ажіотаж із захисними масками.
Багато хто шив їх самостійно з підручних
матеріалів. Всього просто не розповісти,
можна написати книжку. Зважаючи на
сьогоднішнє загострення відносин з росією,
волонтери готові стати в стрій, більшість з
нас записалися до лав ЗСУ, Територіальної
оборони Рівненщини, Самооборони Рівненщини.
– Тепер з висоти пройденого , скажіть,
чим Ви пишаєтесь. І що, на жаль, не
вдалося зробити так, як планувалося.
– Тепер волонтерська робота стала дещо
пасивнішою. Є можливість перепочити,
набратися сил, подивитися на себе. Адже

волонтери також люди, мають властивість
стомлюватися, вигоряти. Самовіддана
робота виснажує. Деколи вже вони
потребують медичної і психологічної
допомоги та реабілітації, просто про це не
говорять. З нами працюють психологи для
того, аби відновити рівновагу, можливо,
налагодити сімейні стосунки, бо не кожна
друга половина може зрозуміти таку
доброчинну діяльність.
Чим я пишаюся? Ніколи не
задумувалась, адже кожна робота, яку
виконувала, на той час була важливою.
Пишаюсь – ні, скоріше вдячна собі за те що
наважилася і стала волонтером! Зараз
хочеться вірити, що ті каски, бронежилети,
ліки допомогли не одній людині вижити на
полі бою, що арттерапія допомогла комусь із
хлопців стати сильнішим, що моя кров
допомогла вижити багатьом, що добрим
словом підтримала, вислухала тих, кому це
так було необхідно.
Що не змогла зробити. Так це те, що не
працювала вдень і вночі, адже маю постійну
роботу в бібліотеці. (Посміхається)
– Ірина Давидчук успішний працівник,
хороший волонтер. Де черпаєте енергію і
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чи є у вас час на відпочинок, улюблену
справу?
– Зараз я маю більше часу на відпочинок,
аби зайнятися улюбленою справою –
виготовленням ляльок. Цим, як сказала
вище, я займаюся з часів Майдану. Тепер
дарую вироби іменинникам, знайомим.
Роблю за замовленням. Люди дякують, а це
дещиця радості, яку отримуєш. Був період,
коли мої вироби побачили волонтери з
інших країн, їм сподобалося. Лялька стала
моїм не лише хобі, але і маленьким
підробітком. Мої ляльки живуть в Іспанії,
Канаді, а, віднедавна, в Америці. Користуються попитом мої джгутові сумки,
вироблені з натуральної нитки. Виручені
гроші складаю для свого вихованця, котика
Юстаса, якого підібрала на вулиці. Тепер він
– моя радість, це маленьке створіння завжди
чекає мене з роботи.
– Для молодої жінки має бути віддушина, зустрічі.
– Так, тепер я маю можливість поїхати за
місто, відпочити, зустрітися з друзями. Так,
так (посміхається), якщо ви про це, то
чоловік в моєму житті присутній.
– Пані Ірино! Благодійність через
деякий час може вийти з моди. Що
натомість?
– Бум благодійності дещо спав. Наше
суспільство ще не готове робити добрі
справи просто так. Більшість людей це не
сприймають. Розпочинати потрібно з дітей,
їхнього виховання, з сім’ї, де батьки
займаються волонтерством і є прикладом
для дітей, пізніше дитячий садочок, школа. І
коли кожна людина не пройде повз
стражденного, допоможе котику чи собаці,
світ стане кращим і нам усім буде
комфортніше в цьому світі.
– У цьому році інформаційному
бюлетеню «Інва.net» виповнюється
двадцять років з часу першого випуску.
Довгий період Ви працювали над його
підготовкою. Як змінилося, на Ваш погляд,
видання за цей період?

– Так, був період, коли ми удвох з Вами
працювали над випуском. З того часу
видання майже не змінилося. Правда, стало
більше цікавих історій про людей і це
правильно. Адже такі розповіді дають
можливість повірити в свої сили тим, хто
зневірився, спробувати, як герої зі сторінок
«Інва.net», соціалізуватися, бути, попри все,
щасливими. Інформаційний бюлетень – це
єдине в області спеціалізоване видання для
більше як 60 тис. людей з інвалідністю.
Позитивним є те, що його можуть почути
незрячі та слабозорі.
Щастя неможливо просто описати
словами. Напевно, це духовна сторона
нашого світу. Для мене щастя мати свої
цінності, бути корисною для інших, робити
добро, отримувати задоволення від того що
робиш.
P.S. Інтерв’ю було взято ще до початку
повномасштабного вторгнення росії на
територію України. Нині Ірина на всі 100 %
повернулася до волонтерської діяльності в
складі ГО «Допомога армії. Рівне» у співпраці
з КЗ «Будинок ветеранів» РОР.
Із Іриною Давидчук
спілкувалася Раїса Щербан
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У нас має бути одна мета –
зачистити українську землю від окупанта.
Галичанин на Поліссі волонтерить
Віктору Розарьонову з села Чаква Антонівської територіальної громади
Вараського району – 41 рік. Галичанин з чисто російським прізвищем і цікавою
історією його походження нині живе на Поліссі з родиною. Тут знайшов кохану,
яка народила йому двоє діток. Полісся йому вже фактично рідне. З 2014 року
потроху допомагає українським захисникам, бо має хист до роботи з технікою,
хоч за освітою єгер-лісник. Нещодавно він звернувся до редакції за допомогою*.
У редакції вже давно звично приймати різні дзвінки та візити - комусь
оголошення, комусь вітання або й допомога треба. А буває, що прийде людина за
одним, а розкаже свій інший клопіт і рішення разом знаходимо. Десь так було і з
Віктором. Набрав і попросив допомогти… зробити квадрик. Навіть два
квадроцикли і баггі!
Єгер, слюсар-самоук клепає техніку
У розмові прозвучало прохання
організувати збір коштів для начинки двох
самокльопів-квадриків і баггі. За свої кошти
Віктор зробив їм кузови. Поставив їх на
ходову надійно. Проте, двигун і
електроначинка не по кишені майстру. Бо
живе лише за пенсію та ті невеликі кошти,
які виручає від продажу власноруч
зроблених кінських возів. Звичайно, одразу
запропонувала оголосити збір коштів у
соцмережах і написати репортаж про таку
благодійність. Проте, пан Віктор був проти
поспіху:
– А давайте зробимо це добре діло,
техніку, а тоді ми вже будемо про це писати!
Я приїду до Вас і поговоримо. Адже є люди,
котрі мені погоджуються допомагати і
можемо створити таку невеличку базу, щоб
купувати старі автомобілі і потихеньку їх
ремонтувати та відправляти нашим
хлопцям. Але сьогодні нам спочатку
потрібно віддати нашим воїнам два
квадроцикли. На днях ми маємо їхати в
Карпати, щоб скуповувати техніку, зі мною
будуть молоді хлопці. Нам би якусь
перепустку отримати для перегонки цих
корчів, - сказав у першій розмові Віктор
Розарьонов.
На той момент чоловіку була потрібна
підтримка військових і я його познайомила

з тими, хто допоміг вирішити клопіт
Віктора.
З москалями у нього
особисті рахунки
За кілька днів після розмови Віктор
Розарьонов приїхав до Володимирця у
справах і зайшов до нас у редакцію. Отак я й
познайомилась особисто з поліськогалицьким Едісоном. Розказав Віктор і
історію своєї родини:
– Якби я міг, я б уже з першого дня був на
війні. Та, на жаль, здоров'я не маю, я –
інвалід. Мене це дуже гнітить, що я не можу
воювати. Адже у моїй рідні багато хлопців
воюють. А в мене є особиста ненависть до
москаля. Мого прадіда у сорок п'ятому році
москалі застрелили прямо в його хаті. Він їм
десь прямо в очі сказав, що Україна все одно
буде вільна. І в хаті у діда залишилися
п'ятеро маленьких дітей! І це все відбулося
на їхніх очах! Моєму дідусю було тоді лише
п'ять років, але він і сьогодні пам'ятає цей
день, і цю страшну смерть, і коли це згадує завжди плаче. Тож ще з дитинства ми маємо
на них велику злість. Це лихо було у селі
Ясіня Івано-Франківської області. У нас
там, у Галичі, багато є спогадів старожилів
про те, що вони, москалі-краснаармєйци
витворяли в Карпатах. І це неможливо
забути, і не треба забувати, – розказує Віктор.
Про свою галицьку родину мій гість
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розказав чимало – у ту лиху історичну пору,
у лихих сорокових минулого століття, коли
Польща й Україна ділилася територіями за
домовленістю правителів, його родина у
Ясінях була досить заможною. Мали дві
пари коней, купу худоби всякої, працювали
на те все своїми руками. Ще й дід його
господарював знатно – ледарства в сім'ї не
було. Мав дід дев'ять онуків, серед них і
Віктор був, і любив при негараздах між
дітьми повчати: «Ото, діти, бачите цей
віник? Ламаю прутик – ламаю віник. А весь
зразу зламати не можу. І вас разом зламати
не зможуть. А ось окремо – знищить всяка
вражина. Ото, якщо не будете триматись
дружно, – вас затопчуть!».
У галичанина
прізвище російське
З історії його родини можна писати
сценарій та знімати фільм. Але той фільм
буде для категорії «18+». Бо в трьох
поколіннях ясінських карпатців чорною
смертельною борозною проходить плуг
москалів. Кривавою борозною. Та і
прізвище – чисто російське Розарьонов геть
не вписується у традиції Західної України.
А історія така, ніби й типова для
літературних персонажів, та надто чутлива
для власної долі жінки з родини Віктора.
Щоб не розписувати деталей та не кидатись
у ліричні відступи, скажу, як сказав Віктор:
«Москаль – не людина. Вбити, вкрасти,
обманути – то його. Любов, чесноти – не
його. Закохалась бабуся у москаля, він її
запевнив, що одружиться, але, коли взнав
про вагітність, зник, як вітер у горах. І
крапка. Обманута дівчина ще сподівалась,
що згодом коханий одумається і вернеться –
взяла дитині прізвище батька. Але дарма».
Робив кінні вози – тепер майструє
і рихтує техніку для ЗСУ
Людям не до возів тепер, розказує Віктор.
А раніше його товар мав попит - сільські
дядьки брали для кінних упряжок - вози
виходили легенькі, справні. Каже гість, що
навіть з розбірками дзвонили «конкуренти»
місцеві - нащо дешево продає. А він же не
бізнес робив, так, вправлявся з металом. От
собі баггі зробив, хлопцям - квадрики. Це у

Віктор Розарьонов

них, в Карпатах, так прийнято - замолоду
хлопці собі клепають таку техніку та
гасають нею по горах. Їздив замолоду і на
змагання. Але потім травму заробив і осів.
Знову ж - винуваті москалі у його
каліцтві. Був на заробітках у Сибіру - ліс
валив. То у бригаді було більше москалів,
аніж українців. Сутками Росіяни пили, на
роботу йшли з будуна. Отак поруч сусідмоскаль різав дерево, не глянувши, що
Віктор у небезпеці і не чує за гудінням
пилок звуку падаючого дерева. Дерево
звалилось і зачепило чоловіка - побило
голову, плече, хребта. Витягував той
росіянин його з-під завалу і просив, щоб же
ж не казав нікому, що це він винен, бо
посадять. Віктор не признався. На себе взяв
вину. Ледве видряпався з лікарень. Проте
нині має великі проблеми зі здоров'ям. А
жити ж якось треба з інвалідністю! Тож
майструє де на колінах, де на ногах чи
сидячи.
«Боятися не треба, а треба йти вперед і
допомагати нашій армії вигнати москалів з
нашої землі. У нас всіх має бути одна мета все своє кинути, а стати і зачистити
українську землю від окупанта», каже
Віктор Розарьонов. Його брати і родичі
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Квадроцикли майстра Віктора Розарьонова, що будуть передані на потреби ЗСУ

зараз воюють. Зрідка дзвонять і просять
легку техніку і механічну, бо ті круті джипи
раз відкине вибуховою хвилею і все,
комп'ютер не заводить мотор. Просять
квадриків. От Віктор їх і почав знову
клепати:
- Мої двоюрідні брати із Запоріжжя нині
служать у військах. І розповідають, що їм
доводиться іти пішки по 15-20 кілометрів і
сунути усе на своїх плечах. Лише
начальство їздить на джипах. Дуже тяжко їм
там доводиться. І не мають права жалітися
ні на що. Постарайтесь допомогти нам, щоб
ми відправили нашим воїнам ці два
квадроцикли. А там будемо працювати і Бог
нам буде допомагати. Десь у тисяч
сімнадцять один обійдеться. Сам не потягну
на пенсію, а якщо люди згодяться - толк
буде, – з надією каже Віктор.
Каже, що до цих корпусів квадроциклів,
що він зробив, треба краще ставити мотор на
250 кубів з мотоцикла. Спочатку він
пробував з китайського «Viper», але той
слабо тягне. Загалом такий квадрик буде
важити до триста кілограм і його навіть
кілька хлопців зможуть і перекинути, і
витягнути, і підняти, якщо треба. І така
техніка дуже мобільна і вертка в бойових
умовах. Коштів на мотор і начинку немає.
Боятися не треба, а треба йти вперед

У селі його звуть «гуцулом». Та й то не
дивно. І про його захоплення знають. Та не
всі підтримують його самопожертву на
армію:
– От до нас приїхали біженці з
Миколаєва. Дитятко налякане. Ховається.
Їхні квартири розбомблені. Мама їхня
поїхала по свою матір у Херсон, а тепер не
можуть звідти виїхати. Важко це слухати і
сприймати. Ми ще тут такого страхіття не
бачили, тому помагаємо чим можемо нашій
армії, бо якщо будемо до цього відноситися
безвідповідально, то завтра це лихо буде у
нас. Не всі, на жаль, сьогодні це розуміють.
Я патріот нашої України і ніколи не забуду
тих розповідей, як вони мучили мою рідню.
Мою тітку вивезли в ліс - зґвалтували,
відрізали груди, руки і ноги. Вам цього не
передати, які вони кати. Мені тяжко навіть
розказувати, що вони витворяли. У нашому
селі одні люди мене підтримують, а інші просто сміються. Кажуть: навіщо воно тобі
треба? Але коли ми всі так будемо до цього
відноситись, то що буде далі? У нас багато
таких, в лапках «диванних військових
експертів». Вони і пороху не нюхали, але
дуже вміло критикують воєнних, - вже на
прощання зазначає Віктор Розарьонов.
«Боятися не треба», – сказав, потискаючи
мені руку Віктор уже в дверях редакції, – «а
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треба йти вперед і допомагати нашій армії
вигнати москалів з нашої землі. У нас всіх
має бути одна мета – все своє кинути, а

стати і зачистити українську землю від
окупанта».
Людмила Босик

Про щастя і не тільки…
Багато хто пише, що війна змінила все, в
тому числі і сприйняття щастя. Загальною
розмитою фразою стала : щаслива до війни і
нещасна після її настання. Але це не зовсім
правда. Вірніше, це для багатьох стало ще
одною причиною для того, щоб не відчувати,
а тим більше не трансформувати у Всесвіт
радість. Адже радіти і бути щасливим
якось… майже непристойно, а щастя, навіть
якщо воно якимось чином поселилось в
душі, в хаті і десь там іще, має бути тихим,
аби часом не зурочили…
Сміятись, коли війна, танцювати,
відпочивати? Та як ви смієте! А якщо
посміли, то назвіть ту вагому причину, яка
дає вам повід для усіх цих благ, коли
руйнуються міста, сім'я, життя…
Яке мірило має бути для нашої поведінки
під час війни і хто повинен встановлювати
правила і мораль?
Я беззаперечно згідна з тим, що війна
одні цінності обнулила, на інші навчила
дивитись в новому ракурсі. Так, ми її не
чекали, не хотіли, перші дні для нас стали
жахіттям, яке колись могло хіба що
наснитися… Я досі пам'ятаю всі свої
відчуття, в тому числі і тілесні…аж до
дрібниць.
Попри війну люди продовжують хворіти
і помирати від хвороб, бути жертвами
домашнього насилля чи автокатастроф,
страждати від самотності чи нерозділеного
кохання… тим не менш, продовжується і
саме життя : народжуються діти,
укладаються шлюбні угоди, зароджується
кохання. І так - навіть під час війни
позитивних емоцій не уникнути, - таке
унікальне наше життя, де поруч співіснують
народження і смерть, любов і ненависть,
радість і журба. А ще - дивує підтримка і
допомога сторонньої людини, та що там

казати - сила і єдність нас як нації,
нескореної і готової за будь-яку ціну
вберегти себе, як народ. Дивує і ресурс
власної душі, власного організму: сьогодні
ти знесилена і розчавлена негативними
новинами, а завтра знову повна сил,
рішучості і віри в перемогу.
Зрештою пора усвідомити, що
полярність, занурення в якусь крайню
сторону поведінкової реакції - це
ненормально і нездорово, що життя тим і
прекрасне, що дозволяє проживати гаму
почуттів а не застрявати в якійсь єдиній
емоції. Що завдяки прожитому досвіду,
підтримці близьких і відновлювальним
властивостям нашого єства ми можемо не
лише виживати у війну, а й бути
щасливими. Звісно, не такими, як у мирний
час, звісно, не у всій тій повноті, що й до, але
не зважаючи ні на що, у нас є всі шанси не
втратити здатності радіти і відчувати щастя.
При чому не лише не втратити, а й
набути: цінними стають дріб'язкові речі :
кава з улюбленого горнятка, телефонна
розмова, перечитана вкотре, але зрозуміла
по-новому, книга, ранішнє сонце і вечірній
дріб дощу, споглядання пташиного лету і
вдихання квіткового аромату… І цей список
може бути безкінечним, все залежить від нас
самих. А війна…вона є і з цим треба жити…і
не якось, а дозволяючи собі відчувати
моменти радості, які дають нам змогу не
лише виживати, а й залишатися ментально
здоровими щоб при потребі допомагати тим,
хто вважає, що радіти у війну категорично
неприйнятно, а тому і страждає набагато
гостріше, ніж такі собі емоційні «віровідступники».
Віримо в перемогу і живімо тут і
сьогодні!
Санта Фостій
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Як поповнювати власний ресурс
деякий час, а також бути корисним собі,
своїм близьким.
• Мати невеличкі задоволення.
Наприклад, купувати смаколики.
• Турбуватися про свою сім’ю й
проводити більше часу з родиною: разом
подивитися фільм, зробити з дитиною
уроки, помріяти разом.
• Дати собі відповідь на питання: «Що я
отримаю, коли повернуся до нормального
життя?».
• Пам’ятати, що вижити у найскладнших
умовах допомагає усвідомлення сенсу:
заради чого я це роблю.

• Відпочивати — під час перерв на роботі
та після неї, ВИЙТИ на свіже повітря або
просто розслабитися і послухати музику,
посидіти із заплющеними очима.
• Доглядати за собою, слідкувати за
своєю зовнішністю.
• Спілкуватися з друзями телефоном і
через соцмережі, частіше усміхатися. Крім
того, зауважимо, що дзеркальні нейрони
працюють — ваша усмішка підтримує інших.
• Займатися хобі: малювати, вирощувати
квіти на підвіконні, читати книжки,
медитувати. Це дозволяе відволікатися,
повернутися до мирного життя хоч на

Поради психолога: огляд WEB-ресурсів
Як впоратися зі стресом у час війни. Поради від МОЗ
• «Зосередьтеся на тому, що можете контролювати. Варто концентруватися
на створенні безпечних умов життя, турботі про близьких.
• Споживайте лише перевірену інформацію. Не варто переглядати новини
цілодобово. Це підвищує тривогу та відчуття страху.
• Подбайте про можливі запаси продуктів та води. Спробуйте зробити
продуктовий запас у місці вашого укриття.
• Намагайтеся дотримуватися режиму дня та сну. Щоразу, коли маєте змогу
поспати, – скористайтеся нею. Пам'ятайте рухатися та виконувати хоча б
мінімальні фізичні активності. Навіть якщо ви в укритті – робіть розминку. Це
допоможе впоратися зі стресом, тривогою та панічними настроями.
• Будьте на зв'язку з близькими, якщо є така можливість. Спілкуйтеся та
підтримуйте тих, хто перебуває поруч з вами. Психологічна підтримка у такі
моменти допомагає впоратися зі стресом.
• Допомагайте тим, хто цього потребує, якщо є змога. Волонтерство та
підтримка інших дозволяють почуватися краще. Можете, наприклад, віддати
речі першої потреби переселенцям, підтримувати українських захисників
фінансово, розповідати друзям з інших країн про війну в Україні.
• Правильно та глибоко дихайте, рахуйте вдихи та видихи, врівноважуючи їх».
Доктор психологічних наук Лариса
Заграй дає поради, як адаптуватися до
повітряних тривог, внутрішньої напруги,
інформації про війну, невизначеності і
нерозуміння майбутнього, давати собі раду
та допомагати собі та близьким у ситуації
затяжного стресу від війни.

«Найперше, потрібно зрозуміти свій стан
і усвідомити: все, що відбувається зі мною, є
нормальною реакцією. Варто ставити перед
собою не складні завдання (пробувати
розбивати їх на кілька кроків, етапів
виконання, причому можна вголос
проговорювати, що за чим будемо
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виконувати, – в такий спосіб ми ніби
домовляємось із собою й готуємось
психологічно до дій), і, якщо є відчуття
душевного ресурсу для того, можна братися
за виконання наступної частини завдання,
проговорюючи його. Дуже важливо після
досягнення результату дякувати собі за те,
що попри труднощі я впорав(ла)ся із
завданням. Така практика додає сил і
дозволяє рухатися далі без виснаження.
Також у ситуації страху чи надмірної
тривоги ми можемо собі допомогти,
використовуючи певні практики, зокрема
насамперед треба зрозуміти, яка реальність
загрози для вас. Однак буває так, що людина
переживає гостру фазу переляку, її охоплює
тривога, людину трусить, вона не розуміє,
що з нею відбувається, у такій ситуації слід
починати із дихальних вправ. Існують
численні варіанти таких вправ. І спільним
для них усіх є фокусування уваги на вдиху і
видиху.
Наприклад, один із варіантів – лічимо
вголос чи про себе до «чотирьох» на вдиху,
потім на такий самий період затримуємо
дихання, а відтак видихаємо впродовж того
самого часу (лічби до «чотирьох«). Головне
- зосередити увагу на вдиху через ніс і
видиху через рот. У такий спосіб
знижується серцебиття, зосередженість на
лічбі активізує лобні частини головного
мозку, відповідно людина поступово
приходить до тями, заспокоюється.
Наступний прийом – так зване
заземлення: відчути землю під ногами,
спробувати доторкнутися руками до
предметів, які поряд, чи поверхні чогось,
відчути їх, назвати їх чи описати відчуття,
які є при дотиках до предметів.
Заспокійливий ефект надає й пиття води
маленькими ковточками. Саме такі дії
допоможуть зняти гостре переживання
страху, тривоги.
Допомагає заспокоїтися також рух очей в
різні боки: подивіться догори, донизу,
прямо перед собою, а потім повільно
праворуч до краю й затримайте погляд.
Потім знову: вперед, ліворуч і затримайте
погляд в крайній точці. Тоді знову прямо«

Приймайте ситуації такими, якими вони
є. Спробувати знайти сенс у складних
ситуаціях, побачити у них ресурс для
подальшого розвитку. Важливо також
забезпечити себе здоровим сном,
відповідним харчуванням. Ефективними є
фізичні вправи, йога, прогулянки на повітрі,
медитація, вміння зосереджуватися на
відчуттях тіла, диханні та потоці думок.
Лікар-терапевт вищої категорії Сергій
Сокур із Черкас дає поради як справлятися
зі стресом та підтримувати організм під час
війни.
За словами лікаря, справитися зі стресом
при перших його симптомах можна за
допомогою автотренінгу. Потрібно звернути
увагу на психологічний мікроклімат у сім'ї.
«Якщо ви починаєте кричати на дітей,
наприклад, і не знаєте, за що, то це вже
порушення. І тут вже потрібна психологічна
допомога. Вона потрібна і при фізичноемоційному порушенні в організмі. Коли
людина гіперактивна і мало себе контролює,
то в такому разі потрібна психотерапевтична допомога. Головне людям, які
оточують таку людину, вчасно її підтримати
та допомогти їй. У таких випадках має бути
застосована лікувальна дія»
Лікар пояснив, як зменшити ризик
захворіти на інфекційні захворювання у
стресових ситуаціях, коли людина
перебуває в укритті, де натовп, а також
уникнути стресової реакції на легеневу
систему:
«Якщо ви знаходитеся у бомбосховищі, в
укритті, не треба дихати на повні груди,
перебувайте на відстані від людей. Якщо там
сиро, то одягайте марлеву пов'язку, дихання
має бути поверхневим. Якщо залишаєтеся
вдома, то після відбою повітряної тривоги
робіть вологе прибирання та вентиляцію
квартири, аби не було стресової реакції на
дихальні шляхи від затхлого повітря».
Щоб тримати свій організм у тонусі,
Сергій Сокур радить антидепресивну
активність, зокрема, спортивну, та
правильне харчування:
«Стрес дуже любить голодування, тоді
він переходить у панічну атаку. Тому я хочу,
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щоб ви робили навпаки - харчувалися.
Навіть зважаючи на свій економічний стан,
це можна робити правильно. Виходити з
того, що є в запасах.
Має бути чиста питна або фільтрована
вода. Якщо води обмаль, то можна хоча б
змочувати губи, якщо є змога, то пити хоч
по сто грамів, але протягом дня. Вода
розбавляє кров, зміцнює імунну систему і
хоч трішечки підтримує шлунковокишковий тракт.
Обов'язково мають бути в раціоні білки,
жири та вуглеводи. У воєнний час мають
бути поряд з вами горіхи. Навіть якщо
людина питиме воду і з'їсть п'ять горіхів,
трішечки сухарів, то це можлива добова
порція для підтримання організму в
кілокалоріях. Не можемо ми мати менше,
ніж 800 кілокалорій. 1200 кілокалорій на
добу – норма. 800 – ще протримаємося
якось.
Не забуваймо про домашні консерви,
фруктові джеми, цукати з гарбуза, які
можна приготувати в домашніх умовах.
Якщо для дітей немає молочних
продуктів, то хоча б робити закваски, вони
дають біфідобактерії, які нормалізують
мікрофлору кишківника. У тонкому
кишківнику виробляється до 70 відсотків
імунітету».
Лікар порадив частіше бувати на свіжому
повітрі, але зважати на сигнали повітряної
тривоги, займатися фізкультурою та думати
про хороше. Навіть якщо уникнути стресу
цілком не вдасться, то цими діями можна
мінімізувати його наслідки в період війни на
організм людини.
Сьогодні кожна людина цікавиться
новинами із зони бойових дій, вболіває за
своїх рідних. Ми постійно перенасичуємо
себе інформацією, яку не в змозі
«перетравити». Рівненська психологиня
Анна Романик радить, як вберегти себе від
споживання великої кількості інформації
під час війни:
«Не починайте і не закінчуйте день
новинами. Підберіть свій ритм отримання
інформації. Обміркуйте та створіть свій
графік для читання новин. Це може бути раз

або двічі-тричі на день. «Домовтеся» з
самим собою про чітке обмеження часу на
перегляд актуальної інформації. Це може
бути 10, 20 чи 30 хвилин. Намагайтеся
дотримуватися цього часового ліміту.
Читайте і переглядайте лише достовірні
джерела. Оберіть 2-3 джерела звідки
отримуватимете новини. Спробуйте
виділяти період без новин, займіться в цей
час тим, що може Вас повністю відволікти.
Не «ведіться» на гучні заголовки. Зокрема
на ті, де є слова «шок», «сенсація» і т.п.
Важливо розуміти, що заголовок - це
коротка суть публікації. Турбуйтеся про
актуальність інформації. Не уникайте
живого спілкування...«
Війна є хронічним стресом, з яким
зіштовхнулася людина. Допомогти вижити,
врятувати своє і чуже життя, подолати
стресову життєву ситуацію, психічне
здоров'я намагаймося разом. Читаймо
книги, які відволікають, заспокоюють. Не
уникаймо можливості проводити час з
домашніми тваринками, відвідувати
зоопарк, гуляти біля водойм та якнайбільше
спілкуватися…
Не будьмо байдужими, бережімо
здоров'я, адже це потрібно для нашої
перемоги!
Використані джерела:
Коли навкруги багато смертей та втрат. Як
пережити це та подолати свій страх. https://
life.nv.ua/ukr/blogs/yak-spravitis-iz-strahomsmerti-yak-perezhiti-vtratu-dorogoji-lyudinipsihologiya-50259471.html
Рівненська психологиня порадила, як зберегти
себе в ресурсі під час війни
https://7dniv.rv.ua/zdorovya/rivnenskapsykholohynia-poradyla-iak-zberehty-sebe-vresursi-pid-chas-viyny/
Як впоратися зі стресом у час війни. Поради
від МОЗ
https://nzl.theukrainians.org/yak-vporatysya-zistresom-u-chas-vijny-porady-vid-moz.html
Як справлятися зі стресом та підтримувати
організм під час війни: поради лікаря з Черкас
https://suspilne.media/288282-spocatku-tikalivid-vijni-teper-borutsa-za-zitta-ak-u-cerkasahpereselenci-likuutsa-vid-raku/

Наталія Войтович,
провідна бібліотекарка РОУНБ
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«Читання – ніби розмова з найкращими людьми«
«Читання книги - це ніби розмова з
найкращими людьми», - ці слова Рене
Декарта розкривають для кожного
шанувальника художнього слова зміст і
прагнення пізнати магію книги, життєві
істини та отримати задоволення.
Важливим і пріоритетним напрямом у
діяльності Товстенської селищної публічної
бібліотеки для популяризації друкованих
надбань визначено обслуговування
користувачів похилого віку, осіб з
обмеженими можливостями, для яких книга
та спілкування є особливо важливими,
своєрідним віконцем у світ життя.
Наша бібліотека пропонує різноманітні
послуги для даної категорії користувачів.
Намагаємося не залишати їх без уваги,
прагнемо вивчати й задовільняти інтереси,
проводити бесіди. Спілкуємось, уважно
вислуховуємо, щоб допомогти й розрадити.
Організовуємо книгоношення за місцем
проживання, запрошуємо відвідати
культурні заходи.
Радіємо, що є в нас багато людей, які,
незважаючи на поважний вік, часто
відвідують книгозбірню, беруть активну
участь у заходах.
Люди старшого покоління - це наша вічна
скарбниця. Від них ми черпаємо життєвий
досвід, знання, душевне тепло та мудрість.
Так, наприклад, найстаршому за віком
постійному читачеві нашої бібліотеки
Романові
Васильовичу
Данилейку
виповнилося вже 95 років. Але він не лише
читає книги, газети й журнали, а й часто
відвідує Інтернет-центр, де проводить
багато часу за комп'ютером. Надзвичайно
широке коло інтересів у педагога в
минулому, заслуженого вчителя України,
який цікавиться та бере участь у всіх
бібліотечних заходах.
Бібліотека в нашому селищі - це те єдине
місце, куди літні люди хочуть приходити,
щоб провести вільний час у цікавий спосіб,
використавши можливості відкритого
простору для спілкування.
Постійно організовуємо в книгозбірні

Товсте: Голик Стефанія Данилівна
і працівниця бібліотеки Галина Смутило

літературні зустрічі, ознайомлення та
презентації книг, історичні й краєзнавчі
екскурси, обговорення прочитаного,
інформування про суспільні події, ювілеї й
пам'ятні дати в культурно-мистецькому
житті. Стараємося враховувати в роботі
специфічні інтереси читачів поважного віку,
пропонуючи їм переглянути книжкові
виставки, тематичні викладки, перегляди
літератури.
Цікаві
теми
для
обговорення
рекомендують часто наші активні читачі Данило Онищук, Марія Нера, Стефанія
Голик, Ганна Грищук та інші. Вони
цікавляться літературними новинками,
обмінюються думками, ініціюють і
організовують спільно з працівниками
бібліотеки масові заходи.
Стефанія Данилівна Голик підготувала
цікавий і змістовний відгук на книгу Василя
Тракала «Колонія». Із рецензією на роман
колишня вчителька автора виступила під
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час обговорення краєзнавчого видання
відомого письменника та журналіста,
лауреата літературних премій, уродженця
нашого селища.
Активний читач книгозбірні Данило
Павлович Онищук - учитель-пенсіонер,
автор багатьох краєзнавчих розвідок та
книг: «Літературна Заліщанщина» (2003),
«Факел Незгасної освіти» (2014), «Наш
край у польських версіях» (2017), «Як над
Товстим згасла зірка Давида» (2019).
Літературознавець пропонує цікаві теми
для обговорення сучасних літературних
процесів, інформує про події культурномистецького життя, творчість та імена,
маловідомі факти з літературних і
мистецьких надбань авторів.
У 2021 році в приміщенні нашої
бібліотеки розпочав свою активну роботу
Український культурний фонд. Товстенське
відділення Українського культурного
фонду (УКФ) очолила Ольга Тракало,
заслужений працівник культури України.
Члени відділення УКФ, користувачі
книгозбірні, місцеві автори прозових та
віршованих творів організують цікаві
літературні зустрічі. До підготовленої ними
книги «Україну звеличуєм у слові» увійшли
твори та імена авторів літнього віку не
тільки з Товстого, але й із сіл Товстенської

ТГ. Наша книгозбірня підготувала
друковану версію цього збірника,
розмістила тексти авторів на бібліотечній
сторінці в мережі «Фейсбук».
З особливою радістю й вдячністю
творили свої присвяти Україні та рідному
краю люди старшого віку. Данило Онищук,
Ганна Шутурма, Марія Нера, Петро
Дарманчук діляться періодично своїми
творіннями й дарують нам власні книжки.
Дуже часто в бібліотеці люди похилого віку
шукають захисту від самотності.
Значну
увагу
ми
приділяємо
індивідуальній роботі з обслуговування
читачів за місцем їхнього проживання. Такі
люди дуже потребують спілкування. Під час
цих відвідин дізнаємося про їхні інтереси,
інформуємо про важливі події в
суспільному житті, пропонуємо книги,
допомагаємо, підтримуємо морально.
Щоразу готуємося до зустрічі з ними, як
до уроку, бо знаємо, що почуємо багато
корисного для себе й маємо розповісти їм
щось цікаве, адже чимало з них із віком не
може багато читати.
Наприклад, Емілія Петрівна Котузяк,
якій виповнилося 90 років, ще донедавна
дуже часто відвідувала бібліотеку. Вона і
зараз цікавиться книгами улюблених
письменників, багато розповідає про

Товсте: пацієнти геріатрії вибирають книги
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Товсте: інформаційна година «Конституція – право на добро»

прочитане. Надзвичайно закохана вона у
творчість тернопільського письменника
Богдана Мельничука, тому просить
інформувати про нові твори автора.
Гідно трудиться невтомний краєзнавець
із села Слобідка, історик, 90-літній Антон
Іванович Могилюк, який користується
книгами із фонду нашої бібліотеки,
виданнями, яких немає в його сільській
бібліотеці.
Активними користувачами нашої
книгозбірні є також Ігор Ревак, Емілія
Барилюк, Тетяна Пономар, Галина Щупак,
Марія Семерез, яких обслуговують
книгоноші, але ці книголюби не втрачають
зв'язок із бібліотекою.
Уже впродовж багатьох років ми маємо
можливість зустрічатися з пацієнтами
Товстенського стаціонарного відділення.
Щоразу переконуємось, якими бажаними й
важливими для багатьох із цих людей є наші
зустрічі. У кожного з них є улюблені
літературні жанри, письменники та
книжкові герої, але вони прагнуть під час
наших відвідин не тільки переповідати
прочитане, але й згадувати пережиті
миттєвості власного життя.

Затишні читання, бесіди, діалоги,
літературні години, зустрічі зі спогадами,
представлення власних творінь і захоплень,
народознавчі огляди, духовні свята,
краєзнавчі екскурси, тематичні святкові
імпрези, інформаційні колажі - це неповний
перелік
тих
форм
бібліотечного
обслуговування, що використовуються в
цьому закладі. Однак тривожні події, які
відбуваються в нашій державі, поставили й
перед нами, працівниками бібліотек, великі
виклики і впровадження оптимальних форм
обслуговування користувачів.
В умовах карантину, спричиненого
COVID-19, виникла потреба карантинних
обмежень. У територіальному центрі ми
об'єднали зусилля та можливості
бібліотечного
обслуговування
з
керівництвом і колективом працівників.
Любов Петрівна Олюхно, директор
Товстенського стаціонарного відділення
для постійного та тимчасового проживання
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) і його працівники, які є також
читачами нашої бібліотеки, організували
книжкову полицю, сприяли обміну книг на
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замовлення читачів, забезпечували нас
інформацією щодо потреб мешканців
терцентру.
Територію допомоги намагаємося
створити в нашій бібліотеці в умовах війни,
яка тривожить кожного сьогодні. Багато
наших користувачів, особливо люди
похилого віку, потребують нашої
підтримки. У цей час розуміємо важливість
гуманізації бібліотечного обслуговування.
Люди старшого покоління - джерело
народної мудрості, їх практичний життєвий
досвід, невичерпна енергія та оптимізм -

нерозривний місток, який з'єднує
покоління. З цими людьми, читачами нашої
бібліотеки, нам завжди цікаво спілкуватись.
Ми повинні враховувати їхній багатий
життєвий досвід, бо в цьому користь для
всіх нас.
Разом маємо вистояти та зруйнувати
задуми загарбників, зберегти історичну
спадщину й творити літопис нескореної
української нації.
Ольга Бензар, завідувачка
Товстенської селищної бібліотеки

Бібліотека – територія мудрості, добра та милосердя
кількість людей потребує не лише доступу
до інформаційних ресурсів, а й живого
спілкування, уваги, визнання, підвищення
самооцінки.
З реаліями дефіциту спілкування
стикаються й люди з інвалідністю, які
проживають
у
місцевій
громаді.
Враховуючи це, відділ міського абонементу
започаткував соціальний проєкт бібліотерапевтичні студії «Бібліотека територія мудрості, добра та милосердя». У
межах проєкту відбуваються творчі зустрічі
з митцями Тернопільщини, бесіди з

Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека трансформувалася в
багатофункціональний відкритий простір
для громади. Книгозбірня активно
налагоджує партнерські відносини для
подальшої співпраці з іншими закладами
культури, освіти, а також громадськими
організаціями та благодійними фондами.
Уже кілька років поспіль фахівці відділу
міського абонементу Тернопільської ОУНБ
тісно співпрацюють із Тернопільським
благодійним фондом «Карітас». Така
діяльність є вкрай важливою, адже чимала

97

БІБЛІОТЕКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ НА ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ –––––––––––– № 37, 2022 рік

психологами, священнослужителями,
ведуться душевні розмови на різні теми,
організовуються перегляди та обговорення
фільмів, благодійні майстер-класи, на які
бібліотекарі запрошують молодь з
інвалідністю
з
Тернопільського
благодійного фонду «Карітас».
За час існування бібліотерапевтичних
студій «Бібліотека - територія мудрості,
добра і милосердя» відбулося чимало
зустрічей із людьми з інвалідністю, проте
запам'яталися найяскравіші. Варто
відзначити зустріч «Бути милосердним не
важко», що відбулась у святковій,

невимушеній атмосфері. Ідея полягала в
тому, щоб дати можливість цим особливим
людям проявити свої таланти, звільнити
емоції, розповісти про власний внутрішній
світ.
Задум вдався, адже учасники дійства
відверто розповідали присутнім про свої
вподобання та захоплення: бісероплетіння,
малювання,
декламування
віршів,
відвідування
театрального
гуртка,
хореографію тощо.
Неабияким поетичним талантом вразив
присутніх заходу Сергій Пенов, який
декламував свою зрілу філософську поезію.
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Незважаючи на молодий вік, у його
творчому доробку є п'ять поетичних
збірок. Дві з них знаходяться у
фонді книгозбірні.
Святкову атмосферу доповнили
митці, які зачитали духовну поезію
та виконали пісні, пронизані
любов'ю до Бога та батьків.
Після закінчення заходу молодь
не поспішала залишати бібліотеку.
У дружній атмосфері за горнятком
запашного чаю гості ділилися
пережитими позитивними емоція
під час зустрічі.
Варто зауважити й те, що в
осінньо-зимовий період люди з інвалідністю
із задоволенням відвідують безкоштовні
майстер-класи, які також діють у рамках
бібліотерапевтичних студій. Оволодіння
новими техніками неабияк подобаються
молодим людям. Розпис різдвяних
пряників, великодніх писанок, створення
сердець до Дня святого Валентина, вервечок
власноруч - це все дарує велику радість,
допомагає реалізувати творчий потенціал
молоді з інвалідністю.
Відділ міського абонементу взяв на себе
завдання стати острівцем порятунку від
самотності,
місцем
дозвілля
та
самореалізації для людей з інвалідністю, тут
активно долучають їх до участі в різних
проєктах. Наприклад, до поетичного

відеомарафону
«Шлях
серця»,
присвяченому 30-річчю Незалежності
України, де учасники мали нагоду проявити
себе, декламуючи свою улюблену поезію
авторів рідного краю, та благодійного
челенджу «Поспішаймо творити добро»,
приуроченому до Дня святого Миколи та
Дня благодійництва в Україні.
Діючий проєкт «Бібліотека - територія
мудрості, добра та милосердя» є
актуальним, зручним і доступним для
людей з інвалідністю, оскільки сприяє їхній
соціалізації. Він має неабияку популярність
серед людей з особливим статусом інвалідність.
Віра Горошок, завідувачка відділу
абонементу Тернопільської ОУНБ

Світло надії
Що відчуває людина, яка почула діагноз
РАК, яка розпочала важке лікування чи вже
пережила низку операцій, хіміо- і
променевих терапій? Усе це вибиває зі
звичного ритму життя і, здається,
перекреслює майбутнє. Як далі бути? Як
жити? Як не панікувати? Як подолати
депресію? До кого звертатися за
допомогою?
Отримати відповіді на ці запитання, а
також полюбити життя й себе, жити
щасливо та повноцінно, не втратити віру та

надію, можна в клубі «Світло надії». Це
спільний проєкт Тернопільської обласної
універсальної наукової бібліотеки та
громадської організації «Амазонки
Тернопілля» – організації, створеної
жінками, які побороли онкологію й
допомагають тим, хто зараз бореться з
хворобою, і тим, хто після лікування
потребує психологічної підтримки.
Основними напрямами роботи клубу є:
• інформаційний напрям: забезпечення
жінок-інвалідів необхідною літературою,
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«Круглий стіл»

спеціальними випусками журналів
«Допоможіть
собі
в
одужанні»,
«Харчування під час хіміотерапії», «Поради
чоловікам, жінки яких прооперовані з
приводу РМЗ», «Лімфодема: 18 кроків
профілактики» та ін.;
• волонтерський напрям: жінкиволонтери відвідують хворих жінок у
палатах онкодиспансеру;

• психологічна підтримка: надається
допомога психолога, проводяться бесіди
жінок-волонтерів із хворими;
• профілактичний напрям: волонтери
пропагують здоровий спосіб життя,
необхідність регулярних профілактичних
медичних оглядів, навчають методам
самообстеження;
• інформаційно-просвітницький напрям:

Засідання клубу
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організовуються зустрічі з лікарями,
психологами, реабілітологами;
• арттерапія: тематичні зустрічі з
майстрами мистецтв, літератури, творчі
заняття з паперової флористики та ін.;
• фізична терапія: поради фітнестренерів щодо правильного харчування та
фізичних навантажень;
• правова допомога: консультації юриста
в Пункті доступу громадян до офіційної
інформації щодо захисту прав інвалідів.
Засідання клубу «Світло надії»
відбуваються щомісяця, його учасниками є
близько 200 жінок-інвалідів.
Велику увагу засновники клубу
приділяють волонтерському напрямі.
Щотижня відбуваються волонтерські
відвідування
хворих
у
палатах
онкодиспансеру, їм надають психологічну
підтримку до і після операції, навчають як
поводити себе під час хіміо- та променевої
терапії, забезпечують жінок спеціальною
літературою. На жаль, під час пандемії
COVID-19 спілкування з хворими
проводилось лише в телефонному режимі.
Важливим аспектом інформаційнопросвітницького напряму є інформування
жінок і дівчат про онкологію, зокрема про
методи самообстеження, причини й ознаки,
що дають змогу вчасно визначити або
запобігти раку молочної залози, іншим
онкозахворюванням.
Щороку в клубі «Світло надії»
організовуються круглі столи, на
яких
спільно
з
владою,
журналістами, лікарями та
людьми, які побороли хворобу чи
нині лікуються, обговорюються
питання, пов'язані з лікуванням
та реабілітацією, профілактикою
та
вчасною
діагностикою
онкологічних захворювань. В
онкодиспансері волонтери клубу
«Світло надії» організовують Дні
краси та Дні здоров'я: візажисти
роблять макіяжі онкопацієнтам,
навчають правильно доглядати за
шкірою під час лікування, а
фітнес-тренери розповідають, які

саме фізичні навантаження можна
робити, щоб не зашкодити здоров'ю.
Учасники клубу «Світло надії»
співпрацюють із засобами масової
інформації, щоб привернути увагу
суспільства та влади до проблем онкології,
змінити стереотипні погляди на те, що
онкологія не лікується, показати на
власному прикладі, що після хвороби існує
повноцінне життя.

Відзначення свята Миколая в онкоцентрі
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ВПО, надають інформацію про центри
допомоги для внутрішньо переміщених осіб,
допомагають у реєстрації та одержані
допомоги, постійно надають психологічну
підтримку в адаптації до нових умов життя.
Внутрішньо переміщені особи також
отримували й будуть отримувати
консультації юристів у Пункті доступу
громадян до офіційної інформації, що діє
при читальній залі Тернопільської обласної
універсальної наукової бібліотеки.
Тож книгозбірня – це територія, де
можна знайти не лише необхідну
інформацію, а й підтримку для тих, хто так
цього потребує.

На кожному засіданні клубу учасникам
пропонуються підбірки літератури про
онкологічні захворювання, методи
лікування та способи реабілітації.
Засновники клубу періодично беруть
участь у конференціях, присвячених
боротьбі з раком, та Літніх школах
волонтерів, де навчаються нових методів
роботи з хворими, діляться своїм досвідом і
проходять психологічне розвантаження,
адже волонтерська робота потребує чимало
сил.
Свої
корективи
внесла
війна.
Волонтерська діяльність клубу розвинула
ще один напрям роботи - почали працювати
з внутрішньо переміщеними особами, які
лікуються або пролікували онкологію.
Волонтери займаються пошуком житла для

Оксана Содомора,
головна бібліотекарка відділу читальної
зали Тернопільської ОУНБ

Книга, як спосіб боротьби
Новий автор, нова книга, несподівана
тема, гострі думки, безкомпромісні
судження – все це читач отримав з виходом
роману Марти Ден « Діагноз. Доба з життя
палати № 12» - книги, яка в літературне
життя Рівного несподівано потрапила
минулого тижня. Несподівано, бо ніхто не
сподівався, що журналістка Людмила
Мошняга, яка ховається за псевдонімом
Марта Ден, і яка тривалий час працювала в
обласних газетах Рівненщини, а останні
десять років перед виходом на пенсію
очолювала редакцію газети «7 днів»,
раптом візьметься за великі літературні
форми. А вона взялась, і ті, хто ще не забув її
гостре і образне письмо, як журналіста, вже
встигли оцінити її перший роман. Після
прочитання цієї книги мені дуже захотілося
стрітися з автором, щоб розпитати про те,
звідки вони взялися: ідея, намір, тема, дійові
особи і зрештою – сам роман.
– Який діагноз ви мали на увазі, коли
обирали назву для своєї книги?
– Якщо ви про це питаєте, значить
розумієте, що все не так просто, як здається
на перший погляд. Я не так переживала за ті

діагнози, які вписано в історіях хвороб моїх
героїв, що волею долі стрілися у
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медичну допомогу. І є дійсність, коли тебе
вже у приймальному відділенні стрічають
запитанням, чи маєш ти гроші. Знаючи
реальний стан справ, багато людей просто не
звертаються за допомогою, бо розуміють,
що вона їм не по кишені. Скільки людей
отак тихо помирають! Мені захотілося за
них заступитися. Бо коли людина втрачає
надію, то в неї мусить бути не тільки один
вихід – померти.
– Є інший?
– Є. Коли людина перестає вірити, вона
починає знати, отже потрібно озброїти її
знаннями, що їй належить і які вона має
права.
– Але ж медичну реформу для того й
затіяли, щоб ліквідувати це зло.
– Це так. Проте навіть у нинішніх умовах,
коли хворий може замовити ту чи іншу
послугу через НСЗУ, багато з них про це не
знають. І бувають ситуації, коли лікарі двічі
отримують оплату за свої послуги

дванадцятій палаті хірургічного відділення,
як за діагноз, яким довго, безнадійно і з
великими рецидивами хворіє наша система
охорони здоров’я. Йдеться про корупцію.
– Знаєте, я звернув увагу, що попри
болючу тему в книзі часом хочеться
сміятися, а часом плакати. І виникає, бува,
сильна злість. Попри те маю переконання,
що література повинна спонукати до
добрих почуттів.
– Добро породжує добро. А коли навколо
тебе купа людей, занепокоєних лише тим, як
на тобі нажитися, то це важко назвати
добром.
– Де ви взяли всі ці факти про побори від
рівня санітарки до рівня головного лікаря?
Вони виглядають дуже достовірно!
– Бо вони з життя. Я сама переживала
подібні приниження (бо якщо тебе свідомо
заганяють у ситуацію, в якій ти мусиш дати
хабар, то це завжди приниження!) не раз і не
два, а, принаймні, стільки разів, скільки
операцій робили мені і моїм
рідним. Ця злість закипала в мені
багато років, щоб вилитися у книгу.
Точка кипіння настала тоді, коли я
виходжувала після операції свою
хвору маму. Я тільки й чула
навколо суми, величини яких
змагалися одна з одною у своїй
безрозмірній абсурдності. Один
заплатив за операцію 40 тисяч,
інший – 60. Була в маминій палаті
така пенсіонерка Аня з Березного,
яка заплатила 120 тисяч. Вона
мусила продати для цього
батьківську хату на Хмельниччині.
І я подумала, чому люди діляться
цим одне з одним, шушукаються
про це в лікарняних палатах, а не
виносять проблему на загал? Адже
наше всезагальне мовчання
дозволяє корупціонерам нахабніти
і збільшувати свої апетити.
– Справді, розходження між
деклараціями і дійсністю дуже
велике.
– Так. Є закон, який каже, що ми
маємо право на безкоштовну
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(переважно операції) – від хворого і від
НСЗУ. Їх уже й ловили на цьому чи самі
хворі, чи журналісти-розслідувачі, проте
переломного моменту у цій сумній тенденції
щось не видно.
– Ваші герої активно обговорюють ці
проблеми. У книзі дуже цікаві діалоги.
– Вони справді багато говорять, бо їм
болить. І їм треба висловитись, щоб
звільнитися від свого болю хоч би частково.
Причому біль, який вони відчувають, не
тільки фізичний. У кожного є ще свій
невисловлений біль, пов’язаний з їх
оточенням, сферою діяльності, сімейними
обставинами. У моїй палаті номер
дванадцять лежать п’ятеро пацієнтів після
операції. І в кожного – своя непроста історія
чи навіть і життєва драма. Я постаралася
вкласти у сюжетні лінії кожного з п’яти
«пожильців» дванадцятої палати типові
проблеми нашого суспільства, а подати їх
через особисті історії кожного. Тут і
корупція в освіті та нівелювання рівня
освіти, яку отримують студенти у нинішніх
вишах. Ця тема болить Інтелігенту, який все
життя пропрацював у вищій школі. Тема
незаконного видобутку бурштину подана
через Діда з Полісся. Я реально бачила того
Діда, коли доглядала в лікарні близьку мені
людину. І трьох сільських жіночок – його
дочок теж не вигадала. А згодом айтішник
Скілл з моєї книжки придумав для них
спільне прізвисько Три Грації. Так от, від
реальних, а не книжкових Грацій я почула
фразу, що їм потрібно поїхати «зарядітіса»
грошима, аби розплатитися з хірургом.
Через сантехніка Дохляка в роман прийшла
тема зношеності наших комунальних
мереж. П’ятий переживає особисту, але
типову для багатьох українських сімей
драму – його дружина поїхала на заробітки
до Італії і там знайшла собі іншого чоловіка.
Ну а сам Скілл – виходець з інтернату. Його
батько-п’яниця вбив його маму, тому
хлопець опинився у сиротинці. Баба
заповідала йому свою квартиру, та її після

бабиної смерті відсудила у Скілла молодша
бабина донька, тобто хлопцева тітка. І для
цього вона дала судді хабар.
- У принципі, це не назовеш
неймовірним.
- Навпаки, це в нас настільки типово, що
наші люди дивуються не тому, що хтось
(лікар, суддя, викладач вузу і т. п.) взяв
хабар, а тому, що хтось НЕ взяв його.
- Яку фразу зі своєї книги ви вважаєте
ключовою?
- Це фраза Інтелігента про ранок. Вона
прозвучала у його діалозі з дружиною.
«Бездушні хапуги!»– сказала в серцях
Люся про людей, які цілий день, проведений
біля чоловіка в операційній палаті,
вимагали із неї кожен своє. «Що ти кажеш?
– не зрозумів Саша. «Я кажу, що в усіх тих
людей спільний діагноз: бездушна
байдужість». «Це всеодно, що масло
масляне». «То й що? Хай собі. Можна
назвати це якось інакше, наприклад,
бездушна липкорукість. Головне, що всі
вони там хроніки, і ця хвороба в них
невиліковна». «Люсенько, ти втомилась.
Вночі всі коти – чорні, тому ти так і сказала.
Лягай спати. Побачиш, зранку в тебе буде
інше відчуття». «Ти думаєш, до ранку ті
коти побіліють?». «Я думаю, що ранок
настане…»
- А ви самі вірите, що ранок настане?
- Не за нашого життя. Треба, щоб
змінилися два-три покоління, які будуть
думати і діяти інакше - по совісті, як каже
Скілл у моєму романі. Та це не означає, що
нашому поколінню потрібно сидіти,
склавши руки. Надія вмирає останньою. А
коли людина перестає надіятись, вона
починає боротись.
- Як можна із цим боротися? Суддяхабарник ніколи не засудить лікаряхабарника.
- Я намагаюся боротися словом. Мій
роман – моя спроба боротьби.
Розпитував Василь Бусько
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Пам'яті колеги Алли Миколаївни Литвинюк
У липні цього року, під час перебування
в Німеччині, обірвалося життя нашої
колеги Алли Миколаївни Литвинюк. Ця
звістка шокувала всіх. Не хотілося вірити,
адже їй виповнилося лише 65, ще жити й
жити, дочекатися внуків, завершити розпочаті справи. Та смерть, її таїна, донині
залишаються таємницею. Дар життя людини є даром від Бога.
Не судилося збутися нашим планам, а
саме, представити вам, шановні читачі,
інтерв'ю з Аллою Миколаївною. Саме вона
була однією з тих, хто 20 років тому готував
перший випуск «Інва.net», бібліотекаркою,
яка докладала багато зусиль, щоб вийшов і
другий, і третій випуск, людиною, яка,
маючи інвалідність, багато років трудилася
в книгозбірні. Лише на якийсь місяць ми
запізнилася. Як часто в житті буває, коли
вже запізно сказати приємні слова, зробити
добрі справи. Тепер напевно там, на небесах, Алла Миколаївна почує слова, сказані від близьких людей та колег.
Ми з Аллою Миколаївною часто згадували, як кільканадцять років тому розкрили для громадськості тоді ще нову тему
про людей з інвалідністю, започаткувавши
Інформаційний бюлетень «Інва.net». «Раїсочко Миколаївно! (так деколи вона називала мене). А пам'ятаєте скільки я ходила
в дощ і негоду, аж чоботи порвалися, аби
випросити гроші для друку нашого журналу? Вона носила листи в установи, в
партійні та громадські організації. Вміла
переконувати, просити, зачаровувати і
гроші залучалися. Володіючи хорошими
менеджерськими якостями, Алла підтримувала робочі і дружні стосунки з Рівненською обласною організацією «Союзу
організацій інвалідів України» в реалізації
спільних проєктів, узгоджувала плани
заходів. Не раз ми разом зустрічалися з
товариством чудових людей з інвалідністю
за філіжанкою кави.
Масова робота була для Алли стихією.
Певний період вона працювала в бібліотеці
санаторію «Червона калина». Якось при
нашій зустрічі захоплено розповідала про

успішно проведені вечори, деталі залучення
до цих імпрез відпочиваючих, за що отримувала подяки від дирекції, а найголовніше – душа її була задоволена своєю
роботою. Вона вміла захопити аудиторію,
декламувала вірші, читала гуморески, була
в центрі будь-якого товариства. З нею було
легко і приємно.
Коли заходила мова про організацію
новорічних свят-«капусників» в обласній
науковій бібліотеці серед перших і безвідмовних була Алла. Любила перевтілюватися в літературних героїв, смішити
публіку. Вона випромінювала потужну
енергетику, заряджала нею інших.
Пригадується перша зустріч. У довгому
коридорі адміністративного приміщення
бібліотеки мені назустріч йшла красива,
висока, статна жінка. Зачарували великі,
сині, як небо, очі на тлі молочно-білого
обличчя. Я відразу запитала в колег: «Хто
ця чарівна жінка?». У відповідь почула –
«Наша колега, яка раніше працювала в
обласній бібліотеці м. Луцька». Як дізналася пізніше, вона була красивою не лише
зовні, але й душею. «Добрячка» – завжди
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вислухає, порадить, прийде на допомогу.
Оксамитовий тембр голосу Алли
Миколаївни вирізнявся серед інших. Вона
любила озвучувати художні твори, в тому
числі історії людей з інвалідністю, які
друкувалися в інформаційному бюлетені. Її
голос звучить і звучатиме в мережі Інтернет, даруючи цифрове безсмертя. Так само,
як і фотографії, репости рецептів, та відео з
котиками, до яких у Алли було особливо
приязне ставлення, представлені на її
сторінці в Фейсбук.
Вона любила життя, насолоджувалася
ним, і навіть коли важко захворіла, не
втомлювалася боротися за нього. Майже
п'ятнадцять років злетів і падінь не зламали
в ній бажання бути корисною улюбленій
справі, бути в строю. Останнім місцем
роботи Алли Миколаївни був науковометодичний відділ, куди, попри все, вона
йшла щоденно. Інколи, в період важкого
загострення хвороби, добиралася на таксі.
Тут, серед колег і друзів, їй було затишно і
комфортно. Вона вміла дружити, цінувала
дружбу.
Люба Іванцова згадує: «Якась невидима
сила єднала нас. І хоч за віком Аллочка
була молодша, вона постійно, як мама,
опікувалася мною. Коли бувала якась
оказія, вона завжди сідала поруч і, знаючи
мою перебірливість в їжі, обов'язково
рекомендувала, що варто попробувати або
просто сама заповнювала мою тарілку. З
нею було затишно і комфортно. Пам'ятаю:
коли в Алли був нелегкий період в житті,
вона прийшла до мене і ми проговорили
цілу ніч, після чого, здається, їй стало
легше. У нас завжди були спільні теми для
розмов. Одна з них – домашні тварини:
собаки, коти, якими колега опікувалася.
Про своїх вихованців вона могла говорити
годинами. В її душі жила велика любов і
доброта, які, не втомлюючись, дарувала
людям і це робило її щасливою. Здається, я
досі відчуваю смак черешень, переданих
мені уже важкохворою Аллою. Мені так не
вистачатиме її.
Зінаїда Тирак: Як голова профспілкової
організації установи, я знала Аллу

Миколаївну понад 20 років. Вона була
активним членом профспілки, її весела
вдача заряджала інших. Охоче виступала на
«капусниках», вшануванні ювілярів, на
заходах, присвячених Всеукраїнському
дню бібліотек. Вона завжди, за потреби,
приходила на допомогу колегам. Найкраща
мама, дочка, такою залишиться Алла
Миколаївна у пам'яті колег бібліотеки.
Сумуємо, вічна їй пам'ять!
Ірина Шинковська: Вперше я
познайомилася з Аллою Миколаївною ще в
далекому 2008 році, коли прийшла
працювати до бібліотеки у відділ науковометодичної роботи. Разом із нею ми працювали над конкурсом «Краща книга Рівненщини». Ми здійснювали опитування
читачів бібліотеки, збирали пропозиції від
районних та сільських бібліотек, узагальнювали отримані матеріали та готували
документацію для членів журі. Це була
досить копітка робота, що вимагала
уважності і відповідальності. Алла
Миколаївна була досить скрупульозною у
цій справі, адже від результатів залежало
визначення кращих книг місцевих авторів.
У той час ми не мали достатньо комп'ютерів для роботи. Тому все робилося в
паперовому вигляді. Вона вела паперову
картотеку всіх книг-претендентів на
перемогу. А це, на хвилиночку, більше 300
назв!!! А потім ми «довго і нудно» рахували
голоси читачів з усієї області.
Алла Миколаївна була моїм наставником. Вона вражала мене розумом, поміркованістю, приємним спілкуванням.
Вона була не лише колегою, але й, не
зважаючи на велику різницю у віці між
нами, хорошим другом для мене.
Сумую, її не вистачатиме.
Відспівали Аллу Миколаївну Литвинюк
в Покровському соборі, що в Рівному. Її
душа назавжди знайшла спокій та
умиротворення на небесах.
А діяльність на роки залишиться в
історії Рівненської обласної бібліотеки.
Світла пам'ять про Аллу Миколаївну
житиме в серцях рідних та близьких людей.
Раїса Щербан
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