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Мені довелося спілкуватися із колишньою сусідкою, яка уже більше двох десятків років живе в Канаді. Має двох одружених дітей, п’ятеро онуків. Нині на пенсії.
Та свою старість вони з чоловіком планують
провести в пансіонаті, аби не бути тягарем
для своїх дітей та онуків. Усе нажите: будинок, дачу, дві машини, земельну ділянку вони не передадуть своїм нащадкам, а оберуть
по вартості майна відповідне житло в одному із будинків для літніх людей, де про них
відповідно дбатимуть. При цьому родинні
стосунки не перериватимуться.
Звісно, у нашій країні не все так добре.
Проте з’являються приватні пансіонати, де
старенькі можуть жити певний період або
довічно (про один із них розповідається на
сторінках видання). Нині наша країна, як
жодна інша держава, потребує налагодженого функціонування будинків престарілих та
пансіонатів.
Хочеться сподіватися, що пройде небагато часу і заклади для людей похилого віку
сприйматимуться не як місце «доживання»,
а як куточок відпочинку й насолоди поважним віком, а літні люди не почуватимуться
соціально ізольованими.
На сторінках видання ви знайдете багато
цікавої інформації у традиційних рубриках
«Сторінка лікаря», «Право», «Творчість»,
«Повір у себе», дізнаєтеся про наших письменників-ювілярів тощо.
Щира подяка усім, хто надіслав нам свої
матеріали. Як завжди чекаємо на ваші листи
за електронною адресою library@libr.rv.ua.

Шановні читачі! Більше 15 років ми готуємо для вас інформаційний бюлетень «Інва.net». Щиро віримо, що допомагаємо
підвищити вашу обізнаність і поінформованість з різноманітних питань життєдіяльності. Історії людей, які попри всі труднощі
подолали недуги, допоможуть подивитися
на власні проблеми по-іншому, стати хоч
трохи сильнішими, успішнішими і бути
щасливими.
Вперше у бюлетені «Інва.net» число 33
розлого подана інформація про будинки
престарілих різних типів та пансіонати, що
діють на території Рівненщини, а також історії окремих людей, які живуть в них.
У більшості краян слово «будинок престарілих» викликає негативну картину:
старі меблі, ліжка «совкового» періоду, байдуже ставлення персоналу, недоїдання, заспокійливі уколи, чужі байдужі люди навколо. Усе це – жах! І потрапляють у ці заклади
люди, які волею долі опинилися на узбіччі
життєвої дороги: самотні, немічні, люди із
психічними відхиленнями або ж ті, в кого
перервалися стосунки із сім’єю (не мають
працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом). У нашому суспільстві
так склалось, що віддати людину доживати
свій вік у будинок престарілих – аморально,
безвідповідально, а ще – страх перед людським осудом. І хоч інколи це найкраще
рішення для родини і, в першу чергу, для
людини похилого віку, такий крок неодмінно знаходить осуд громадськості. Навіть
тоді, коли у будинках престарілих, пансіонатах створені кращі умови проживання, ніж
вдома.

Раїса ЩЕРБАН
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Скорботи у житті християнина
«Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь» (Пс. 33.20)
«Якщо терпимо, то з Ним і царювати будемо» (2 Тим. 2, 12)
«Душа, що терпить, близька до Бога» Свт. Григорій Богослов
Скорботи і терпіння мають важливе значення в нашому житті. Подібно як паузи в
нотах, без яких музика не була б така гарна,
такий великий сенс мають скрутні хвилини
в житті людини і терпіння. Звичайно, вони

приносять більше користі, якщо ми дивимося на наші терпіння у світлі страстей Ісуса
Христа.
Страждання неминучі в цьому тимчасовому житті. Вони, з одного боку – наслідок
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бові – примножаться і скорботи. Гріх і беззаконня – корінь страждань, тому-то від
збільшення беззаконня і гріха помножаться
і скорботи. Звідси випливає, що для знищення скорбот найголовніша боротьба повинна бути з гріхом і беззаконням. Кожна
людина може і має взяти участь в цій боротьбі, борючись із гріхом у самому собі.
Гарячий, щирий, молитовний крик про
допомогу при нестерпній скорботі – завжди,
негайно і неодмінно буває почутий, і Господь простягає руку Своєї допомоги, як потопаючому апостолу Петру.
Скорботи посилаються християнинові:
1) або внаслідок гріха, для того, щоб напоумити і відвернути від нього; 2) або для випробування і зміцнення: смирення, терпіння,
надії і віри (завжди для нашого блага); 3)
або як вища нагорода (мученицький вінець).
Будь-яка скорбота має глибокий сенс, але
він не завжди і не відразу буває ясний. Якщо
скорботи і страждання переносяться зі смиренням і терпінням, то сенс їх неодмінно
рано чи пізно усвідомлюється.
Чим полегшуються у християнина скорботи?
Пам’яттю про скорботи і страждання
Самого Спасителя, на Хресті за нас розп’ятого. У світлі Його страстей – бліднуть всі
скорботи людські (якщо тільки з вірою і любов’ю до Христа їх згадати). Від ступеня
віри в Бога і ступеня любові до Нього – залежить ступінь полегшення скорботи у християнина. Відсутність же віри, а тому й любові до Господа – підсилює скорботу (навіть
до відчаю).
Скорботи у християнина просвітлюються і полегшуються ще в залежності від
чистоти совісті. Скорботи з приводу об’єктивних життєвих причин – треба намагатися перетворити на жаль за гріхи наші. При
скорботах про смерть близьких – духовно
буває корисно згадати свої гріхи перед
ними.
Крім «пам’яті про страсті Господні» і
«покаяння й очищення совісті», скорботи
полегшуються і просвітлюються ще й полегшенням чужих скорбот або милостинею.
Пам’ятаймо, що саме скорботою істинні

нашої особистої гріховності, моральної
зіпсованості інших і загальної недосконалості цього тимчасового світу. З іншого
боку, в руках премудрого Промислу Божого
скорботи стають знаряддям напоумлення і
виправлення. Два розбійники, розіп’яті з
Христом, уособлюють дві категорії людей.
Всі люди грішні і всі страждають в більшій
чи меншій мірі. Але одні люди, подібно розбійнику, розіп’ятому по ліву сторону від
Христа, ремствують, чим більше страждають, тим більше озлоблюються, і скорботи
не приносять їм користі.
Інші ж, подібно розсудливому розбійникові, усвідомлюють, що вони заслуговують
покарання і смиренно просять у Бога прощення і допомоги. При такому настрої їх
життєві скорботи ставляться їм у страждання заради Господа, і їх особистий хрест перетворюється на Хрест Христовий. Це сприяє
їхньому духовному оновленню і спасінню.
Сам Спаситель сумував і говорив, що
скорботи неминучі. Святі отці Церкви
(особливо Іоанн Золотоуст) стверджували,
що скорботи благодатні. Християнство взагалі є релігія гнаної тимчасово, але торжествуючої у вічності – правди Христової. Іншими словами – скорботи неминучі, але
вони тимчасові, благодатні і неодмінно зміняться радістю. «У світі будете мати скорботу, але мужайтеся: Я переміг світ» (Ін.16:
38). «Ви сумні будете, але сум ваш обернеться в радість» (Ін.16: 20).
Християнин при скорботах неодмінно
повинен зрозуміти:
– усе посилається від Бога (в тому числі і
скорботи);
– усе посилається нам для блага (і скорботи теж);
– скорботи – тимчасові.
Людина створена для блаженства, а тому
й скорботи неодмінно перетворяться на
радість, яку вже ніхто не відніме від нас.
«Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені». (Свт. Золотоуст говорив: «Слава
Богу за все, а особливо за скорботи»).
В останні часи, за словами Спасителя, помножаться беззаконня і з цієї причини в багатьох охолоне любов. Від зменшення ж лю-

•

•

•
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світі бути неможливо. Так свідчить Боже
Слово: «Багато лихого для праведного»
(Пс. 33, 20); «у світі будете мати скорботу»
(Ін. 16, 33); «всі, що бажають жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть переслідувані»
(2 Тим. 3, 12). Бо «вузький шлях», який їх
вводить в життя (Мф. 7, 14). Що ж, ти чи
один хочеш без скорботи пробути і з тісного шляху на просторий, що веде в погибель
(Мф. 7, 13), перейти і тим з числа істинних
християн себе виключити? Прочитай священну історію від початку світу – і побачиш, що всі святі чашу скорбот пили, і нині
подорожуючі в світі цьому п’ють, і до кінця
світу будуть пити. Досить тобі для втіхи
того, що ти їх «спільник у біді» (Одкр. 1, 9),
що «ви берете участь у Христових стражданнях» (1 Петр. 4, 13).

християни уподібнюються образу страждань Христових, щоб і в славі стати подібними Йому: «з Ним страждаємо, щоб з Ним і
прославитися» (Рим. 8, 17). Він «перемінить
тіло нашого пониження, щоб стало подібне
до славного тіла Його» (Флп. 3, 21). «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що, коли
відкриється, будемо подібні до Нього» (1 Ін.
3, 2). Воскрес Христос, постраждалий і померлий, воскреснуть і християни, члени
Його, з Ним стражденні. Вознісся на Небо
Христос – піднесуться і раби Його. Прославився Христос – запанують з Ним і терплячі
раби Його. «Якщо ми з Ним померли, то з
Ним і оживемо; якщо терпимо, то з Ним і
царювати будемо» (2 Тим. 2, 11-12).
Без всякого сумніву відомо, що справжнім християнам без скорботи в цьому

протоієрей Віталій ЛОТОЦЬКИЙ

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

На Рівненщині стартувала медична реформа.
Чого чекати?
В Україні стартувала медична реформа. У засобах масової інформації щоденно звучать
звіти офіційних органів про збільшення числа пацієнтів, які уклали договори з обраними сімейними лікарями. З 1 липня 2018 року «первинка» буде діяти за новими правилами.
Звітують про здобутки і в нашій області. Аби із перших уст почути як здійснюється реформа медичної галузі, поспішаю до Рівненського обласного управління охорони здоров’я, особисто
до заступника начальника управління Василя Івановича ВИСОЧАНСЬКОГО, який курує питання реформи в Рівненській області. Переступивши поріг затишного кабінету, розумію –
тут головний пульт керування інноваційними процесами: комп’ютер, два мобільні телефони,
що не замовкають. Дочекавшись паузи в роботі, звертаюся до господаря кабінету.
– Шановний Василю Івановичу, читачів видання «Інва.net» цікавить: що дасть реформа
первинної ланки медицини для людей з інвалідністю та старшого віку?

– Мабуть, більшості населення відомо,
що реформа стартує з 1 липня цього року, це
первинка. Головні лікарі завершують реорганізацію закладів первинної медичної допомоги з бюджетних установ на комунальні
некомерційні підприємства, наразі таких – 6
закладів. До 1 липня, я впевнений, усі інші
установи автономізуються. Адже Національна служба охорони здоров’я України
може укладати угоди лише із закладами, які
стали комунальними некомерційними

Василь Височанський знайомить медпрацівників
Рівненщини з новаціями медичної реформи

5

СТОРІНКА ЛІКАРЯ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№ 33, 2018 рік

те обрати будь-якого лікаря, якому довіряєте і чиє місце розташування зручне для вас.

підприємствами. Вона буде безпосередньо
через казначейство фінансувати заклади
охорони здоров’я. Це є першою умовою для
того, щоб отримати капітаційну ставку, яка
набагато більша від тієї, яка йде через субвенції. Наприклад, якщо на сьогодні фінансування складає 240 гривень на одну людину незалежно від віку, то з 1 липня (якщо будуть виконані всі умови: автономізація установи, підписана достатня кількість декларацій) наша область буде мати середню капітаційну ставку – 615 гривень на одну людину. А це, як бачите, значний прогрес порівняно із тим, що ми маємо на сьогодні.

– А якщо лікар не захоче підписувати договір із проблемним пацієнтом?

Єдина причина відмови – гранична кількість (2 тис.) пацієнтів уже набрана. Якщо є
сумніви щодо чесності лікаря у цьому питанні, і ви підозрюєте, що він просто не бажає з якихось причин брати вас на обслуговування – зверніться до керівництва медичного закладу. З іншого боку: чи варто обирати лікаря, до якого немає довіри пацієнта.
1. Для підписання декларації потрібно
мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.
2. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров’я». Це
зробить уповноважена особа закладу ПМД:
у різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар.
Зверніть увагу: декларації укладаються виключно в електронній формі – не
буде жодних бланків, форм, печаток
тощо. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина і унеможливити будь-які спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМСкоду, який надходить на номер вашого
мобільного телефону. Так, після введення
даних пацієнт отримує СМС із кодом на
вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров’я» для підтвердження. Якщо у вас немає мобільного – не проблема: для підтвердження
уповноважена особа медзакладу сфотографує чи відсканує оригінали ваших документів, щоб долучити їх до декларації в
електронній системі.
3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я»
примірник декларації для перевірки.
Уважно перевірте усі свої дані. Якщо
помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу.
4. Якщо все правильно, уповноважена

– Чи має держава такі великі кошти?

– Думаю що так… Звісно, гроші будуть.
Адже нас постійно моніторять щодо укладання угод із пацієнтами а, отже, будуть
відповідно закладені кошти. На селекторних нарадах систематично висвітлюється
хід даного процесу в Україні і, до речі,
Рівненщина тут не пасе задніх.
– Пане Василю, людину старшого віку, людину з інвалідністю, яка не виходить з дому,
більше цікавить, як вибрати отого найкращого лікаря? З ким підписати декларацію?

– На сайті рівненських закладів є список
лікарів, їх кваліфікація, фото. Якщо людина
не виходить з дому, не має можливості вийти в Інтернет, їй допоможуть медичні працівники або родичі, які прийдуть з ноутбуком.
Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме
у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію
з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має надходити у цей медзаклад. Але
декларація не є юридичним документом і не
підписується довічно: у будь-який момент
ви можете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У
такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а
зміни автоматично зафіксуються у системі.
Ви не мусите підписувати декларацію з
лікарем за місцем прописки чи проживання.
Немає такої законодавчої вимоги. Ви може6
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особа медзакладу роздруковує із системи
«Електронне здоров’я» ще один примірник
декларації. Обидва примірники декларації
мають бути ідентичними і без помилок.
5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації. Один із них залишається у пацієнта,
інший – у медзакладі.
6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на
декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я».
Ви офіційно задекларували вибір свого
лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює обраний вами лікар
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на 2018 рік увійшло понад 200 препаратів.
Безкоштовними є певні медичні послуги,
а саме:
Гематологічні дослідження:
– загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
Біохімічні та імунохімічні дослідження
сироватки крові:
– глюкоза крові;
– загальний холестерин;
– загальний аналіз сечі.
Інструментальні методи дослідження
– електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою;
– мікроскопія харковиння.
Швидкі тести на:
– віл;
– сифіліс;
– вірусний гепатит.
Безкоштовною буде екстрена медична
допомога, зокрема, для пацієнтів з серцевим
нападом, інсультом, апендицитом, після
ДТП чи побутової травми.

– Василю Івановичу! З Вашого дозволу, поговорімо про послуги.

Чи розшириться спектр безкоштовних
медичних послуг, як зміниться їх якість?
Сьогодні, наприклад, аби в людини з інвалідністю взяти аналізи вдома, необхідно комусь з родичів прийти до поліклініки, написати заяву, після чого визначається день, при
умові забезпечення доставки спеціаліста
(оплата бензину медичного транспорту або
ж таксі). Що зміниться?
– Усі ці питання тепер вирішуватиме
сімейний лікар. В арсеналі безкоштовних
послуг сімейного лікаря є:
– спостереження за станом здоров’я
пацієнтів за допомогою різних досліджень,
діагностування та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
– супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями;
– невідкладна допомога;
– скерування пацієнта для надання йому
вторинної (спеціалізованої) або третинної
(високоспеціалізованої) меддопомоги;
– профілактика: вакцинація, огляди та
дослідження пацієнтів з груп ризику;
– консультації.
Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими також можна отримати препарати за програмою відшкодування
вартості ліків. У список безкоштовних ліків

– Чи буде краще працювати лікар, з яким
уклали угоду?

Думаю, що лікар буде зацікавлений, аби
усі пацієнти були задоволені і не пішли від
нього. Наприклад, у Рівному є велика можливість обрати іншого лікаря. Тому сімейний лікар буде ходити до своїх пацієнтів,
спілкуватися, консультуватиме через мобільний телефон, аби зайвий раз не викликати швидку допомогу. Адже від кількості
пацієнтів і нараховуватиметься заробітна
плата. Наприклад, якщо хворий віком від 19
до 38 років – 350 грн., понад 65 років та від 5
до 18 – 740 грн. За дитину до 5 років держава заплатить 1400 грн.
Середня капітаційна ставка 615 грн. – це
вже чималі кошти. Але це не означає, що всі
зароблені лікарем гроші підуть на заробітну
плату. Керівник медичного закладу частину
грошей використовуватиме для покращення якості послуг.
– Чи будуть заведені електронні картки?
Як це можна вирішити, якщо в установах
немає техніки?

– Незабаром буде прийнято розпоряд7
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булаторію забезпечити не лише комп’ютером, але і портативним ЕКГ. Адже гроші є.

ження по розподілу комп’ютерної техніки.
Уже зараз можу сказати, що на кожну амбулаторію припаде, як мінімум, по одному
комп’ютеру та принтеру. Фінансування відбувається за гроші Світового банку.

– Головне, як вони будуть використовуватися?

– А це вже наше завдання: проконтролювати їхнє цільове використання.
Звісно, це лише початок. Покращення буде, але не відразу. Реформа продовжуватиметься не один рік. І на первинній ланці хороший результат пацієнти відчують вже у
2019 році. Я вірю у це!
Шановний Василю Івановичу, дякую
Вам за розмову, оптимізм, велике прагнення
реформувати медицину. Успіху нам всім!

– Що буде робити лікар, який ніколи не працював за комп’ютером і за віком уже не зможе
навчитися?

– Ми плануємо навчання медичного персоналу: дводенні семінари-практикуми. Техніка буде поставлена там, де спеціаліст буде
мати елементарні навички роботи з нею. І
якщо лікар не відразу опанує роботу за комп’ютером, то йому допоможе медична сестра. Ми плануємо, якщо Бог дасть, кожну ам-

Розмову провела і записала Раїса ЩЕРБАН
Використано матеріали сайту 24tv.ua.

Коли верстався номер видання з Національною службою охорони здоров’я України уклали
угоди чотири медичні заклади Здолбунівського, Гощанського, Рівненського і Зарічненського районів. З сімейними лікарями підписано 360 тис. декларацій. У Рівному охоплено 43 % населення.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Вірусні гепатити успішно лікуються
Гепатит. Вірусний гепатит. Останні роки
у засобах масової інформації все частіше
чути про ці захворювання. У багатьох людей
слово «вірусний гепатит» викликає страх,
розпач, а хворих, які є носіями вірусу, часто
вважають небезпечними для суспільства, як
таких, що варто сторонитись у побуті, сім'ї,
на роботі. Переважна більшість нічого не
знає про це захворювання, аж поки, не дай
Боже, не захворіє.
Напередодні Всесвітнього дня боротьби з
гепатитом (28 липня), заснованого і внесеного в реєстр офіційних дат Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 2011 році, хочемо поінформувати читачів видання про
захворювання, підвищити їх обізнаність, аби
попередити інфікування чи вчасно розпочати лікування, якщо таке виявлено, та зменшити смертність від гепатиту. За роз'ясненням та консультацією звертаюся до відомого не лише в нашій області, але й в Україні
головного лікаря інфекціоніста-гепатолога
вищої категорії, кандидата медичних наук
Галини Андріївни Мартинюк, яка понад 15
років очолює Рівненський лікувально-діагностичний гепатологічний центр.

– Галино Андріївно, вірусні гепатити – група інфекційних захворювань, відомих як гепатит А, В, С, D та E, що вражає десятки мільйонів людей в усьому світі, викликаючи гострі
та хронічні захворювання печінки, цироз, рак і
навіть смерть. За оцінкою українських епідеміологів, рівень захворюваності на вірусні гепатити в Україні становить 5-7 % від загальної кількості населення країни, водночас у країнах Європи цей показник – у межах 0,2-2,5 %.
Щорічно в країні реєструється до 14 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Яка картина
захворюваності у нашій області?

8
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– З кожним роком спостерігаємо збільшення кількості захворювань на гепатити і
це нормальне явище, адже покращилась
діагностика, яка допомагає виявити уже
давно інфікованих хворих, на жаль, відбувається інфікування нових пацієнтів, що
збільшує загальну кількість захворювань
щорічно на 200-300 осіб. Всього в області зареєстровано 11 тисяч хворих на вірусні гепатити.
Існують різновидності гепатитів. Вони
поділяються на дві великі групи: ентеральні
А і E – кишкові інфекції, які передаються через продукти, воду, фекалії. Ці гепатити не
дають хронічних форм, добре лікуються і
яку б важку форму захворювання людина не
мала, «хроніком» вона не залишається.
Друга група гепатитів, які передаються
перентаральним способом – через кров.
Кров інфікованої людини попадає у кров
здорової при порушенні цілісності шкірного
покриву або слизової. Тільки тоді можна заразитися гепатитом B, C, F. Але в патогенному стані має значення гепатит B і C.
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ного втручання хворого на гепатит?

– Наявність гепатиту не дає підстави для
відмови лікаря від проведення операції.
– Галино Андріївно! З моменту останнього
інтерв'ю з Вами пройшло 7 років, що змінилося
за цей період? Чи наука винайшла ліки для боротьби з вірусами?

– Ще донедавна найбільш ефективним
варіантом терапії гепатиту була комбінація
інтерферону із рибоварином. Це дуже дороговартісна, важка для здоров'я пацієнта
інтерферована терапія, яка має багато протипоказів і не завжди її можна було призначити пацієнту. Та і результати: лише до 55 %
виліковування. Але наука не стоїть на місці.
У цивілізованому світі з'явилися нові, сучасні препарати, більш доступні за ціною. У
2016 році в Україні було зареєстровано
лікарський засіб софосбувір для комбінованої терапії хворих на вірусний гепатит, з'явилися інші ефективні препарати. Тепер антивірусна таблетована, переважно тримісячна, терапія добре переноситься пацієнтами і
дає хороші результати.
Нині працює державна програма, згідно
якої виділяються кошти для безоплатного
лікування хворих на гепатит. Оскільки у нас
велика диспансерна група пацієнтів, що
звертаються до лікарів, а саме: понад 3,5 тисяч пацієнтів з хронічним гепатитом С, близько 2 тисяч пацієнтів з гепатитом B, тому
нам виділено чималу суму на закупівлю
ліків – 5,5 млн гривень. Ми прогнозуємо
лікування гепатиту С у 140 пацієнтів. Лікування призначається відповідно до генотипів гепатиту і переважно є стовідсотковим, до повного подолання вірусу. Усі наші
пацієнти, які пройшли 3D-терапію, мали
стійку віросологічну відповідь, а ті, які отримали інші препарати – хавроній із рибоварином, також мали гарні результати: ефективність в межах 94 %. Можна впевнено сказати, що медицина розпочала наступ на
вірусний гепатит.

– Хто хворіє і як поширюється гепатит?

– Гепатит C, B найчастіше виявляють у
людей віком 25-50 років, а також у старших,
які лишень у зрілому віці звернулися за медичною допомогою. Поширення гепатиту
ми називаємо соціальною проблемою, тому
що інфікуватися можна в побуті: у перукарні, при спільному використанні бритв, і
навіть зубних щіток (якщо потрапила на
них інфікована кров), при укусі, у стоматолога, лікарні (при проведенні певних процедур). Однак за статистикою частіше заражаються в тих місцях, де відбувається спільне
вживання ін'єкційних наркотиків. Високий
ризик зараження в місцях позбавлення волі.
Ризик передачі інфекції зростає при наявності великої кількості партнерів, випадкових статевих зв'язків. При незахищеному
статевому контакті з носієм вірусу
ймовірність передачі складає 3-5 %. Щодо
лікарів, то вони перші знаходяться в групі
ризику, адже контактують із хворими: на роботі (в лікарні, клініці) при травмі, під час
роботи з інфікованою кров'ю.

– Чи всі хворі можуть розраховувати на
антивірусне лікування?

– Ліки є дороговартісними, але не настільки, як десять років тому, тож більшою є
можливість їх придбати для пересічного па-

– Чи може лікар відмовитись від оператив-
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цієнта за власні кошти. Перед призначенням антивірусного лікування хворий проходить обстеження, яке також є недешевим –
до 5 тисяч гривень. І лише кваліфікований
лікар зможе визначити доцільність і спосіб
лікування. Методи лікування гепатиту С
підбираються індивідуально, при цьому враховуються: вік, стать пацієнта; тривалість
хвороби, генотип вірусу, ступінь ураження
тканин печінки. При виявленні ускладненого декомпесованого цирозу печінки таке
лікування протипоказане. Хоч (робить коротку паузу) можливі варіанти лікування
під наглядом лікаря.
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ся цироз із декомпенсованого перевести в
субкомпенсований, далі в компенсований і
поступово до хронічного гепатиту. Наступає
регресія і пацієнт виходить із важкого стану.
Таке лікування проводиться не відповідно
до прописаних протоколів, залежить від
досвіду і кваліфікації лікаря. А найголовніше, як показала практика, використання
інколи не протокольних, авторських методик дає хороші результати. Чимало, здавалось, невиліковних пацієнтів подолали хворобу і продовжують повноцінно жити.
Наша медицина сьогодні дуже якісна і доступна, порівнюючи з іншими країнами, у нас
є хороші лікарі та методи лікування.

– Чи призначаєте Ви антивірусну терапію
людям, які вживають наркотичні засоби?

– Галино Андріївно! Ви маєте багатий
досвід лікування, свої підходи та напрацювання в боротьбі із хворобою, буваєте на багатьох науково-практичних конференціях в інших
країнах. Чи не думаєте захищати докторську
дисертацію?

– Серед наркозалежних часто зустрічаються інфіковані пацієнти. Ми призначаємо
антивірусну терапію тим, хто протягом певного періоду більше не вживає наркотики
(пасивні наркомани), адже маємо бути впевнені, що цей пацієнт не залишить на півдорозі лікування і виділені державою кошти
будуть використані за призначенням.

– Аби стати хорошим спеціалістом у
будь-якій галузі, варто постійно підвищувати свою кваліфікацію. Так, науково-практичні конференції, досвід колег в Україні, за
кордоном розширюють знання, але важливими також є власні напрацювання, підходи,
зроблені в період лікування пацієнтів. Ось
ці матеріали потребують узагальнення, проте наразі це неможливо, адже я працюю у
відділенні одна і весь робочий час приділяю
пацієнтам. Можливо, мої напрацювання будуть описані донечкою, майбутнім лікаремінфекціоністом, яка навчається в аспірантурі. Мрію, що передам їй і практичний
досвід, а вона продовжить мою справу. Україні дуже потрібні кваліфіковані інфекціоністи-гепатологи.
На базі нашого центру, а це говорить про
певний статус його в Україні, постійно проводяться наукові дослідження з різних аспектів гепатології.

– Цироз печінки, який може наступити при
вірусних гепатитах – це вирок?

– Найбільш небезпечним вірусним гепатитом, що в 97% випадків провокує розвиток цирозу печінки, є гепатит С. Підступністю і непередбачуваністю цієї хвороби є те,
що вона має приховану симптоматику і розпізнається при проведенні специфічних лабораторних досліджень. Вірусні гепатити
характеризуються масивним руйнуванням
гепатоцитів, після чого розростається сполучна тканина і утворюються рубцеві зміни
печінки.
В області зареєстровано приблизно 1200
осіб з таким діагнозом. Кожний рік помирає
третина, на жаль, з'являються нові, у
більшості випадків – цироз запізно діагностований, хвороба запущена. За кордоном таких хворих практично не лікують, дають сечогінні, якщо є наявність асциту, і легкі гепапротектори, а головне ставлять на чергу
для пересадки печінки.
У нас трохи інший підхід. Знаючи, що печінка здатна відновлюватися, ми намагаємо-

– У засобах масової інформації читаємо
прогнози, що гепатит буде подолано через
12-15 років. Що скажете Ви?

– Позитивно, що з'явилися кращі можливості для лікування пацієнтів, інфіковані
хворі виліковуються. Проте темпи подолання розповсюдження інфекції дуже малі.
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родженим дітям вірус передається у 0,5 %.
Часто ми не думаємо і не підозрюємо, що в
транспорті й інших місцях беремось за поручні, де можуть бути не менш страшні віруси. Тому боятися не потрібно, потрібно бути
обізнаними.
Пересічним же громадянам варто систематично обстежуватися для того, щоб бути
впевненими, що організм не інфікований.
Не потрібно боятися. Мій принцип «Від
себе не втечеш». Адже та невелика частка
пацієнтів, які знають про своє захворювання, та невідомо яка, але дуже велика кількість людей, яким діагноз «гепатит» не встановлено, продовжують бути джерелом
інфікування для решти наших співгромадян, що призводить до найбільшого в
Європі поширення вірусних гепатитів. Тому
чим раніше буде виявлено захворювання,
тим скоріше і краще пройде лікування. Наголошую: вірусні гепатити сьогодні успішно
лікуються.
Обстежуйтеся, бережіть здоров'я, так як
це роблять жителі країн Євросоюзу, куди ми
так прагнемо. Будьте здорові.
РS. Добіг завершення робочий день, дякую
за розмову лікарю, красивій і привітній, трохи
стомленій жінці. Поспішно розкланююсь, знаючи, що там у коридорі на неї з нетерпінням
чекає ще одна пацієнтка.
Навіть після зачинення дверей інфекційного відділення у голові роїться багато думок
про нашу медицину, яка має чимало найкращих, кваліфікованих спеціалістів, відданих
своїй справі. Не зважаючи на мізерну заробітну плату, виділену державою, вони не виїжджають в інші країни, а залишаються тут,
разом зі своїм народом, з нами, аби лікувати,
оперувати, надавати допомогу кожному, хто
її потребує.
Хочеться сподіватися, що медична реформа, розпочата в Україні, не зруйнує, а примножить, збереже і покращить медичне обслуговування населення, надання якісних медичних
послуг, а отже здоров'я нації, наше з вами здоров'я. Підвищиться статус, заодно й оплата
праці висококваліфікованих медичних працівників.

Щоб зупинити ріст поширення інфекції, потрібно вилікувати не менше 50 % хворих.
Необхідні додаткові заходи в медицині задля убезпечення зараження пацієнтів при
проходженні окремих процедур, впровадження новітніх підходів лікування, які будуть більш доступні для пересічного громадянина. Доцільним буде впровадження
скринінгових методів тестування – серед
широких верств населення і осіб, які входять до ключових груп, за допомогою
«швидких тестів». І особливо важливе покращення обізнаності та інформованості
громадян, найперше – молоді та дітей
шкільного віку.
Ще донедавна наші пацієнти могли лише
мріяти про сьогоднішній день, коли почули –
«гепатит лікується». Вірю, що ще через десяток років все зміниться у кращу сторону.
– Пані Галино! До Вас на консультацію та
лікуватися їдуть хворі із різних областей:
Хмельницької, Тернопільської, і навіть кияни.
Чи всіх пацієнтів Ви приймаєте?

– Мій обов'язок як лікаря та віруючої людини лікувати усіх, хто звертається за допомогою, полегшити страждання, відвернути
смерть. Тому деколи доводиться працювати
дуже багато, аж поки до кабінету не зайде
крайній, хто чекає на прийом. Але кожного
разу, коли бачиш, шо твої старання, твій
індивідуальний підхід до хворого, в багатьох
випадках з важким перебігом хвороби, дає
результати, розумієш, що не помилково обрав одну з найблагородніших професій –
лікаря, що найпочесніша місія – допомогти
побороти хворобу, зробити людину щасливою, виконана. Радію за кожного пацієнта,
який стає здоровим, і розчаровуюсь, коли
уже нічим допомогти не можу.
– Що Ви можете сказати тим, хто панічно
боїться слів «вірусний гепатит»?

– На жаль, населення недостатньо обізнане про хворобу. З відповідальністю заявляю,
що вірусний гепатит С не передається через
поцілунки, руки, він не літає (посміхається),
тому боятися не варто. Навіть у сім'ях, де є
хворі, за статистичними даними зараження
буває лише 0,05 %, від хворої мами новона-

Розмову записала Раїса ЩЕРБАН
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Департамент соціального захисту населення
Рівненської ОДА роз'яснює
З 1 травня 2018 року впроваджено новий
порядок надання субсидій

слуги в сумі, що перевищує 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів (340 грн), та не
погасили її до червня 2018 року.
Крім того, заяву та декларацію необхідно
подати сім'ям, які звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ та сім'ям, які не отримували субсидію в опалювальний сезон у зв'язку з перевищенням обов'язкового відсотку платежу
розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм.
У територіальних громадах (в тому числі
об'єднаних), у виконавчих органах яких
відсутні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, прийняття
заяв громадян з необхідними документами
для призначення житлових субсидій та передачу їх відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення безпосередньо або через центри надання
адміністративних послуг чи їх фронт-офіси
здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських,
селищних, міських рад.
Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені
особи – за фактичним місцем проживання):
• заяву про призначення житлової субсидії за формою, встановленою Мінсоцполітики;
• декларацію про доходи і витрати осіб,
які звернулися за призначенням житлової
субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;
• довідки про доходи – у разі зазначення в
декларації доходів, інформація про які
відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України,
фондах соціального страхування тощо і
відповідно до законодавства не може бути
отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

Про субсидії ЖКГ
Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою
громадянам – мешканцям домогосподарств,
що проживають в житлових приміщеннях
(будинках) і не можуть самотужки платити
за житлово-комунальні послуги, оплачувати
витрати на управління багатоквартирним
будинком.
Як оформити субсидію
Для більшості домогосподарств, які вже
користуються державною допомогою при
оплаті за житлово-комунальні послуги, субсидії перепризначатимуть автоматично.
Та для окремих сімей з 1 травня 2018 року призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:
• непрацюючі особи працездатного віку, в
яких або відсутні доходи, або вони менше
мінімальної заробітної плати;
• внутрішньо переміщені особи (зможуть
оформити субсидію без договору оренди
житла – лише на підставі заяви і декларації,
з зазначенням складу домогосподарства);
• особи, члени сім'ї яких не зареєстровані
за адресою домогосподарства (якщо чоловік
(дружина) отримувача субсидії або осіб, з
урахуванням яких призначалась субсидія, зареєстровані за іншою адресою);
• особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
• особи, які зареєстровані в житловому
приміщенні (будинку), але фактично в ньому
не проживають (тобто субсидія призначалась на підставі рішення комісії, без врахування до складу сім'ї таких осіб);
• сім'ям, в яких відбулися зміни у складі
сім'ї;
• сім'ям, які станом на травень 2018 року
мають прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати за житлово-комунальні по12
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тами, але необхідні для розгляду комісією
зазначених питань.
Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення житлової субсидії та
на визначення її розміру. Доповнено перелік
умов, за яких субсидія не призначається
До внесення змін субсидія не призначалась у разі, якщо будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
(призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив купівлю/оплатив послуги
на суму, що перевищує 50 тис. гривень.
Внесеними змінами доповнено перелік
умов, за яких субсидія не призначається.
З травня 2018 року на право призначення
субсидії також впливає не лише купівля/оплата послуг на суму понад 50,0 тис. грн, а і
набуття в інший законний спосіб (отримання в спадщину, в дар тощо) права власності
на земельну ділянку, квартиру (будинок),
транспортний засіб (механізм), будівельні
матеріали, інші товари довгострокового
вжитку на суму понад 50 тис. грн протягом
12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
Варто звернути увагу, що вказані умови
також поширюються на членів сім'ї особи із
складу домогосподарства, яке звернулося за
призначенням субсидії.
Крім того, субсидія не призначається (у
тому числі на наступний період), якщо:
• загальна площа квартири перевищує 120
кв. м; індивідуального будинку – 200 кв. м (крім
дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей, а також сімей, в яких не
менше року проживають троє і більше дітей,
з урахуванням тих, над якими встановлено
опіку чи піклування);
• будь-хто із складу домогосподарства
або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у володінні автомобіль, якому менше п'яти років, крім мопеда та автомобіля,
наданого органом соціального захисту населення;
• у складі домогосподарства або у складі

у встановленому порядку. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до
декларації додається письмове пояснення із
зазначенням їх розміру;
• договір найму (оренди) житла (у разі
наявності).
Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника (орендарі,
внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем проживання) поштою або в
електронній формі через офіційний вебпортал Мінсоцполітики або інтегровані з
ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного
шляхом додавання до заяви в електронній
формі ідентифікаційних даних декларанта,
підтверджених у процесі автентифікації з
використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.
У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем
заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис
із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, житлова субсидія призначається лише після підписання заявником зазначених документів у паперовій
формі протягом місяця з дня подання заяви
та декларації в електронній формі, зокрема
під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У
разі коли заяву та декларацію в зазначений
строк не підписано незалежно від причин
відсутності підпису заявника, громадянин
(у разі бажання отримати житлову субсидію) зобов'язаний подати нові заяву та декларацію.
Для розгляду питань, що належать до
компетенції комісії, у визначених випадках
структурний підрозділ з питань соціального
захисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які
не передбачені нормативно-правовими ак13

ПРАВО

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№ 33, 2018 рік

До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні.
Відтепер під час призначення субсидії
враховуються доходи не лише осіб, яким
призначається субсидія, але і членів їх сім'ї,
у разі реєстрації (фактичного проживання)
за іншою адресою. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житловокомунального обслуговування за адресою
домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, а
також членів сім'ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи. При цьому дохід у вигляді заробітної плати враховується після
сплати податку на доходи фізичних осіб.

сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, в яких відсутні доходи
або доходи менше мінімальної заробітної
плати, та/або не сплатили єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у розмірі, не меншому ніж
мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи.
Виключенням є особи, які в період за який
враховуються доходи, навчалися за денною
формою навчання або були зареєстровані у
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості,
або отримували пенсію, стипендію, державну допомогу;
• домогосподарство має наявну прострочену понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг або заборгованість з оплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У таких випадках субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або
оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у
справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку – з місяця,
наступного за тим, в якому документально
підтверджено сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію,
або оскарження заборгованості в судовому
порядку (ухвали про відкриття провадження у справі). За наявності вищевказаних обставин субсидія може бути призначена за
рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадків, коли
площа квартири перевищує 120 кв. м (будинків – 200 кв. м).
Рішення про призначення (відмову в
призначенні) субсидії в таких випадках
приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Змінено підхід при розрахунку доходів для призначення субсидії.

Термін оформлення
Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення протягом 10
календарних днів з дня подання визначених
документів для призначення субсидії приймається рішення про:
• призначення житлової субсидії;
• відмову в призначенні житлової субсидії;
• подання документів на розгляд комісії.
Про прийняте рішення заявника має бути
повідомлено протягом трьох календарних
днів з дня прийняття рішення.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право робити
запити та безоплатно отримувати у строк до
10 календарних днів від інших підприємств,
установ і організацій інформацію, необхідну
для призначення житлових субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за їх призначенням. У разі, коли документи подано
не в повному обсязі, житлова субсидія призначається за умови надходження документів, яких не подано одночасно із заявою,
протягом 30 днів з дня подання заяви.
Рішення про призначення або відмову в
призначенні житлової субсидії приймається
комісією протягом 30 календарних днів з
14
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питань соціального захисту населення
рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд
комісії.
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Призначення субсидій
З урахуванням прийнятих змін з травня
поточного року субсидія призначається
двічі на рік – у травні (на неопалювальний
період з 1 травня до 30 вересня) і у жовтні

15
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ся з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Для орендарів житлового приміщення
(будинку) житлова субсидія призначається
за наявності договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення
опалювального (неопалювального) сезону,

(на опалювальний період з 1 жовтня до
30 квітня).
Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію
для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховуєть-

Продовження на
наступній сторінці

16
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комунальних послуг призначається на календарний рік. При цьому житлова субсидія
на оплату житлово-комунальних послуг
розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.
Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за
рішенням комісії з місяця звернення до
кінця опалювального (неопалювального)
сезону.

але не більше ніж до кінця місяця, в якому
закінчується строк дії договору найму
(оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим
зверненням орендаря.
Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням
громадян. Житлова субсидія на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і на оплату житлово-

17
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за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
При цьому, у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім'ї
члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
Увага! Громадянин несе відповідальність
за подані відомості про доходи, майно, що
вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.
У разі неповідомлення про вказані зміни
надання субсидії припиняється, а сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової
субсидії повертається до бюджету.
Основні нормативно-правові акти
з надання житлових субсидій
• постанова Кабінету Міністрів України
від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами, зокрема постанова
КМУ від 27.04.2018р. № 329, якою впроваджено оновлений порядок надання житлових
субсидій, набрання чинності – з 01.05.2018)
• постанова Кабінету Міністрів України
від 27.07.1997 № 1156 «Про новий розмір
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива у разі
надання житлової субсидії» (із змінами)
• постанова Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення
державних соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального обслуговування» (із
змінами)
• постанова Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 430 «Питання призначення
житлової субсидії на оплату послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій».

У разі подання заяви протягом двох
місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.
Якщо громадяни, що перебувають у
складних життєвих обставинах, не змогли
звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону,
житлова субсидія може бути призначена з
початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) за рішенням комісії у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.
Рішення комісії про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Про що необхідно повідомляти органи
соціального захисту населення
Громадянин, якому призначено житлову
субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів проінформувати управління
соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової
субсидії, зокрема:
• зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа – членів домогосподарства, які
фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
• зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;
• зміну переліку отримуваних житловокомунальних послуг, умов їх надання;
• зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
• зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;
• наявність у володінні осіб, з урахуванням яких призначено субсидію, а також у
членів їх сімей, транспортного засобу, з дати
випуску якого не минуло 5 років;
• здійснення купівлі (набуття права власності у інший визначений законодавством
спосіб)/ оплати послуг на суму понад 50 тис.
грн протягом 12 місяців перед зверненням

Світлана КОСЯНЧУК,
начальник управління
соціальних виплат та пільг

Тетяна ДОЙНИЧКО,

головний спеціаліст
відділу соціальних виплат
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Монетизація пільг – проїзд
прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування.
На виконання п.3 постанови Кабінету
Міністрів України від 14.03.2018 № 197
прийнято розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 25.05.2018
№ 332 «Про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати окремим категоріям громадян, які мають право на пільги з
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» з наступною реєстрацією в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській
області, яким затверджено розмір такої щомісячної виплати в сумі 90 гривень.
Дія Порядку поширюється на такі категорії пільговиків:
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
• особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорія 1)
(ст. 20);
• учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (категорія 2)
(ст. 21);
• діти від 6 років, яким встановлено
інвалідність, пов'язану з Чорнобильською
катастрофою (ст. 30).
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
• учасники бойових дій (ст. 12);
• особи, які отримали інвалідність
внаслідок війни (ст. 13).
Закон України «Про охорону дитинства»:
• діти від 6 років з багатодітних сімей
(ст. 13).
Закон України «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»:
• ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани
Національної поліції, ветерани податко-

Законом України від 6 грудня 2016 р.
№ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (пункт 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення») установлено, що пільги з оплати проїзду усіма видами міського, приміського та
міжміського транспорту можуть надаватися
у готівковій формі у розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
Уряд затвердив Порядок надання пільг у
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування
на міських, приміських та міжміських маршрутах – постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197 «Деякі питання
надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального
користування на міських, приміських та
міжміських маршрутах» набрала чинності
24.03.2018 року.
Затверджений даною постановою порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських
та міжміських маршрутах (далі – Порядок)
передбачає надання замість пільг компенсації, розмір якої щорічно визначатимуть
Київська міська державна адміністрація та
обласні адміністрації на відповідний рік.
Відповідно до зазначеного Порядку визначено механізм надання пільг у готівковій
формі з оплати проїзду за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування.
Також Урядом прийнято рішення про
встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування
(постанова Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 № 196). Зокрема, особам, які
відповідно до законодавства мають пільги з
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах, установлено соціальну
норму у мінімальній кількості 30 поїздок на
місяць. З урахуванням цієї норми пільги будуть надаватись у готівковій формі в разі
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стю у подвійному розмірі.
Крім того, для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у
загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах або проходять
реабілітацію, розмір щомісячної готівкової
виплати додатково збільшується вдвічі.
Щомісячні готівкові виплати здійснюються структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад.
Уряд надав право саме місцевим органам
вирішувати питання щодо безготівкової чи
монетизованої форми пільг, а також приймати рішення про збільшення кількості поїздок та розміру суми щомісячної готівкової
виплати, визначати інші категорії громадян,
на яких буде поширюватися дія зазначеного
Порядку, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування».

вої міліції, ветерани державної пожежної
охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби
цивільного захисту, ветерани Держспецзв'язку (ст. 6).
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей»:
• батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти
під час військової служби (ст. 14).
Закон України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»:
• особи з інвалідністю, діти з інвалідністю від шести років та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи
або дітей з інвалідністю (ст.38 ).
Закон України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні»:
• реабілітовані особи, які отримали
інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами (ст. 6).
При цьому для забезпечення максимальної підтримки осіб з інвалідністю передбачається виплачувати компенсацію особам з
інвалідністю I групи або дітям з інвалідні-

Світлана КОСЯНЧУК, начальник
управління соціальних виплат та пільг
Володимир КАРАЩУК,
начальник відділу пільг

ВЕРХОВНА РАДА ЗАМІНИЛА В ЗАКОНАХ ТЕРМІН «ІНВАЛІД»
НА «ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ»
За ухвалення відповідного законопроекту № 6710 за основу і в цілому проголосувало
232 депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу. Так,
парламент замінив у 42 законах термін «інвалід» на термін «особа з інвалідністю» з метою
приведення у відповідність до Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу
до неї. Таким чином парламент привів чинне законодавство в частині соціального захисту
осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з
інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері. Також уточнено норми статті 22 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо умов вступу осіб з інвалідністю до вищих та професійно-технічних навчальних закладів та збережено норму стосовно виплати студентам з інвалідністю тільки академічної стипендії. Рада також визначила, що положення про Фонд
соціального захисту інвалідів затверджується центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної соціальної політики – Мінсоцполітики з урахуванням
пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю. На даний час зазначене положення затверджується Кабінетом міністрів України. Депутати передбачили,
що посвідчення, видані до набрання чинності цим законом, у яких застосовуються слова
«інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є дійсними протягом строку, на який їх видано.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2367292-radazaminila-v-zakonah-termin-invalid-na-ludina-z-invalidnistu.html
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Насильство не слід терпіти
му захист від порушення прав і свобод особистості. Зокрема, даний Закон № 2229-VIII
передбачає спеціальні заходи щодо протидії
домашньому насильству, які є новими правовими інструментами для українського законодавства: терміновий заборонний припис; обмежувальний припис; взяття на
профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; направлення кривдника на проходження програми
для кривдників.
Терміновий заборонний припис – виноситься Національною поліцією за заявою
жертви домашнього насильства або за власною ініціативою в ситуації, коли є безпосередня загроза життю чи здоров'ю постраждалих осіб. Цей припис містить у собі певний перелік заборон/зобов'язань для кривдника: зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;
заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. При цьому не
має значення хто є власником місця проживання (перебування) постраждалої особи.
Дія припису – до 10 діб. Якщо кривдник
відмовляється добровільно залишити місце
проживання (перебування) постраждалої
особи, поліція має право застосувати поліцейські заходи примусу для виселення.
Обмежувальний припис стосовно кривдника – встановлений у судовому порядку
захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов'язків на особу, яка вчинила
домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Це
вже судовий припис, направлений також на
захист постраждалої особи, і, у порівнянні з
поліцейським приписом, діє довше (від 1
місяця до 6 з правом подовження ще до 6
місяців) і перелік заборон/зобов'язань в
нього більш широкий: заборона перебувати
в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об'єктом
права спільної сумісної власності або особи-

7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про запобігання
та протидію домашньому насильству»
№ 2229-VIII (далі Закон України № 2229VIII), де визначено чотири види насильства
в сім'ї:
Фізичне – включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також
незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв,
мордування, заподіяння тілесних ушкоджень
різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває
в небезпечному для життя стані, заподіяння
смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру;
Сексуальне – будь-які діяння сексуального
характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно
від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з
третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої
недоторканості особи, у тому числі вчинені
стосовно дитини або в її присутності;
Психологічне – включає словесні образи,
погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері,
якщо такі дії або бездіяльність викликали у
постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити
себе або завдали шкоди психічному здоров'ю
особи;
Економічне – включає умисне позбавлення
житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися
ними, залишення без догляду чи піклування,
перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.
Багато людей, над якими чинять насильство, не наважуються йому протистояти.
Тим часом, законодавство гарантує кожно21
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про направлення кривдника для проходження програми приймається судом.
Термін становить від 3 місяців до 1 року. У
разі неявки кривдника для проходження
програми для кривдників або ухилення від
проходження програми без поважних причин суб'єкти, відповідальні за виконання
програм для кривдників, надають протягом
трьох робочих днів письмове повідомлення
про це уповноваженому підрозділу органів
Національної поліції України для вжиття
заходів.
Постраждалій від насильства особі потрібно звернутись до Національної поліції,
судових органів, органів опіки та піклування, служби у справах дітей, громадських організацій, загальних та спеціалізованих
служб підтримки постраждалих осіб, системи безоплатної правової допомоги.
Види послуг жертвам домашнього
насильства, що надає система безоплатної
правової допомоги в Україні
У Рівненському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) (м. Рівне, вул. Кавказька, 7)
можна отримати правову допомогу, яка повністю або частково надається за рахунок
коштів Державного бюджету, місцевих
бюджетів та інших джерел. Безоплатна
правова допомога поділяється на первинну, що передбачає собою надання консультацій, роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів
(крім документів процесуального характеру), та вторинну – представництво та захист інтересів особи у суді чи інших державних органах, складання документів
процесуального характеру (позовні заяви,
клопотання, заперечення проти позову,
скарги апеляційні та касаційні тощо). Мабуть усі чули про так званого «безкоштовного адвоката» – саме такі адвокати у
більшості надають безоплатну вторинну
правову допомогу. Але визначення «безкоштовний адвокат» не є коректним, адже
це приватні адвокати, які з Центром співпрацюють на умовах договору, і їхні послуги
саме для клієнта Центру є безкоштовними,
натомість роботу адвоката в цьому випадку

стою приватною власністю постраждалої
особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;
заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за
власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в
будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і
через третіх осіб.
Суд виносить такий припис протягом 72
годин з моменту звернення заявника. Судовий збір не сплачується. Потрібно звернути
увагу, що для застосування на практиці термінового заборонного припису МВС України мав затвердити відповідний порядок до
7.07.2018. Однак на час написання даної
статті такий порядок не був прийнятий. Порядок же винесення судами обмежувального припису передбачений Цивільним процесуальним кодексом України і діє вже починаючи з 7.01.2018 р.
Взяття на профілактичний облік
кривдника та проведення з ним
профілактичної роботи
Обов'язок з проведення цієї роботи покладено на Національну поліцію України.
Процедуру взяття на облік, зняття з обліку
та проведення роботи має бути врегульовано порядком, який затверджується МВС
України. На перший погляд цей засіб впливу на кривдника не виглядає дієвим у порівнянні з приписами, але з точки зору судового захисту постраждалої особи, кримінального переслідування кривдника, отримання того ж обмежувального припису
факт знаходження на профілактичному обліку може зіграти свою важливу роль.
Направлення кривдника
на проходження спеціальної програми
Цю частину роботи (створення відповідних закладів та фінансування) мають на
себе взяти місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування. Рішення
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статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про
місце свого тимчасового перебування»); постанова про накладення адміністративного
стягнення за вчинення правопорушення,
пов'язаного з домашнім насильством або насильством за ознакою статі (видається за заявою потерпілої особи); копія заяви до суду
про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника або ж
відповідне рішення суду та ін. Наведений
перелік не є вичерпним і особою, яка зазнала
домашнього насильства або насильства за
ознакою статі, можуть бути подані й інші документи, які містять інформацію про факти
вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Як зазначають працівники фронт-офісу
Рівненського місцевого центру з надання
БВПД, які безпосередньо спілкуються з відвідувачами та надають первинну правову
допомогу, інколи людина звертається за
консультацією ніби з іншого питання, наприклад – як зняти з реєстрації у своєму
житлі родича? Згодом з'ясовується, що цей
родич регулярно чинить насильство щодо
клієнта Центру. Насильство в жодному разі
терпіти не потрібно і за найменших його
проявів – необхідно чинити спротив з використанням усіх інструментів та можливостей, що визначає законодавство України.
Звісно, допоможуть в цьому центри з надання безоплатної вторинної допомоги в
Україні та бюро правової допомоги (структурні підрозділи Центрів, які територіально
розташовані у кожному районі області).
Дізнатись розташування найближчого центру або бюро правової допомоги можна зателефонувавши на єдиний номер контактцентру системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

оплачує держава за рахунок Держбюджету.
Якщо право на первинну правову допомогу мають всі особи, які перебувають під
юрисдикцією України, то перелік суб'єктів,
які мають право на вторинну правову допомогу, наведений у статті 14 Закону України
«Про безоплатну правову допомогу» від
2.06.2011 № 3460-VI, хоч і значний, але все
ж обмежений, і в першу чергу до уваги береться критерій малозабезпеченості – це у
разі, якщо особа отримує дохід у розмірі, що
не перевищує двох прожиткових мінімумів.
Решта осіб, що мають право на отримання послуг адвоката за рахунок держави, визначається по категоріях, що їх можна назвати вразливими, як от діти, у т.ч. діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування або ж які перебувають у складних
життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи, ветерани війни та інше (як
зазначалося вище – повний перелік наведений у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011
№ 3460-VI). За умови належності особи та
однієї з таких категорій та при її зверненні за
отриманням безоплатної вторинної правової допомоги – розмір її доходів вже не має
жодного значення і до уваги не береться. До
однієї з таких вразливих категорій осіб, які
мають безумовне право на отримання вторинної безоплатної правової допомоги без
будь-яких підтверджень та доведення своєї
малозабезпеченості відносяться особи, які
постраждали від домашнього насильства
або насильства за ознакою статі.
Але при цьому варто пам'ятати, що для
отримання безоплатної вторинної правової
допомоги необхідне підтвердження належності особи саме до цієї категорії. У випадку
з жертвами домашнього насильства це можуть бути: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, пов'язаного з
домашнім насильством; талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством, виданий органами Національної поліції
України; протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого

Оксана ПОДОЛЯК, головний
спеціаліст відділу правопросвітництва та
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної
первинної правової допомоги Рівненського
місцевого центру з надання БВПД
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Якщо роботодавець порушує Ваші трудові права –
звертайтеся до Управління Держпраці
Трудові гарантії особам з інвалідністю та дотримання законодавства щодо виконання нормативу робочих місць для їх працевлаштування – це одне із пріоритетних питань, яке вивчають фахівці Управління Держпраці у Рівненській області під час проведення інспекційних відвідувань, інформативно-роз’яснювальної
роботи та інших заходів контролю. Результативності додає соціальне партнерство із Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.
Зокрема, одним із пунктів Угоди про співпрацю обумовлено надання Управлінню
інформації про суб’єктів господарювання, які належно не подають Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. А це є порушенням вимог ст.
19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
У свою чергу, головні державні інспектори праці перевіряють ці підприємства.
Так, за квітень-травень 2018 року інспектори побували на 9 підприємствах. За
результатами перевірок складені акти, внесені приписи, якими зобов’язано роботодавців у встановлений термін усунути виявлені порушення. Посадові особи, які
допустили зазначені порушення, притягнуті до адміністративної відповідальності.
Що ж саме перевіряють інспектори праці? Про трудові права та гарантії працюючих осіб з інвалідністю роз’яснює головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю
Управління Держпраці у Рівненській області Юрій Савчук.
– Хто зобов’язаний працевлаштовувати
осіб з інвалідністю?

Серед гарантій, що надаються працюючим особам з інвалідністю, назвемо такі:
1) відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу Законів про працю України (надалі –
КЗпП) при прийомі на роботу не встановлюється випробувальний термін для осіб з
інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
2) інвалідність є поважною причиною
для розірвання трудового договору, укладеного безстроково або на визначений строк.
Це значить, що коли працівнику встановлено інвалідність, він має право розірвати трудовий договір у будь-який час за заявою
працівника;
3) при скороченні чисельності або штату
працівників переважне право залишитися
на роботі при рівних умовах продуктивності
праці та кваліфікації надається учасникам
бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус вете-

Працевлаштовувати осіб з інвалідністю
зобов’язаний кожен роботодавець, виходячи
з низки правових норм і законів, зокрема:
Кодексу законів про працю України, Закону
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII та Закону України № 2694 «Про охорону праці».
Відповідно до ст.19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, встановлено норматив у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, має
бути створене одне робоче місце.
– Які гарантії передбачені законодавством
про працю працюючим особам з інвалідністю?
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Закону України «Про відпустки».
5) До роботи в нічний час та до надурочних робіт особи з інвалідністю можуть залучатись лише за їх згодою і за умови, що це не
суперечить медичним рекомендаціям.
6) Згідно зі ст.172 КЗпП, за проханням
особи з інвалідністю може встановлюватись режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня); до того ж, на власника
покладено зобов’язання, зокрема, організовувати навчання, перекваліфікацію, працевлаштування осіб з інвалідністю, створення
для них умов праці з урахуванням медичних рекомендацій.

Юрій Савчук

– Чи має право роботодавець порушувати
медичні рекомендації при прийомі на роботу
особи з інвалідністю?

ранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(пункт 5 частина 2 статті 42 КЗпП України).
4) 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.
Крім того відповідно до пункту 6 та 7 частини першої статті 25 Закону України «Про
відпустки», відпустка без збереження заробітної плати щорічно надається особам з
інвалідністю
– I та II груп тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
– III групи тривалістю до 30 календарних днів;
На відміну від звичайних працівників,
працівники з інвалідністю, які недавно
влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на цьому
підприємстві, можуть скористатися своїм
правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної
роботи на цьому підприємстві, це передбачено частиною 7 статті 10 Закону України
«Про відпустки». А працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на
підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для
них час відповідно до частини 13 статті 10

Роботодавець не має права порушувати
медичні рекомендації. Навіть у випадку,
якщо особа з інвалідністю сама наполягає на
порушенні медичних рекомендацій при
прийомі на роботу чи під час трудових
відносин, то роботодавець не має права цього робити, бо порушить законодавство про
працю та про охорону праці.
– Чи зобов’язаний роботодавець створювати нове робоче місце для працівника, який надає довідку про стан здоров’я?

Зауважимо, законодавство не містить
норм, які б вимагали від роботодавця створювати нове робоче місце для працівника,
якому встановлено інвалідність. Виходячи з
цього, роботодавець може запропонувати
йому підходящу роботу, яка відповідає його
стану здоров’я, лише за тими робочими
місцями, що є на підприємстві. Ще один нюанс – роботодавець може перевести працівника на іншу легшу роботу лише за наявності згоди самого працівника. Тому, якщо
запропоноване робоче місце не влаштовує
працівника та він відмовляється від переведення на таку легшу роботу, тоді роботодавець уже може звільнити його за пунктом 2
частини 1 статті 40 КЗпП України.
За консультаціями можна звернутися
безпосередньо до фахівців Управління:
м.Рівне, вул. Лермонтова, 7.
Або за номером телефону 26-27-09
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Індивідуальний супровід після працевлаштування
проходить сім’я з інвалідністю
У вересні 2016 року до Радивилівського
центру зайнятості звернулись у пошуку роботи Ігор та Ірина Мирончуки. І батько і
дочка – особи з інвалідністю. У житті наштовхувались на постійні труднощі, але
ніколи не «опускали руки», а навпаки –
йшли вперед, долаючи перешкоди, які робили їх тільки сильнішими. Ірина Ігорівна –
людина з інвалідністю (ДЦП) з дитинства,
Ігор Володимирович отримав травму в дорожньо-транспортній пригоді. Він разом із
дружиною весь свій час присвячували доньці, її реабілітації. Ще в школі Ірина почала
займатися легкою атлетикою під керівництвом батька-тренера. Після закінчення школи дівчинка вступила до вишу на факультет
«Фізична реабілітація». Упродовж навчання вона продовжувала займатися спортом,
брати участь у змаганнях, де займала призові місця.
Після закінчення навчання Ірина та її
батько деякий час працювали тренерами
гуртка спортивного напряму. Звільнившись
після закінчення терміну дії договору, вони
звернулися в районний центр зайнятості.
Під час перебування на обліку в Радивилівському районному центрі зайнятості їм
було надано весь перелік послуг. Ігор та
Ірина активно брали участь у семінарах з
техніки пошуку роботи, тренінгах для осіб з
інвалідністю, індивідуальних консультаціях. У лютому 2017 року були працевлаштовані в Радивилівський міський центр куль-

тури, дозвілля і мистецтв» тренерами в тренажерну залу. Особистими консультантами
було запропоновано ведення індивідуального супроводу після працевлаштування. Ігор
Володимирович та Ірина Ігорівна погодилися.
Фахівці центру зайнятості прийшли на
зустріч з Мирончуками в тренажерну залу
міського центру дозвілля, культури і мистецтв. Розмова вийшла цікавою і змістовною. Тренери провели екскурсію по тренажерній залі. Ірина продемонструвала свої
здібності на деяких тренажерах, здивувавши
одночасно своєю тендітністю і силою. Загалом склалось враження, що справою займаються справжні професіонали, які своїм позитивним прикладом спонукають відвідувачів до самовдосконалення.
Ніна БРЕЧКО,
заступник начальника відділу
Радивилівської філії ОЦЗ

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

Бажання дівчини з інвалідністю здійснилося
Анна Мельник – одна з тих людей, про
яких говорять «вона знає, чого хоче від життя». Довгий час дівчина лікувалась, що не
давало їй змоги реалізувати себе. Час летів
неначе стрімка ріка, води якої повернути
ніхто не в силі, але Анна ніколи не впадала у
відчай, вірила, прагнула, а головне – хотіла.
Після покращення здоров’я Анна Мельник відразу звернулась за допомогою до

Сарненського районного центру зайнятості,
розповіла про бажання навчатися, оскільки
не мала професійної освіти. Фахівці центру
зайнятості її уважно вислухали, дізналися
про її професійні очікування, оцінили навички та визначили здібності, ознайомилися з рекомендаціями висновків медичної
спеціалізованої експертної комісії і посприяли працевлаштуванню дівчини.
26

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

У рамках співпраці з центром зайнятості
Анна скористалася послугами фахівця з
профорієнтації та була скерована на навчання за професією продавець продовольчих
товарів. Дівчина з великою надією на успіх
приступила до навчання. Проходячи виробничу практику в приватного підприємця
Наталії Вікторівни Опалько, зарекомендувала себе з позитивної сторони. Опанувавши теоретичні знання та практичні навички,
Анна була працевлаштована. Сьогодні робота, яку виконує Анна, приносить їй задоволення. Дівчина має змогу спілкуватися з
людьми, отримувати фінансову підтримку
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для своїх власних потреб, а головне – здійснилося бажання Анни, яке було лиш мрією
цілих три роки.
Олена МИХАЙЛОВСЬКА, заст. нач.
відділу Сарненського РЦЗ
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Людині з інвалідністю допомогли
інтегруватись у соціумі
Одне з найважливіших завдань кожної
держави – соціальний захист її громадян,
зокрема і людей, які мають інвалідність.
Більшість роботодавців людей з інвалідністю на роботу беруть неохоче. Але ж багато з
них мають високий потенціал і бажання
працювати, адже саме це дає змогу такій
людині повноцінно інтегруватися в соціум.
На обліку в Рівненському міському центрі
зайнятості перебуває чимало осіб з інвалідністю, котрі не мають професії та спеціальності або ж мають робітничу професію.
Саме до такої категорії громадян належить
Валентин К., який має III групу інвалідності і
досить помітні зовнішні ознаки проблем зі
здоров’ям. Якраз ця проблема у багатьох випадках ставала вирішальною при прийнятті
роботодавцями рішення щодо його працевлаштування. Після багатьох невдалих спроб
влаштуватись на роботу за професією штукатура чи навіть на некваліфіковані посади, Валентин почав зневірюватись у собі. Проте
особистий консультант, заступник начальника відділу організації працевлаштування населення Олена Попенко, всіляко підтримувала безробітного, спонукала його до активних
дій. Так, вона запропонувала йому взяти
участь у громадських роботах, аби не сидіти
без діла і бути корисним, Валентин брав
участь в оплачуваних громадських роботах

на КП «Спецкомбінат – ритуальна служба»,
де зарекомендував себе сумлінним і працьовитим робітником.
Активний пошук роботи тривав, Валентин наполегливо виконував усі рекомендації особистого консультанта. У січні 2018
року Рівненський НВК № 14 подав до центру зайнятості інформацію про потребу в
персоналі, а саме – з’явилася вакансія
двірника. Після телефонної розмови з роботодавцем та презентації безробітного Валентину К. було видано направлення на працевлаштування. Після зустрічі чоловіка безпосередньо з представником роботодавця
прийняте позитивне рішення щодо його
працевлаштування.
Приємно бачити реальні результати своїх
наполегливих зусиль, а ще приємніше відчувати, що ти допоміг людині з інвалідністю
реалізувати своє право на працю та навчив
мислити позитивно. Людина з позитивним
мисленням стає підготовленою до життєвих
випробовувань, впевненіше дивиться в майбутнє. Тож, якщо ви втратили надію змінити своє життя на краще та вважаєте, що
інвалідність – це свого роду вирок, пам’ятайте: навкруги вас чимало небайдужих людей, і фахівці центру зайнятості в тому числі.
Алла ЛИСИЦЬКА,
начальник відділу Рівненського МЦЗ
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Інвалідність – не перешкода для працевлаштування
«База Компані». Ще в 2010 році Євгеній закінчив Національний університет харчових
технологій, але знайти роботу за здобутою
професією не було можливості. Все ж таки
він надумав звернутися за допомогою до
Кузнецовського міського центру зайнятості,
дуже сподіваючись на фахову консультацію
працівників служби зайнятості.
Зауважимо: Євгеній перебував на обліку в
центрі зайнятості недовго, в грудні минулого
року отримав статус безробітного, а вже в
січні 2018 року пішов на роботу в ТзОВ
«База Компані», де працює охоронником.
Варто зазначити: якщо людина хоче працювати, то, як правило, завжди може знайти
собі роботу, як це зробив Євгеній Остапенко, адже до центру зайнятості він звернувся
не лише за допомогою по безробіттю, а задля пошуку роботи. І він її знайшов.
Шановний пане Євгенію! Працівники
Варашської філії обласного центру зайнятості щиро бажають Вам успіхів у праці і
міцного здоров’я.

Вараш. По-різному складаються долі людей, у кожного своя стежинка в житті. Щоб
досягти своєї мети, людина перебуває в постійному пошуку, а досягнувши її, стає самодостатньою, розкривається як особистість
та відчуває себе повноцінною частиною соціуму. З різних причин багатьом людям це не
вдається. Найважче реалізувати себе у
житті та досягти професійного успіху людям з інвалідністю.
Одним із яскравих прикладів отримання
роботи за сприянням служби зайнятості людиною з інвалідністю, можна вважати працевлаштування Євгенія Остапенка у ТзОВ

Руслана ЯРОЩУК,
начальник відділу Варашської філії ОЦЗ
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Державні інтернатні установи та будинки іншого типу
для престарілих та осіб з інвалідністю
У системі соціального захисту населення функціонує 7 інтернатних установ різного профілю, а саме: комунальний заклад «Дубенський будинокінтернат для громадян похилого віку та інвалідів» Рівненської обласної ради,
комунальний заклад «Здолбунівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Острозький психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної
ради, комунальний заклад «Тучинський геріатричний пансіонат» Рівненської
обласної ради, комунальний заклад «Рівненський геріатричний пансіонат»,
комунальний заклад «Мирогощанський дитячий будинок-інтернат» Рівненської обласної ради.
Фінансування інтернатних установ
здійснюється з обласного бюджету.
Основними завданнями в діяльності
інтернатних установ є:

– забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для проживання/перебування, соціально-побутового
обслуговування, денної зайнятості (заняття
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творчістю, дозвілля, навчання, добровільна
праця тощо) та надання медичної допомоги
підопічним;
– надання соціальних послуг підопічним
(стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, представництво інтересів).
Можуть надаватися послуги з підтримання проживання, паліативного/хоспісного та
денного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування.
Для організації трудової реабілітації та
забезпечення підопічних предметами, матеріалами та інвентарем, основними продук-

–––––––––––––––––––––––––
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тами харчування власного виробництва
функціонує підсобне господарство, можуть
утворюватися лікувально-виробничі (трудові) майстерні.
Продукція, вироблена у підсобних господарствах та лікувально-виробничих (трудових) майстернях, використовується для задоволення потреб і поліпшення умов проживання підопічних та розвитку діяльності
інтернатних установ.
Підопічні відповідно до встановлених
норм забезпечуються:
– приміщенням (житловими кімнатами)
для проживання/перебування та усіма ко-

Додаток
№ Повна назва
з/п
закладу
1

Комунальний заклад
«Мирогощанський
дитячий будинок-інтернат»
Рівненської обласної ради

2

Адреса,
телефон

Планова Категорія осіб,
ємність які проживають

вул.Патолічева,11-А, с. Мирогоща
Друга Дубенського р-ну
Рівненської області
(0256) 77-2-81

Директор

105

діти-інваліди,
психічно хворі особи
з інвалідністю

Буркацький
Григорій
Григорович

Комунальний заклад
вул. Бельмаж, 109, м. Острог
«Острозький психоневро- Рівненської області
логічний інтернат» Рівнен- (0254) 2-38-05
ської обласної ради

130

психічно хворі особи
з інвалідністю, особи
похилого віку

Дмитрук
Олександр
Андрійович

3

Комунальний заклад
«Урвенський психоневрологічний інтернат»
Рівненської обласної ради

вул. Замкова, 53А, с. Урвенна
Здолбунівського р-ну
Рівненської області
(0252) 5-70-17

205

психічно хворі особи
з інвалідністю, особи
похилого віку

Горбачов
Олексій
Миколайович

4

Комунальний заклад
«Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»
Рівненської обласної ради

вул. Широка, 3, м. Дубно
Рівненської області
(0256) 3-35-47

275

особи похилого віку,
особи з інвалідністю
І, ІІ групи, психічно
хворі особи
з інвалідністю

Римар
Ігор
Миколайович

5

Комунальний заклад
вул. 8 Березня, 40, м. Здолбунів
«Здолбунівський будинок- Рівненської області
інтернат для громадян
(0252) 2-24-61
похилого віку та інвалідів»
Рівненської обласної ради

230

особи похилого віку,
особи з інвалідністю
І, ІІ групи, психічно
хворі особи з інвалідністю

Висоцький
Олег
Юрійович

6

Комунальний заклад
вул. Шевченка, 17, с. Тучин
«Тучинський геріатричГощанського р-ну Рівненської обл.
ний пансіонат» Рівненської (0250) 9-22-79
обласної ради

110

особи похилого віку,
особи з інвалідністю
І, ІІ групи

Демчук
Олександр
Миколайович

7

Комунальний заклад
«Рівненський геріатричний
пансіонат» Рівненської
обласної ради

155

особи похилого віку,
особи з інвалідністю
І, ІІ групи, психічно
хворі особи з інвалідністю

Дрозд
Василь
Макарович

вул. Лісова, 1, с. Боянівка
Рівненського р-ну
Рівненської області
27-32-39
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(опікуни або піклувальники), підопічні та
інші особи.
З метою забезпечення участі підопічних
інтернатних установ у культурно-мистецьких та спортивних заходах, виявлення та
підтримки їх творчих здібностей, обміну позитивним досвідом серед інтернатних установ області щороку на базі інтернатних установ проводиться Фестиваль самодіяльної
творчості серед колективів підопічних інтернатних установ та спартакіада «Рух заради здоров’я».
Для забезпечення виконання першочергових завдань з ремонту наявних будівель та
будівництва нових, проведення капітальних
ремонтів зовнішніх та внутрішніх теплових
та електричних мереж тощо, департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації організовується робота щодо
участі підвідомчих установ в державних та
регіональних конкурсах та програмах, зокрема, Державного фонду регіонального розвитку, Обласній програмі енергоефективності.
Інформація щодо адрес інтернатних установ, кількості та категорій осіб, які в них живуть, керівників та контактні дані розміщена
в додатку.

мунально-побутовими послугами;
– предметами, матеріалами та інвентарем
(одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
– раціональним (не менше ніж чотириразовим) харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров’я;
– лікарськими засобами, технічними та
іншими засобами і виробами медичного
призначення у порядку, встановленому законодавством.
Підопічним гарантується:
– надання медичної допомоги, у тому
числі екстреної, за наявності медичних показань, консультації, стаціонарне лікування
на базі закладів охорони здоров’я відповідно
до законодавства;
– створення умов для участі в культурномасових заходах та комплексі реабілітаційних заходів;
– забезпечення денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) з урахуванням стану
здоров’я та бажання підопічних;
– захист прав та підтримка, інформування щодо прав підопічних, представництво
їхніх інтересів.
При інтернатних установах створені громадські ради, до складу яких входять представники громадських організацій, родичі

Департамент
соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації

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

Урвенський психоневрологічний інтернат
Здолбунівський район, с. Урвенна, вул. Замкова, 53а
Урвенський будинок-інтернат для людей
похилого віку та інвалідів утворений згідно
наказу № 155 від 25 серпня 1955 року обласного управління соціального забезпечення
за погодженням з Міністерством соціального захисту населення УРСР. У 1983 році будинок-інтернат перейменовано у психоневрологічний інтернат. Сьогодні тут мешкає
198 осіб з інвалідністю та громадян похилого віку.
Урвенський психоневрологічний інтернат є стаціонарною соціально-медичною установою, призначеною для постійного проживання громадян з психоневрологічними

захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Інтернат підпорядкований
головному управлінню праці та соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації.
Інтернат організований в пристосованих
будівлях з необхідними приміщеннями, що
відповідають санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, вимогам техніки безпеки та мають всі види комунального благоустрою для проживання психічно хворих
людей. Площа території складає 11,3 гектари.
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В інтернаті знаходяться 5
житлових корпусів, пральнобанний комплекс, гаражі, овочесховища, столярний цех,
складські приміщення, морг,
підсобне господарство (корівник, свинарник, овочесховище, складські приміщення, забійний цех).
У закладі працює 112 осіб,
з них 58 – медичний персонал. Вони створюють для
підопічних затишок і комфорт, дбають про їхнє здоров’я та повноцінне харчування.
На даний час в інтернаті проживають шестеро підопічних, які внаслідок перенесених
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Мешканці Урвенського будинку-інтернату
виступають перед глядачами

Наявність в інтернаті 21,3 га орної землі,
де вирощують картоплю, овочі, зернові й
кормові культури, 100 голів свиней, 23 голови великої рогатої худоби, дала
можливість здешевити меню
підопічних і збільшити натуральні норми харчування.
З метою адаптації та розв’язання соціально-побутових
проблем психічно хворих осіб,
які потребують постійного догляду, адміністрація та медперсонал інтернату регулярно
проводять індивідуальні бесіди
з підопічними з метою роз’яснення умов та правил проживання згідно Правил внутрішнього розпорядку. Періодично
Пацієнти та персонал Урвенського будинку-інтернату на Святі вишиванки
проводяться зустрічі з дільничим інспектором Здолбунівського РВВС з
раніше гострих порушень мозкового кровометою попередження злочинних та хуліобігу перебувають на постільному режимі і
ганських дій серед підопічних.
потребують посиленого індивідуального
догляду зі сторони медперсоналу.
При будинку-інтернаті функціонує підсобне
господарство, завдяки
якому заклад забезпечує
себе м’ясом і молоком,
овочами, а підопічні за
своїм бажанням і ті, кому
призначена трудотерапія,
допомагають доглядати
за тваринами, працювати
Пацієнти та персонал Урвенського будинку-інтернату
на землі.
на фестивалі «Рух заради здоров’я»
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«Ми» і «Вони»: реалії буття
Якісне піклування про неповносправних людей – ознака цивілізованого суспільства
Згодом пішли своїми дорогами уже доВолею долі я причетна до Урвенського
рослі хлопці, постаріла моя мама. У свої 70
психоневрологічного будинку-інтернату.
років їй важко було справлятися по госпоТак склалося, що у нашій родині народиладарству та опікуватися Миколою. Хвороби,
ся дитина з інвалідністю. Це мій двоюрідтягар відповідальності за долю племінника
ний брат Микола, 1971 року народження,
гнітили її. Вона виглядала дуже стомленою,
якого я охрестила. Довгоочікувану радість
а в очах не зникав смуток.
мами враз затьмарив діагноз лікарів. МиВдруге наша родина зібралася на раду,
колка – з розумовими відхиленнями, хвороаби вирішити подальшу долю Миколи. Одба Дауна. Це був вирок! Потроху оговтавностайним постало рішення – віддати Мишись, вона вчилися жити з не такою, як всі,
колу в спеціалізований будинок-інтернат,
дитиною. Мама дуже любила свою крихітку
що знаходиться в селі Урвенне Здолбуніві не планувала кудись віддавати Миколку,
ського району, адже там створені відповідні
наприклад, за десятки кілометрів в спецумови для проживання, медичного і побутошколу. Ох, нелегко було мамі хлопця, а коли
вого обслуговування. Не один день мийому виповнилося 20 років, її не стало.
тарств довелося мені пройти, щоб отримати,
Микола після смерті мами залишився
здавалось, очевидні висновки комісій, що
один на один зі своєю хворобою. Він погано
цей хлопець таки має захворювання і є інварозмовляв, не пристосований до життя, балідом з дитинства.
гато чого в ньому не розумів, а отже не міг
У 2010 році Микола став пацієнтом Урсебе обслуговувати і проживати сам. Не
венського будинку-інтернату для людей повмів читати, жодного дня не відвідував шкохилого віку та інвалідів. Це – його другий
лу. У родині постала проблема: як бути?
дім на все життя, а відтак, і я вхожа у цей
Добре серце моєї мами, рідної сестри позаклад. Бо хіба можна не провідувати людикійної, не могло не відгукнутися на біду.
ну, з якою прожила разом стільки років, бо
Вона погодилася опікуватися племінником,
хіба можна не дотриматися слова, яке дала
забравши його у нашу сім'ю, де в той час
мамі, коли та, прийшовши до тями у лікарні
жила моя сестра з двома синами, та стареньна кілька хвилин, попросила не залишати
ка й немічна бабуся. Одним словом у сім'ї,
Миколу. Ось уже 8 років я, закупивши проде «вирувало» життя, Микола призвичаюдукти, приїжджаю до закладу закритого
вався до простих побутових речей. Разом із
типу, де живуть громадяни, які мають свої
хлопцями він дивився телевізор і навчився
особливості. Напевно їм повезло, бо вони
розпізнавати серед інших популярну спіразом, бо ними опікуються, за них вирішувачку Софію Ротару, знав тогочасного преють життєві проблеми. Багато інших хвозидента України. Вчився Микола поратися
рих, проживаючи у суспільстві, є відчуженина кухні, допомагав підносити відра, коли
ми, вони втратили зв'язок через емоції із
садили картоплю. Підтримував хвору бабузовнішнім світом, не адаптовані в сучасному
сю, якщо їй було важко пересуватися, а за
соціумі.
потреби кликав на допомогу інших. У хлопСеред мешканців закладу – чоловіки
ця не все виходило, і хоч він майже не розрізного віку, з різних областей України. Є
мовляв, всі розуміли його за жестами та октут і ті, хто в минулому був художником, муремими звуками. Золотим правилом для
зикантом, спортсменом, службовцем, мілівсіх у родині було – не ображати Миколу,
ціонером. Та в один день якась зла сила ніби
сприймати його таким, яким він є. Тож Мистерла все з пам'яті, залишивши якісь не
кола протягом десяти років проживання в
зрозумілі для загалу думки та поняття. І хоч
нашій сім'ї хоч і повільно, та все ж інтегруці люди, часто як діти, ведуть себе дивно, я
вався в суспільне життя.
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гого поверху, очевидно це закладено ще з
дитинства. Він добросердечний – дбає про
котів і собачок, завжди залишить для них
їжу аби підгодувати. Ділиться Микола з постояльцями печивом, тістечком чи цукеркою, що є підтвердженням дружби, бо сказати про це не виходить, адже він, як і
більшість пацієнтів будинку-інтернату, погано розмовляє.
Враховуючи стан здоров'я, дирекція закладу дозволяє своїм постояльцям працювати, брати участь у художній самодіяльності, відвідувати церкву.
Не завжди так спокійно і ладно в установі. Інколи персоналу доводиться вгамовувати, розбороняти клієнтів закладу, які
здіймають бучу, бійки. А для цього потрібні і
добре серце, і витримка.
Більшість із тих, хто забезпечує функціонування інтернату – місцеві жителі, які уже
багато років працюють тут і добре знають
своїх вихованців. Нелегка ця робота, особливо працівниць будинку-інтернату Руслани, Галини та Ірини, які проводять з такими,
як Микола, чи не весь свій робочий час.
Спілкування з пацієнтами потребує розуміння і любові, у відповідь вони відносяться до
всіх з повагою. Руслану, свою першу виховательку, Микола називав ніжно – Руся.
До свят готуються для вихованців подарунки, у тому числі – за кошти спонсорів. Я
була здивована, коли приїхала 19 грудня
2017 року на свято Миколая, а всі Миколи
виходили з їдальні, тримаючи в руках солодощі.
Дбає про заклад його директор – Олексій
Миколайович Горбачов. Разом із колективом він створив чудові умови проживання,
уся територія закладу в квітах і альтанках. І
хоч держава виділяє недостатні кошти, однак ведення підсобного господарства, третина пенсії кожного підопічного, що перераховується на заклад, дають можливість підтримувати їхню життєдіяльність у задовільному стані. Правда, з охороною здоров’я тут
дещо складніше. Не забезпечується установа необхідними для пацієнтів психотропними ліками, часто відсутні знеболюючі та антибіотики. Про медикаментозне лікування,

Микола на фоні ошатних клумб будинку-інтернату

призвичаїлася і залюбки спілкуюся з ними.
Вони, як і Микола, чекають на мій приїзд.
Загледівши ще у воротах, біжать назустріч зі
словами: «Мамка прийшла, мамка прийшла!», – і, оточивши з усіх боків, ведуть у бесідку. Там отримують гостинці, які кожного
разу я привожу. Адже не всіх відвідують родичі, а пацієнти будинку-інтернату чекають,
хочуть тепла. Якось один із них попросив
передзвонити з мого мобільного рідним. У
його поставі була зосередженість та очікування, що ось... пролунає знайомий голос.
Та, на жаль, у відповідь – тиша... Я тоді ніби
відчула свою провину, адже на дзвінок ніхто
не відповів.
Після зустрічі з уже знайомими мені постояльцями намагаюся усамітнитись з Миколою. Він, обнявши мене за плечі, гордо
супроводжує до своєї кімнати. Тут чисто,
постіль акуратно застелена, біля кожного
ліжка тумбочка. Та й Микола в чистому
одязі, підстрижений. Оглянувши все – залишаюся задоволена, адже мій хлопець тут доглянутий і, хоч ізольований від зовнішнього
світу, відчуває постійний зв'язок із родиною та мою підтримку.
Інколи, у літній період, ми виходимо за
межі будинку-інтернату, щоб прогулятися
селом, завітати на заходи, які відбуваються у
закладах культури. Любить мій Микола дивитися телевізор, що знаходиться у холі дру33
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повні груди повітря свободи і за мить переосмислюю своє життя, яке не завжди ціную.
Подеколи ми безглуздо марнуємо його в непотрібних клопотах.
У той же час ще довго не можу звільнитися від думок про життя людей з інвалідністю, тих, хто за високим парканом. Перед
очима Микола, інші уже знайомі мешканці
закладу, які залишаться там назавжди. Чому існує світ «ми» і «вони»? Чому суспільство переважно відгороджується від них
«відстанями» та словом «псих»? Адже вони
такі самі, як ми, лишень з особливими потребами. Ці люди дуже потребують нашої
допомоги, хоч крихітку тепла та уваги. Якби
у кожного з нас змінилося ставлення до людей з інвалідністю, то їм жилося б набагато
краще, змінився б потенціал людяності, світ
тоді став би добрішим.

підтримуючу терапію не може бути й мови, а
все – через відсутність коштів.
Тут кожний живе у своєму космічному
світі, перебуває у фантастичній реальності:
хтось з них гуляє, хтось сидить на візочку,
безперестанку коливаючись, хтось співає,
розмовляє, хтось сумними очима поглядає
на ворота, так і не дочекавшись своїх. Всі
вони різні, однаково мають певні порушення свідомості.
Ось таке воно – буття виокремленого
«острова», де в закритому просторі проходить життя постояльців, і пізнати інше більшості не дано. І якщо в'язні в тюрмах чекають закінчення терміну, аби вийти на волю,
то тут засуджені злою долею, своєю хворобою, перебуватимуть довічно. Це – домівка,
де вони доживають свій вік, а весь персонал
заміняє їм рідних.
Покидаючи будинок-інтернат, вдихаю на

Раїса ЩЕРБАН записала зі слів
Зінаїди ТИРАК

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» Березнівської районної ради
Територіальний центр соціального обслуговування створений рішенням Березнівської районної ради від 18.03.1994 р. № 128.
Соціальне обслуговування громадян здійснюється в 3-х відділеннях територіального
центру: соціальної допомоги вдома, надання соціально-побутових послуг в сільських
населених пунктах, стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання.
Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговується 485 осіб та надається понад
30 видів соціальних послуг: прибирання житла, прання білизни та одягу, придбання і
доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів тощо.
Відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового перебування станом на 22 травня 2018 року обслуговує 25 чоловік. Це люди з обмеженими фізичними
можливостями, одинокі пенсіонери поважного віку, інваліди, важко хворі. Усі вони потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, цілодобової медичної допомоги. У територіальному центрі – 13 працівників, які забезпечують щоденні потреби пацієнтів. У
відділеннях стаціонарного догляду пацієнти проживають у
дво-тримісних кімнатах, до їх
послуг – чотири телевізори,
холодильник, пральні машини.
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Приречений творити добро
ляків. Малому хлопчику на все життя запам’ятався директор дитячого будинку – Лазар Ісакович Березанський, єврей – добра,
щира і чуйна людина. Усі вихованці дитячого будинку любили його і слухалися. Петро
за порадою Лазаря Ісаковича повернувся на
Батьківщину, в рідне село, до тітки.
Тітка не дуже зраділа племіннику, це були повоєнні роки: голод, бідність, а в неї ж
були свої діти, свої проблеми. Тому Петро
завербувався на Донбас. Це була єдина можливість одержати паспорт. Там Петро працював на металургійному комбінаті. Робота
була важка, але молодість перемагала, не давала опустити руки. Потім була служба в
армії, робота на Виставці досягнень народного господарства. За золоті руки, виважений характер та добре серце він користувався повагою у керівництва та колег. Мандрівний дух, яким Петро Андрійови захопився ще змолоду, не покидав його, кликав
у дорогу. Йому було цікаво спостерігати за
краєвидами, які змінювалися за вікном поїзда, спілкуватися з новими людьми. Непосидючий, він незабаром знову опинився в
Середній Азії, на цей раз у Киргизії. Працював на будівництві в місті Токмак поблизу Фрунзе. Планував залишитися там
назавжди, якби не мусульманські заворушення. Не став випробовувати долю і разом з багатьма іншими переїхав в Україну,
на Херсонщину. Зупинився у Новій Каховці. Працював у відділі робітничого постачання, мав гарну кімнату в гуртожитку.
Під час відпустки мандрував на Далекий
Схід, скільки себе пам’ятає – захоплювався
народною медициною. Отож, повсюди де
бував, збирав лікарські трави. Спеціально
їздив за цілющими травами – китайським
лимонником, елеутерококом, плодами
японської сафори, з яких виготовляв різні
мазі та настоянки, допомагав людям стати
на ноги.
Отак потихеньку, не зчувся коли, підкралася старість... І його знову потягнуло в
краї, де з’явився на світ. А оскільки звик
ніколи не завдавати клопотів, нікого не об-

Мешканець Друхівського стаціонарного
відділення для самотніх пенсіонерів та інвалідів Березнівського територіального центру соціального обслуговування Лопанчук
Петро Андрійович вважає, що долю варто
сприймати такою, якою вона є, і ніколи не
втрачати людяності, бути справедливим у
ставленні до ближніх, любити людей і найперше любити Бога, повсякчас дякувати
йому за добро і зло, яке ми зазнаємо на життєвому шляху, за щастя і нещастя. Господь
мудрий і милосердний. Він нам зла не бажає
і все, що з нами трапляється, усе це нам призначено для нашого спасіння. Головне жити
у правді і вірі, з Богом і в любові.
Петро Андрійович твердо переконаний:
Господь дає людині здоров’я і силу для того,
щоб працювати і приносити користь ближнім. Любити людей, дарувати їм радість –
головне життєве кредо Петра Андрійовича.
Життя не раз дарувало чимало сюрпризів
і випробувань, які мужньо переборов, при
цьому ще й намагається підтримувати інших.
Була в нього колись родина – батьки,
брати і сестри, дядьки і тітки. Але це було
давно… Їхня багатодітна сім’я жила тоді в
селі Богуші. Тепер батькова постать як в тумані видніється. Пацював лісником. Коли в
1939-му прийшли перші совєти, відразу почали висилати до Сибіру лісників та їхні родини. До цього часу чоловік не збагне – за
що, за які провини?
Вислали цілу родину. Так вони разом із
сім’єю дядька Івана опинились в Горьківській області Російської Федерації, а потім – у
Середній Азії. Вихідці з поліського краю не
могли пристосуватися до піщаних бур, нестачі води. Голод, дизентерія, малярія,
відсутність медикаментів та нормального
житла, не давали жодних шансів на виживання. Скоро вони майже всі лягли кістьми
в сипучих пісках під Бухарою.
Лише 8-річному Петрові вдалося вижити. Якимось дивом він потрапив у дитячий
будинок в місті Карміне (пізніше Навої) Бухарської області, де виховувалися діти по35
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тяжувати, то оселився в Друхівському стаціонарному відділенні для одиноких престарілих громадян та осіб з інвалідністю.
Невтомний трудівник, людина великого
серця, Петро Андрійович швидко завоював
авторитет серед мешканців відділення та серед обслуговуючого персоналу. Вміє підтримати тих, хто вперше переступив поріг
відділення, добрим словом і гарною порадою, може кількома влучними словами «загасити» конфлікт між мешканцями закладу.
Особливо багато Петро Андрійович зробив
для впорядкування території відділення.
Скрізь знаходили застосування його роботящі руки: в саду чи на господарському
подвір’ї, з лопатою чи молотком, відром чи
поливачкою.
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Хоч у кожній палаті умивальник і вода
проточна, щоранку поспішає він до криниці
з відром, аби цілющої джерельної водиці набрати і принести тим, хто сам не може цього
зробити. Адже є тут лежачі, їм у глечики поналиває і доброго здоров’я побажає. Із народною медициною не пориває, допомагає
всім.
Ось хіба здоров’я останнім часом дає збій:
і очі погано бачать, і звичні до мандрів ноги
не слухаються, і слух притупився.
Незважаючи на це, Петро Андрійович
твердо переконаний, що він приречений на
те, щоб із Божого благословення зробити
бодай дещицю добра в цьому світі.
Людмила БАРАНЧУК,
завідувачка бібліотеки с. Друхів
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вих дерев, що дає можливість забезпечувати
підопічних свіжими фруктами.
Одним з пріоритетів роботи закладу є
створення комфортних умов для навчання
та саморозвитку людей поважного віку та
соціалізація людей з інвалідністю. Тут діють
різні гуртки, створено вокальний колектив.
Від січня 2018 року в будинку-інтернаті почала діяти майстерня, де мешканці мають
змогу відремонтувати побутову техніку, телерадіоапаратуру, або просто провести час,
спілкуючись один з одним.
Прийом до закладу здійснюється за путівкою департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Використані джерела:
Статут КЗ «Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»; У будинку-інтернаті відкрили майстерню // Замок. – 2018. – 15 лют.; матеріали із сайту Дубенської міської публічної
бібліотеки-філії № 1.

Комунальний заклад
«Дубенський будинок-інтернат
для громадян похилого
віку та інвалідів»
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. Широка, 1. Директор –
Ігор Миколайович Римар.
E-mail: dubno_int@ukr.net,
тел.: (03656) 3-35-47

Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів у м. Дубно був створений
ще у 1948 р. з метою здійснення заходів соціально-побутового характеру для громадян
похилого віку, інвалідів I і II групи, старших
18 років, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, а також громадян з числа звільнених з
місць позбавлення волі. Роботу закладу забезпечують 140 працівників. У будинкуінтернаті функціонують відділення: геріатричне, психоневрологічне та спеціальне.
Нині в цьому закладі, розрахованому на
275 місць, перебуває 263 підопічних, серед
яких – 241 чоловік та 22 жінки. У будинкуінтернаті знаходиться 179 осіб з інвалідністю, у т. ч. 120 лежачих хворих.
На території закладу знаходяться їдальня, каплиця, клуб, бібліотека тощо. Окрім
того, будинок-інтернат має 2 гектари садо-

P. S. Життєві шляхи приводять до будинку-інтернату різних людей, є серед них і
творчі особистості. Уже декілька років
тут мешкає член Національної спілки письменників України, дисидент, політв’язень
Юрій Загорський (Залета). Історію життя
рівненського письменника шукайте у рубриці «Повір у себе» цього випуску «Інва.net».
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Вам допоможуть, коли прийде старість
Будинок престарілих у с. Крилів Корецького району створений 2008 року за підтримки Корецького районного територіального центру соціального обслуговування
(директор територіального центру, що
здійснює надання соціальної допомоги, –
Федорович Раїса Іванівна).
Двоповерхова будівля знаходиться у
центрі села і потопає у квітучому садку. Тут
висаджені дерева та квіти, що милують око
пацієнтів та перехожих людей від ранньої
весни до пізньої осені.
Завідувачка відділення стаціонарного
догляду – Ніна Миколаївна Ничипорук –
уже 10 років очолює цей заклад. Ніна Миколаївна – професіонал своєї справи, хороша,
мудра, чуйна жінка. Уважно вислухає, порадить, підтримає, завжди готова допомогти в
складній ситуації. Вона разом із колективом створює сприятливі умови проживання,
щоб мешканці не переживали за завтрашній
день. Приміщення будинку – відремонтоване, тут зручні меблі. Є також пандуси, інші
корисні пристосування для літніх людей.
14 мешканців будинку престарілих різного віку знайшли тут затишок і домашнє
тепло. Усі вони прибули з різних сіл Кореччини. Найстарша серед них – Зінаїда Павлівна, 1925 р. н., а наймолодший – Андрій
Васильович, 1976 р. н. Павло Іванович С. –
незрячий, четверо людей – лежачі, що потребують постійного догляду.
Четверту частину коштів від пенсії вони
отримують на руки і можуть використовувати на свої потреби. Решта пенсії перераховується на потреби життєдіяльності пансіонату. Мешканці центру відвідують місцеві
заклади: магазини, сільський клуб, бібліотеку, церкву. А Ігор Миколайович Куцмус
співає у церковному хорі.

За технічним станом обладнання і приміщень слідкує робітник з обслуговування
приміщень Кривоблоцький Олександр, він
добросовісно відноситься до своїх обов’язків. Створює домашній затишок Шайдюк Ніна, жінка регулярно проводить вологе прибирання, піклується, щоб постояльці
жили в чистоті. Заклад оснащений сучасним побутовим приладдям. Харчування чотириразове. Войцишина Ніна і Демедюк
Ганна готують корисні, смачні страви зі
свіжих продуктів. Вони намагаються зробити меню одночасно легким і смачним, за що
мешканці будинку для престарілих їм дуже
вдячні. Медсестра Цимощук Галина здійснює медичний супровід підопічних: веде
контроль за прийняттям ліків, здійснює
необхідні медичні процедури. У закладі працює ще чотири молодші медичні сестри.
Подбали тут і про відпочинок стареньких. Для любителів читати завідувачка
Крилівської публічно-шкільної бібліотеки
приносить книги, які «лікують душу». Її тут
завжди чекають, аби поговорити не лише
про книги, а й почути новини, що відбувається в світі. Найбільшими шанувальниками книги є Дячук Василь та Кузьмич Володимир. Частими гостями у центрі є учні
місцевої школи, вихованці дитсадка. Центр
став другою домівкою для людей на схилі
віку, а колектив – новою сім’єю.
Двері Будинку престарілих у селі Крилів
Корецького району Рівненської області
відкриті для жителів Корецького району,
тих, хто опинився на узбіччі життєвої дороги, волею долі залишилися самотніми і потребують допомоги.
Тетяна КРАВЧУК,
завідувачка бібліотеки с. Крилів

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

Дім, де панує любов і доброта
Шановний читачу, мені достеменно не
відомо, які асоціації викликають у Тебе слова «Дім, де панує любов і доброта». Можливо, щасливе, безтурботне дитинство, рідна

батьківська хата, запах смачної каші, що
парує у глиняному горщику, тепло і лагідну
усмішку мами. Можливо, тобі пригадались
школа, рідний клас і вчителька, яка любила
37
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кожного по-особливому. Вона добре знала,
кому треба принести шматочок хліба з варенням, кому дати зошити чи ручку, кого погладити по голівці, кому сказати слова підтримки. А можливо, тобі пригадався санаторій, де панувала щира атмосфера любові і
добра, а ще працівники, які створили казку у
твоєму житті. Впевнена, що серед читачів
знайдуться й ті, чиє дитинство проходило у
дитячих будинках, будинках-інтернатах,
центрах реабілітації людей з інвалідністю,
які стали рідною домівкою.
У кожної людини має бути рідний дім, і не
важливо, як він називається. Головне, щоб у
ньому панували любов і доброта.
Я розкажу вам про відділення стаціонарного догляду Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), яке
розташоване в екологічно чистій зоні села
Висоцьк Дубровицького району. Навкруги –
красуні ялинки, берези, тополі. Цей дім є
прихистком для тридцяти немічних людей.
У кожного з них своя життєва історія.
Хтось став «зайвим» для рідних, або взагалі
їх втратив, інші не мають житла або такі
хворі, що потребують постійного стороннього догляду.
У кімнатах тепло і затишно. Домашньої
атмосфери додають старі фотографії, картини і багато вазонів. Ініціатором озеленення
приміщення є Наталія Юдко, це її дбайливі
руки вирощують різноманітні квіти. Готують у стаціонарі дуже смачно. Кухарі намагаються догодити кожному: комусь подрібнити їжу, комусь подати гаряче, а іншому –
прохолодне. Мешканці забезпечені чотириразовим харчуванням. Постійно знаходяться під наглядом медсестри. Два рази на тиждень консультує лікар і, при потребі, хворі
направляються до лікарні. Та найбільше тут
радіють гостям. У січні-лютому багато релігійних та державних свят, тож і святкуються
всією дружньою родиною. Частими гостями
є місцеві школярі з цікавими виставами і
концертами. Християни різних конфесій несуть людям слово Боже, славлять Бога чудовими піснями та віршами і підтримують матеріально – дарують різні смаколики, книги,
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Біля входу до Дубровицького терцентру соціального
обслуговування

одяг та медикаменти.
Дуже люблять мешканці центру спілкуватися. А їм є про що розповісти. Адже більшість з них уже поважного віку, позаду не
одне десятиліття сумлінної праці, досягнень
і поразок. Вони пережили війну, холод і голод і ніколи не могли подумати, що на схилі
віку війна буде знову ятрити їх серця. Годинами може розповідати про нелегке минуле
Дмитро Петрович Угневий, Анастасія Петрівна Кашпер, Артем Петрович Радько.
Самі дивуються, що руки стільки роботи переробили, ноги тисячі кілометрів пройшли,
а сьогодні безпорадні: не слухаються ні
руки, ні ноги. Та Всевишній дарував довгі
літа і благословенну старість.
Наймолодшому мешканцю, людині незламної сили волі, виповнилося лише 34 роки. У сім’ї Адама та Марії Вельгунів народилася третя дитина, назвали його Володимиром, потім на світ з’являться ще три
хлопчики. У великому просторому будинку
батьки виховували п’ятеро синів і донечку
Вікторію. Дітей змалку привчали до роботи,
бо ж утримували чимале господарство: свиней, курей, корівку-годувальницю. Володимир зростав міцним, статним юнаком. Красень із карими очима, смаглявим обличчям,
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той період життя. Саме дружина вселила
йому надію на одужання і бажання жити.
Старі друзі загубились в буремному сьогоденні, але з’явились нові, котрі підтримували морально і матеріально. Весною 2012
року Оксана прийняла серйозне рішення –
розлучитися з Володею. Що робилося тоді в
серці хлопця, знає один лише Бог. Ми ж,
його друзі, намагались вселити надію, що
життя на цьому не закінчується, треба жити
і щодня перемагати себе. Пізніше ці слова
стали девізом Володі: «Жити і перемагати!».
Великим ударом долі була смерть найріднішої людини – матері. У рідної сестри
своя сім’я, свої турботи, тато з молодшим
братом ледве дають собі раду. У листопаді
2016 року Володя прийняв для себе виважене і серйозне рішення – жити у відділенні
стаціонарного догляду с. Висоцьк. Тут він не
один, його полюбили. Поступово освоївся,
адже без сторонньої допомоги Володимир
не може пересуватися на візку. І хоч тіло немічне, та сила волі, дух його міцні. Інвалідність не вбила в нього жаги до життя, любові до прекрасного. Він цікавий співрозмовник, багато читає, заряджає оптимізмом
інших. Тепер по особливому цінує кожну
мить життя. Його радують за вікном красуні-ялинки, промені яскравого сонечка,
квіти на підвіконні, дзвінки друзів, солодощі
від знайомих…
У мешканців будинку немає поруч рідних по крові людей, власного будинку, та є у
них велика, дружня родина, де кожний намагається допомогти ближньому словом чи
ділом, є дім, де панує любов і доброта.

густим чорним волоссям. За це його прозвали Жуком. Закінчив Миляцьку середню
школу, а в Дубровицькому ПТУ здобув
спеціальність муляра-штукатура. Заробляти перші власні кошти поїхав до Москви.
Раділи батьки і молодші братики з сестрою,
бо ж отримували щедрі подарунки. Володя
трудився на будовах, набирався досвіду,
мужнів, почав задивлятися на дівчат і мріяв
одружитися. Сподобалась струнка як тополя Оксана із сусіднього села. Вже планували
побратися, та фатальний випадок назавжди
змінив життя Володі.
У пам’ять назавжди вкарбувалося 24 серпня 2004 року. Весела компанія друзів «набилася» у салон авто, за кермом якого був нетверезий водій. Екстрим, драйв – усе це захоплювало. Тоді про наслідки поїздки ніхто
не думав. Подорож зупинила стара тополя
на околиці села. Хлопці відбулися синцями,
подряпинами, а Володю без свідомості доправили до Рівного. Два тижні в комі, ніякої
надії на життя. В одного з лікарів вирвалося:
«Та що ви мені труп привезли?». Але всупереч прогнозам лікарів, лише кохана Оксанка
вірила, що він житиме. І Володимир вижив.
Тільки через тринадцять місяців в Інституті
нейрохірургії м. Києва йому зробили операцію. Лікарі дивувались, чому раніше не оперували. А Володя відповів: «Усі думали, що
я помру, але Бог мене залишив ще тут, на
землі».
Після операції наступив реабілітаційний
період – чотири рази їздили у Крим, в санаторій ім. М. Бурденка. Постійно поруч була
Оксана – кохана дівчина, а потім дружина.
Одні захоплювались молодою парою, а інші
засуджували. Володя ж з вдячністю згадує

Людмила БЕРЕСТЕНЬ, заступник директора
Дубровицького районного терцентру

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

«Я люблю життя...»
Я народилася здоровою дитиною у селі
Труди в сім’ї колгоспників із селища Степань Сарненського району Рівненської області. Дитинство проходило серед барвистих луків і садів. Росла-виростала, бавилась,
бігала, як і всі сільські діти.
Мріяла про своє майбутнє, яке здавалося,
як і кожній дитині, світлим, перспективним.

Через відчай пройшла,
крізь страждання…
Не пора ще іти в небуття.
Чую. Знов у душі поривання.
Я описую силу життя!
Про себе скажу так: «Хоч доля моя гірка,
та Бог дав мені творчу душу. Щоб слово сіяло добро, вклав Бог у руки мені перо».
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Мріяла стати лікарем. Та мрії залишилися
мріями. Де не візьмись – біда. У десять років
помітним стало викривлення стопи, зокрема
в п’ятках. Батьки звернулися до лікарів,
один із них взявся за лікування: наклав на
обидві дитячі ніжки гіпс, аж на три місяці.
Однак після зняття гіпсу зцілення не відбулося. Я втратила рухомість ніг, м’язи атрофувалися. Ноги не рухалися, не змогла не
лише ходити, але й стояти. Це було велике
горе для батьків, а я тоді ще не усвідомлювала, що це назавжди зруйнує моє життя. Каліка, прикута до ліжка, – таку долю дав мені
Бог. До школи ходила лише у перший та
другий клас. А далі – замість школи, дитячих забав та веселощів – лікарні. Отож вчилася самотужки, любила читати книги, малювати. Згодом почала римувати, не відразу
виходило, та я продовжувала. Пам’ятаю, у
дев’ять років я написала для своєї сестрички
віршик (вона шила для мене плаття).
…Цілий тиждень шила Катя
Для сестрички модне плаття...
З тих пір висловлювала свої думки, біль,
переживання у віршах. Творчий неспокій –
своєрідний поєдинок із важким життям. У
1999 році помер мій тато і весь тягар ліг на
плечі згорьованої мами. Ми не раз плакали,
сумували і лише нові вірші викликали посмішку на її устах. Важко було, дуже важко.
Та мама любила мене і робила все, щоб
якось прикрасити моє життя.
У 2000 році, перебуваючи в Рівненській
обласній лікарні, я познайомилася з хлопцем, який приходив відвідувати свою маму,
тьотю Тамару, сусідку по палаті. Він відразу
мені сподобався, та я соромилася і не дивилася на нього, вдавала, що малюю або читаю.
– Мамо, а чого ця дівчина постійно малює, – питав юнак у своєї неньки
– Вова, це Тамара – наша поетеса, вона
пише вірші.
– О, так тобі повезло перебувати в палаті
разом із поетесою, – жартома відповів Володимир.
Тітка Тамара була дуже доброю і жалісливою людиною, допомагала мені, при потребі не лише вдень, але й уночі. На все життя запам’ятався мені такий випадок. Під час
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Тамара Кирдій

обіду у мене з рук випала ложка. Володимир, як вихована людина, підняв її, помив,
витер серветкою і подав. Наші погляди
вперше зустрілися і якесь невідоме почуття
пройняло серце. Ми подружилися. Тітка Тамара з Володимиром часто приїздили у Степань, вони стали родиною для нас. Пізніше,
коли мама почала хворіти, Володимир приїжджав уже один і допомагав по господарству. Вивозив мене в садок, де було дуже
гарно. Перебуваючи в його товаристві, я
була щасливою.
У 2006 році померла моя мама. Це був
страшний удар: тяжкі дні і ночі. Дякуючи
Богу, допомогли вижити родичі, знайомі та
вірні друзі, а ще поруч був вірний друг Володя. Якось він запропонував мені одружитися. У цей момент я була найщасливішою людиною на світі та, однак, розуміла, що Володя має право бути щасливим із здоровою
жінкою. Тому ми залишилися хорошими
друзями протягом багатьох років, і навіть
після того, коли він одружився. Але перебувати вдома, після маминої смерті, без сторонньої допомоги я не змогла. І єдино вірним рішенням було переїхати для подальшого проживання в будинок милосердя, що
в селищі Степань Сарненського району. Він
став моєю другою домівкою.
Тут живу вже 12 років. Маю окрему кімнату, за що дякую Богу і директору Малецькій Л. І. У цьому будинку живуть також
інваліди з дитинства. Протягом перших 2-3
років мені приділялася дуже велика увага з
боку обслуговуючого персоналу. Адже із
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собою до Будинку я привезла чимало малюнків (це ще одне моє захоплення), що
прикрасили стіни коридору. Відвідувачі переглядали малюнки, фотографували їх. Згодом, коли зробили сучасний ремонт, для них
не знайшлося місця, бо малюнки не відповідали стилю нового інтер’єру. Було трішки
сумно, геть зникло бажання малювати. Здавалося, що цілий світ не підтримує мене.
Багато всього було за 12 років життя в
цьому домі – і радість, і печаль. Але жити
треба... І лише тоді, коли пишу вірші – стає
краще, не відчуваю себе людиною з інвалідністю. Моїм кредом є слова:
Я люблю життя, яке воно є,
Я люблю життя, яке Бог дає.
Мої твори публікуються в районній газеті, обласних і республіканських виданнях.
Часто вірші друкуються в «Сарненських новинах», в літературному альманасі «Азалія».

–––––––––––––––––––––––––

№ 33, 2018 рік

Моєю творчістю цікавляться учні Степанської загальноосвітньої школи, поетичні
твори вивчаються на уроках літератури.
Багато років я мріяла видати збірочку. І
завдячуючи добрим людям ця мрія збулася.
Перший, хто порадив звернутися до видавництва «Формат–А», був лікар обласної
клінічної лікарні Яків Миколайович Кругленко. Підготував вірші до друку Сергій
Анатолійович Гаврилюк, заступник директора Степанського Будинку дітей та молоді.
Книга «Світ у вікні» вийшла за фінансової підтримки брата Івана Кирдія, який завжди підтримує мене, друга Володимира
Мартинюка, багатьох милосердних і добрих
людей, родичів. Щира подяка всім і низький
уклін за допомогу у виданні збірки.
Тамара КИРДІЙ
Поезії Т. Кирдій читайте
у розділі «Творчість»
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Незламна духом
Ми не часто думаємо про людей похилого віку: хто вони, чим маємо завдячувати їм. Передусім, це люди, які піднялися
на вершину життя, з якої воно бачиться
більш реальним, без оман. Їхнє найбільше
багатство – досвід, знання, вміння, мудрість.
Чернігівський центр з обслуговування
людей похилого віку та інвалідністю, що
діє при відділі абонемента Чернігівської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, опікується мешканцями геріатричного пансіонату нашого
міста. У пансіонаті проживають люди із
непростими історіями. Чи то доля була несправедлива до них, чи так склалися обставини, та на схилі віку вони залишилися
самотніми. Самотність для них – поранена
душа, порожнеча в соціумі. Вони потребують нашої уваги й допомоги.
Знайомство з цікавою жінкою, учасницею Другої світової війни, колишньою партизанкою – Марією Василівною Митрофановою, не залишило без уваги бібліотекарів. Її доля, схожа з багатьма долями наших мам чи бабусь – це ще одна цікава

Марія Василівна Митрофанова

сторінка історії нашого народу.
За участь у бойових діях наша героїня
була нагороджена 11 урядовими нагородами, серед них – ордени Богдана Хмельницького та Бойової Слави. На жаль, частину з них втрачено з невідомих причин.
Марія Василівна була зв’зковою в партизанському загоні, зазнала тортур у нацистському полоні й лише дивом врятувалася від загибелі.
Після війни працювала у військовому
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спогади тримають її на цьому світі. Її можна слухати годинами. Незважаючи на свій
вік (у цьому році їй виповнилося – 92 роки), вона пише вірші, читає їх напам’ять.
За освітою пані Марія – лікар-гомеопат.
Вона вірить, що її знання, здобутки в лікуванні людей травами, залишаться нащадкам. А ще у Марії Василівни є мрія: доживати віку в своїй хаті, де все таке рідне, де
навіть стіни дають силу, енергію і тепло.
Отож, сподівається, що знайдеться добра,
порядна людина, і візьме її під опіку.
Ми щиро бажаємо, нехай здійсниться
Ваша мрія, пані Маріє!

шпиталі, потім навчалась у залізничному
училищі, медичному інституті. Завжди усміхнена, привітна, усюди їй треба встигнути, усім вона потрібна. Одним словом, незламна жінка.
Непомітно промайнули роки, прийшла
ніким неочікувана старість.Важка хвороба, самотність змусили жінку звернутися
до геріатричного пансіонату, де вона зараз
і перебуває. На перший погляд умови чудові: окрема кімната, ліжко, холодильник,
за пацієнткою наглядають медичні працівники, лікують і доглядають. Марія Василівна не скаржиться. Та в очах смуток,
зникла посмішка, що неабияк прикрашала
обличчя колись красивої жінки. Лише

Н. ЛАВРЕНТЬЄВА,
бібліотекар Чернігівської ОУНБ
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Доглянута старість – впевненість у завтрашньому дні
Приватний пансіонат «Тепло любих»
звичай перебувають у чотирьох стінах чекаючи родичів з роботи. У кожній кімнаті –
гарні меблі, загалом у пансіонаті – привітний обслуговуючий персонал, який створює
домашній затишок для літніх людей. Мешканці пансіонату багато часу гуляють, спілкуючись на природі. У щоденному раціоні
харчування – свіжі молочні продукти та м’ясо.

Моральність суспільства, окрім усього
іншого, визначається його відношенням до
людей поважного віку. Зважаючи на наш український менталітет, варто зауважити, що
наші дідусі та бабусі мають доживати свій
вік у колі рідних їм дітей та онуків, які оточують їх любов’ю та піклуванням. Однак
життя не завжди йде за правилами – різні
обставини вносять у нього свої корективи.
Дехто може дозволити оплачуваний індивідуальний догляд стареньких на дому, інші
мають можливість забезпечити проживання
їх у приватних пансіонатах, які створюються в Україні. Про один із них зголосилася
розповісти нашим читачам керівник пансіонату для літніх людей Діана Борисівна Борисік.
– Приватний пансіонат «Тепло любих»
знаходиться в м. Рівному по вулиці Журавлина, 27. Заклад розташований у мальовничій заміській зоні, з хорошою транспортною розв’язкою поруч із «Царським селом».
Це перший такого типу заклад на Західній
Україні. Успішно працюють пансіонати у
Вінниці, Харкові, Києві, Дніпрі та Одесі.
Наш пансіонат принципово не називається будинком для престарілих. Люди поважного віку потребують спілкування, адже за-

– Діано Борисівно, скільки людей поважного віку на сьогодні проживає у вашому закладі?

Нині у пансіонаті мешкає 26 підопічних.
Більшість мешканців будинку мають вік понад 80 років, найстаршій бабусі — 93 роки.
Усі дуже дружні, підтримують один одного.
Старожили оточують увагою новенького,
розповідають, як їм тут живеться. Таке відношення сприяє тому, що звикання відбувається досить швидко. Персонал також допомагає адаптуватися. Старенькі дуже люблять поговорити. От ми й слухаємо їхні історії. Деякі з них претендують на цілу книжку.
Всяке тут почуєш…
– Розкажіть ще про відносини між вашими
підопічними.

– Відносини, дійсно, як між членами однієї сім’ї – постійне спілкування. Ми створюємо домашній затишок. Продовжуючи
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страви, обходяться ввічливо і уважно. Крім того, сім’я може відвідати в
будь-який момент або забрати на
свята.
– Як організовуєте дозвілля?

– У нашому пансіонаті завжди
знайдеться цікавий співрозмовник,
а також організоване захоплююче
дозвілля. Робимо все, щоб наші старенькі не нудьгували. Для них діють
клуби за інтересами, відбуваються
цікаві зустрічі, концерти, літературні вечори, організовано групи
морального розвитку, перегляд
улюблених телепрограм, прогулянки на свіжому повітрі, заняття з арт-терапії.
А ще перукарі-практиканти з професійно-технічного училища постійно підстригають наших підопічних, даруючи їм красу та
гарний настрій.

Дружні пацієнти пансіонату «Тепло любих»

тему, зауважу, що обстановка в закладі
дійсно домашня. У холі – телевізор, кухня
теж схожа на домашню. Там стоїть холодильник для власних продуктів. Подвір’я
доглянуте, озеленене. Але найважливішим є
людський фактор, а саме: відношення персоналу до підопічних.

– Пані Діано, скажіть, будь ласка, наше
суспільство готове до сприйняття будинку
для літніх людей? Які можливості забезпечення людей поважного віку якісним медичним
доглядом, харчуванням?

– Яка кількість людей доглядає за старенькими?

– У закладі працює 3 санітари, медсестра,
прибиральниця та кухар.

– Це болюче питання. Більшість досі
відноситься до будинків престарілих з великою пересторогою. Та потроху суспільство
починає розуміти, що комфортна, доглянута
старість можлива. Такі умови забезпечують
саме приватні пансіонати для літніх людей.

– Як ви вважаєте, пані Діано, будинок для
літніх людей – це вимушений притулок або ж
надійна старість?

– Словосполучення «будинок для літніх
людей » безумовно лякає людей поважного
віку. Однак сучасний пансіонат для літніх
людей відрізняється від звичних уявлень
про такі заклади. Ще з радянських часів державні заклади сприймалися як такі, куди
віддають покинутих, знедолених, нікому не
потрібних літніх людей. Якщо у стареньких
є родичі, перші вважають, що ті кинули їх
напризволяще. Таке місце нагадує лікарню,
а не житловий будинок. Тільки уявіть, як
знаходитися день у день, з року в рік у лікарняній палаті. Приватний пансіонат для людей поважного віку – зовсім інша справа.
Влаштувати родича туди – значить проявити тепло, любов і турботу. Проживання в
приватному пансіонаті схоже на відпочинок
на курорті: ні про що не потрібно турбуватися, навколо чистота і краса, подають смачні

– Скажіть, які документи потрібні для
оформлення у приватний пансіонат «Тепло
любих»?

– Потрібні лише ксерокопії паспорта
підопічного та родичів, медична карта та
підписана угода.
– Цікаво, хто може собі дозволити проживати у пансіонаті? Адже, з ваших слів, перебування у пансіонаті коштує близько 6 тисяч
гривень?

– У закладі перебувають на заслуженому
відпочинку представники різних професій:
військові, вчителі, працівники культури, директори заводів та інших установ.
– Скажіть на який термін укладається
угода на проживання у пансіонаті? Якщо людина захоче покинути пансіонат та повернутися додому?
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пансіонат «Тепло любих» надасть цілодобову
опіку і кваліфікований догляд усім, хто цього
потребує.
Розмову записала
Зоя РОМАНУХА

– Дякую, пані Діано, за корисну інформацію. Адже старість чекає на кожного з нас, а
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Будинок Милосердя
Будинок милосердя для престарілих та
знедолених верств населення знаходиться у
місті Сарни. Керівник і духовний наставник –
Віра Василівна Цуман. Пані Віра, її чоловік
та діти – люди віруючі. Їхня місія – допомагати знедоленим. У будинку перебуває біля
30 людей похилого віку з різних куточків
України. Майже половина – лежачі. Утримується господарство завдяки меценатам,
спонсорам, людям, які безкорисливо жертвують кошти, допомагають продуктами харчування, іншим. На догляд та утримання
тут беруть лежачих дітей-інвалідів, тільки
не психічно хворих, дівчат і хлопців інвалідів, які не мають житла, одиноких, котрі не
можуть самостійно дати собі ради.

Загальний вигляд «Будинку милосердя». На передньому
плані – молоді волонтери-віруючі, які допомагають в
обслуговуванні інвалідів

буферну ємкість і переробили опалення.
У вільний час літні люди спілкуються,
читають Біблію, співають пісень, хто хоче та
має сили і змогу – працює на городі. Для
них організовують виїзди на природу, на
озера, зустрічі з іншими людьми, віруючою
молоддю, священиками.
Щоб потрапити в будинок, треба лише
паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний номер, чорнобильське посвідчення,
якщо воно є, та сама людина. Медичну комісію проходять на місці. Адреса Будинку
Милосердя: м. Сарни, вул. Ковельська, 89.

Завдяки допомозі добрих людей (віручих
братів і сестер) будинок милосердя підтримується у належному стані. У 2017 році
придбали потужний твердопаливний котел,
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Євгенія Гембаровська: письменниця і майстриня
З дитинства любила малювати, вишивати, писати вірші. Навчалась у Бучацькій середній школі № 2 і в Бучацькій дитячій художній школі на Тернопільщині. На Львівщині закінчила училище, в якому вивчала
художню різьбу по дереву, згодом – Березнівський лісотехнічний технікум (тепер коледж). Проводила уроки художньої різьби
по дереву в Острозькому міжшкільному навчальному комбінаті.
Майстриня-вишивальниця. Вишиваю
картини, ікони, килими, рушники тощо, користуюся такими технологіями: хрестиком,
гладдю, низинкою, а також гудзиками. Рівненське державне обласне телебачення за
моїми творами записало дванадцять передач «На добраніч, казка». Також мої твори
можна було почути по обласному радіо в передачі «Літа на зиму повернули». В Острозькій Академії підготувала до друку свою
дитячу книжку «Цікава математика». Випустили двадцять п’ять сигнальних примірників (на решту грошей не вистачило). Пишу
прозові і поетичні твори для дітей і дорослих. Є членом літературного об’єднання
«Наше коло» при Рівненській обласній
організації Національної спілки письменників України, «Поетичне коло» при Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці, Острозького літературного об’єднання ім. Івана Маєвського. Мої поетичні і
прозові твори друкуються в Острозі, Рівному, Львові, Києві та Вінниці.

йти їсти – прийде мама і нагодує її. Де ж
вона так довго? Але Маринка дочекається її.
Скільки часу вона тут? Маринка у свої чотири роки ще не орієнтується в цьому. Для неї
довга ціла година без мами і день довгий, і
тиждень, і рік. Коли її привезли сюди, на деревах було жовте листя, а потім падав сніг. А
потім були зелені листочки, а зараз знову
пожовтіли. Зараз осінь і тоді була осінь…
Маринка народилася восени. Здається,
ніхто крім тата, не був радий її появі на світ.
Ні мама, ні бабуся. Тільки тато піклувався
про неї. У Маринки були хворі ніжки і вона
не могла ходити. Тато возив її з мамою до
всіляких світил, але ті тільки розводили руками. Знайшовся, правда, один, який за великі гроші пообіцяв поставити її на ноги.
Були численні операції і була надія. Тато
вірив, що Маринка ходитиме. Вони часто
їздили кудись утрьох. Білі палати, білі халати і біль, біль… Маринка постійно відчувала
біль. Лікар казав, що це добре, якщо відчуває біль – є надія. Біль минеться і вона буде
ходити. Їй принесли милиці і вона вчилася
ходити. По кілька кроків, хоча на милицях,
але ж ходила! Як радів тато! Одного разу він
кудись поїхав і довго не повертався. Почали
сходитися люди в чорному одязі. Маринка
вперше почула слово «сирітка». Її відвели в
дитячу кімнату і зачинили двері на ключ.
Кілька разів навідувалися до неї, приносили
їсти. Маринка плакала, а потім заснула.
Коли прокинулася, мама принесла їй знову
їсти і вийшла, забувши зачинити за собою
двері. Крізь прочинені двері дівчинка почу-

МРІЯ
Маринка сиділа на ліжку і дивилась у
вікно. Просто втупилася, бо все одно нічого
там не бачила і не чула. І не сприймала нічого. Все, що відбувалося довкола, здається, не
стосувалося її. Вона чекала маму. І все. Не
знала, що означає слово «інтернат» і чому
вона тут опинилася. Не знала, що означає
слово «зрада» і чому її зрадили. Внутрішньо
відчувала, що це щось недобре. Її зрадила
мама, яка сказала, що скоро прийде, але чомусь не приходить так довго. Тому Маринка
сидить і чекає маму. Її не обходить, що треба
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ла, як подруги радили мамі не возитися з калікою, а здати її в інтернат. Мовляв, там непогано їй буде, догляд хороший і годують
добре. Мама погоджувалася з ними. Казала,
що й раніше пропонувала таке чоловікові,
але той не погоджувався. Тепер їй нікого питати не треба і вона чинить так, як задумала.
Маринці часто снилися мама і тато. Дівчинка, наперекір усьому, вирішила, що буде
ходити без милиць. Невміло ступала по
кілька кроків. А потім аж до їдальні, а потім
ще далі… Стала приходити на уроки фізкультури, дивилася, що роблять діти. Про-
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бувала сама робити різні вправи. З неї сміялися, казали, що вона приречена. Але ж тато
вірив і Маринка вірила. У неї все обов’язково вийде. Вчилася плавати. І перемагала: перемагала біль, перемагала себе, перемагала
хворобу. Її помітили, взяли у збірну команду українських паралімпійців. Нарешті почались і справжні перемоги у спорті. Коли
журналісти запитали її, яка у неї найбільша
мрія, Маринка відповіла – я хочу, щоб мене
побачила мама і пораділа за мене.
Євгенія ГЕМБАРОВСЬКА
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Закоханий у рідний край
Поезії Георгія Чеховича
Георгій Георгійович Чехович народився на Рівненщині, поблизу Острога в родині лісовода. Тож його дитинство пройшло в мальовничій місцині, де свої води зливають чудові
місцеві ріки – Вілія та Горинь. У Львівському державному медичному університеті здобув професію лікаря. Нині Георгій Георгійович – титулований, відомий не лише в області
лікар-ортопед, завідувач Рівненського центру артрології та відновного лікування Центральної міської лікарні, а ще – керівник філії Української асоціації спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії. За час роботи, а це не багато й немало – 35 років,
здійснив майже 12 тисяч операцій, як травматологічних, так і з усунення вад розвитку та
захворювань опорно-рухового апарату. Про нього говорять – «Лікар від Бога».
Лірик, закоханий у природу рідного краю, яка надихає його на творення поетичних
рядків. Вірші розкривають багатий внутрішній світ, глибину душевних переживань і емоційну наснаженість автора. Про свою професію Георгій Георгійович говорить: «Летів до
неї, як на крилах зранку / Із нею спав, із нею їв і пив». Надзвичайно ліричними словами
описує отчий край – милу серцю Острожчину, тепло відгукується про рідну матір. Певно,
жодного читача не залишать без емоцій зворушливі слова поета про кохання: «Листям
шепочуть сади про любов».
Публікуємо кілька сучасних віршів Георгія Чеховича.
Тут таке все рідне, тут таке все близьке,
Тут моя Вітчизна, тут мій Отчий край.

***
Тут біля криниці в'ється рута-м'ята,
Дихає духм'яно молода трава.
Пам'ятаєш, мамо, ту стареньку хату,
Де лунала пісня зоряна твоя.

Восени тумани ляжуть у долині,
Полетять на південь знову журавлі.
Озирнись навколо – час так швидко плине,
Кожна мить прекрасна у твоїм житті.

Там зимою біло, завжди сніжно-біло,
Там струмки весною весело дзвенять,
Там з тобою разом ми удвох ходили
У широке поле сонце зустрічать.

***
Світить у небі срібний молодик,
Листям шепочуть сади про любов,
Запах бузку, мов чаруючий дотик,
Ніч огортає знову і знов.

Там у синім небі пролягла веселка
Ніби коромисло – ген за небокрай,
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Ні, я не хочу ані срібла, ані злата,
А ні просторих, затишних квартир.
Ви поверніть мені мою стареньку хату,
Що вікнами сміялася у двір!

Мріють тумани у тихому лузі,
Темная річка ледь чутно шумить.
Верби сумують на всім виднокрузі,
Сон опустився спочити на мить.
Вітер співає в траві колискову,
Ще не прокинулись в селах півні.
Місячна ніч у цвітінні бузковім,
Місячна ніч, ти приснилась мені.

***
Скрізь бастіони, вежі, мури,
Середньовічних літ пролог –
Немов замислився похмуро
У сяйві сонячнім Острог.

Місячна ніч, ще затримай світанок,
Чари свої наливай по вінця.
Хай зачекає нестриманий ранок,
Поки я вип'ю тебе до кінця.

Тут мілка Вілія іскриться,
З гори ти тільки оком кинь –
І вмить вона перетвориться
У швидкоплинную Горинь.

***
Сонце гаряче горить неначе,
Сонце гаряче горить мов жар.
Ані хмаринки, ані краплинки,
Небо за обрій, небо без хмар.

Пропахли ніби давниною
Музеї, вулиці, церкви,
Переплелися між собою
На перехрестях всі віки.

Біло-блакитне спекою квітне
Сонячне коло вгорі одне,
Літо в зеніті – росами вмите,
Квітами вкрите в травах цвіте.

Колись спудеєм Сагайдачний
Прийшов навчатися в Острог
І слава гетьмана Богдана
Не оминула цей порог.

Вітер шепоче, верби лоскоче,
Понад рікою пісня луна.
У надвечір'ї Мавка співає
Про літні ночі, про Лукаша.

А незабутньою весною,
Коли зійшла нова зоря,
Мов грім, луна понад рікою
Безсмертне слово Кобзаря.
Тут відчайдушний Наливайко
З мечем на ворога летів
І сумнозвісний князь Сангушко
Слова кохання шепотів.

***
Ніч пусткою гуде в розбитих вікнах,
Старенька хата, де я жив малим,
Схилилась до землі, так прикро,
Що я не можу їй допомогти нічим.

Віки проносились юрбою,
Не знаю: правда це чи сон –
Бельмаж побачив під собою
Сам бог війни Наполеон.

Хіба що збудувать нову, простору,
Пофарбувать у дивні кольори,
Зробити нові вікна, сходи з двору
І знову повернутися сюди.

Скрізь бастіони, вежі, мури,
Середньовічних днів пролог –
Немов замислився похмуро
У сяйві сонячнім Острог.

Але чи можна повернутись у дитинство,
Дитячі сни, які вони були,
Дитячі мрії, чи вони збулися?
А може з іншого життя прийшли.
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Я не можу не писати
Поезії Тамари Кирдій

У ВІКНІ

Пишу вірші частіше зранку,
Як сонце вигляне з-за ґанку,
Як довго не бува листів,
Коли почую вітру спів,

Асфальт. Ялинка. Центр. Дорога.
Дітей, дорослих – безліч ніг...
А ти з молитвою до Бога
Сидиш в вікні...
Сидиш, як лялька у вікні.

Як прийде осінь на поріг.
Коли покличе шум доріг,
Коли гудуть церковні дзвони,
Скриплять мобільні телефони.

В кімнаті тиша. Мури. Стіни.
Вікно – навстіж, як око в світ.
А від думок одні руїни,
Нема кому послать привіт.

Пишу, як смерки пелехаті
Шукають закутки у хаті...
У листопад, як вітер в русі,
Шукає дірочку в кожусі.

З зимою, з лютим – все пропало.
Та й вік, уже, мабуть не той.
Життя жорстоке закарало
З девізом «Пей, подруга, и пой!».

Коли навкруг – весняний рай
І медом пахне рідний край...
Ну, що вам, друзі, ще сказати?
Я вже не можу не писати.

О, що я, Господи зробила,
Що скоїла таке страшне, –
Що мене доленька побила
І прирекла на неземне.

СПОВІДЬ

Вже 30 літ. Лиш уявити:
Одна в кімнаті день і ніч.
З розлуки, болю – вити, вити...
Кричати, плакати в вікні...

Я не знала, що вмію літати,
Я не знала дороги до хмар.
Але доля навчила писати,
Хоч принесла мене на вівтар.

Я – інвалід. Чи божевільна?..
Пуста. Зажурена. Дивна.
Душа в квадраті. Ні, я – вільна.
Я просто трішечки сумна...

Жертву взяла – я втратила ноги,
В руки дала чарівне перо.
І відчула я ласку від Бога –
Поетичне відкрив джерело.

Я ВЖЕ НЕ МОЖУ
НЕ ПИСАТИ

Через відчай пройшла, крізь страждання.
Не пора ще іти в небуття.
Чую... Знов у душі поривання.
Я описую силу життя!

Вірші пишу, коли сумую,
А ще пишу, коли мандрую,
Коли бешкетники-морози
Малюють на шибках мімози.

О, МАМО
Сідає туман, наче дід подорожній,
На ліс, на діброви, на світлі гаї...
... О, мамо, матусю, я знаю, не кожний
Так вміє терпіти, як ти, на селі...

Як вітер листячко колише,
А блискавка по небі пише,
Як сяє місяць угорі,
Як вийдуть в поле косарі.
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Вже в тебе обличчя, мов поле під осінь,
Зорали не зморшки, а кара буття...
Які ж в тебе білі, мов прядиво, коси!
Чому ж їх так скоро посікло життя?
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І журавливо-сумовито
Бринять над плетивом доріг.
Поволі догорає літо –
Ступає осінь на поріг.

Уже відлітають журавлики в вирій
І твої ровесники йдуть в забуття...
О, мамо, матусю, в буденщині сірій
Ніколи не згаснуть мої почуття!..

ЯКІ СТРАШНІ
Які страшні безсонні ночі
І сивим смутком оповиті дні.
Я від безсилля закриваю очі,
А ти все усміхаєшся мені.
І кличеш... кличеш...
За собою в осінь...
Навіщо?
Там нічого не знайдеш,
Згоріло листя, помарніли очі,
А ти все за собою мене звеш.
Як боляче, якби ти знав, коханий.
Я винна – ти мені прости!
Благаю я тебе і дні і ночі –
Як тінь за мною більше не ходи.

Не вірю я, ненько, у нашу розлуку,
Хоч буде реальна... полинно-гірка...
...Я буду тримати і в снах твою руку:
Легеньку і ніжну! Лиш в тебе така!..

ПОВЕРНИ НАДІЮ
Ти поверни мені надію,
Яка померла вже давно.
Ти поверни мені надію,
Бо небом це тобі дано.
Ти покажи мені, як можна
Життя любити при біді.
Ти поверни мені надію,
І оживу я знов тоді.

ХРЕСТ
Не дивіться на нас жалісливо,
Ми – такі, як і ви, як і всі.
Теж ми хочемо бути щасливі,
Попри всі ваші щирі жалі.
Ми – такі, як і всі, тільки звикніть,
Не глузуйте й сльозу не роніть.
Як нам хочеться іноді крикнуть,
Що ваш погляд пекуче болить.
Ми звикаєм не бачити очі,
Ми не чуємо шепіт слизький.
Лише думаєм серед ночі:
«Ну чому я на світі такий?».
Та щоб мама, бува, не почула,
Ми із туги складаєм вірші,
Щоби доля нарешті збагнула:
Ми незламні, ми духом стійкі.
Перемучимося, переборем,
Вранці будем сміятися знов
І змагатися будемо з болем,
Щоб прийшла до нас справжня Любов.
Пам’ятаючи муки розп’яття,
Витираючи мокре чоло,
Несемо ми свій хрест із завзяттям
І прощаємо, і живемо...

Ти покажи мені кохання,
Бо я не знаю, що це є,
Ти подаруй мені кохання,
Бо хто ж іще його дає?
Я буду довго тебе слухать,
Твій голос наче шум дощу.
Ти поверни мені надію
І я її не відпущу.

ОСІННЄ
Поволі літо догорає,
Стихає гомін за селом,
Все менше сонечко ласкає,
Все менше щедре на тепло.
Зів’яли маки на покосах,
Де жайворонка линув спів,
Холодні ранки гублять роси,
Мов сльози посивілих вдів.
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Майстер декоративно-прикладного мистецтва
«Автопортрет»
(2015 р.), «Осінь»
(2016 р.), «Горинь»
(2017 р.), «СвятоПреображенський
храм» (2017 р.), «Захід» (2017 р.) та
інші. У них проглядається душа молодого художника,
світлий погляд людини, яка відчуває
навколишній світ.
Талановитий митець також займаЗапрестольний хрест –
ється художньою обробота Олександра
Галайчука
робкою деревини:
винний набір «In
vino veritas» (2013 р.), церковна утвар
(2014-2015 рр.), дерев’яна дзвіниця грекокатолицької академії в м. Ужгород. Частина
картин та виробів Олександра зберігаються
в приватних колекціях, картинній галереї
Тучинської ЗОШ І-III ступенів, музеях навчальних закладів.

Галайчук Олександр Михайлович
народився 23 травня
1991 року в с. Тучин
Гощанського району
Рівненської області.
Має інвалідність з
дитинства (глухота).
Навчався в Тучинській ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Олександр Галайчук
2013 року закінчив коледж мистецтв ім. А.Ерделі за спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво» і здобув кваліфікацію «Художникмайстер». У 2016 році закінчив Закарпатський художній інститут, де здобув кваліфікацію «Художник-майстер декоративноприкладного мистецтва, викладач».
У 2013 році роботи Олександра демонструвалися на виставці в музеї «Паланок»
(м. Мукачево).
Дипломант Всеукраїнської виставки глухих художників «Світ, який почула душа»
(м. Полтава, 2017 р.) та виставки глухих
митців (м. Рівне, 2017 р.).
Його картини різної тематики: «Карпати» (2015 р.), «Дорога до лісу» (2015 р.),

Роботи Олександра Галайчука розміщені
на обкладинці видання

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

Світ, застиглий у камені
Життя інколи влаштовує людям важкі
випробовування – втрата здоров’я, і, як наслідок – інвалідність, біль, боротьба з недугою. Однак є серед них і ті, хто не складає
руки – займається спортом, спілкується з
друзями. Вони на рівні з іншими працюють,
навчаються, не зневірились у власних силах
та не розраховують на підтримку оточуючих. Саме про таку сильну особистість розповімо.
Микола Кухарчук народився в селі
Мильча Дубенського району. Середню освіту здобував в місцевій загальноосвітній
школі. Навчаючись у дев’ятому класі, Микола внаслідок травми втратив кисть лівої
руки, що не завадило йому у 2011 році всту-

пити до Білокриницького лісотехнічного
коледжу та успішно закінчити навчання.
Різьбленням почав займатися ще в дитинстві. Батьки Миколи помітили, що допитлива дитина намагається відтворювати
все, що її оточує. Перший виріб був зроблений на камені, знайденому в місцевому
крейдяному кар’єрі. Узявши до рук цвях,
хлопчик майстерно видряпав зображення
собаки. Згодом з’явилися вироби, різьблені
на крейді, на дереві. Справжнім шедевром
став замок, вирізаний на великому шматку
крейди. Виріб і досі зберігається в музейній
кімнаті сільського Будинку культури.
Отримані в коледжі знання дали можливість професійно займатися улюбленою
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Микола Кухарчук демонструє свій виріб

Різьба по дереву Миколи Кухарчука

справою. Сьогодні Микола працює різьбярем по дереву, а у вільний від роботи час
продовжує творити шедеври на камені.
Його вироби, подаровані меценатам із
Франції, що перебували з благодійним візитом у Дубні, отримали високу оцінку
фахівців.
У Мильчі пишаються своїм земляком.
Попри життєві випробовування, Микола
Олексійович не опустив рук, не зневірився і
не зачерствів душею. Створив сім’ю, бере

активну участь у діяльності громадського
товариства інвалідів з дитинства «Доброчин». Митець розвиває природний талант,
дарує людям красу і допомагає іншим знайти своє місце в житті.
Марія КОВАЛЬЧУК,
бібліотекар с. Мильча
Дубенського району
Роботи Миколи Кухарчука розміщені
на обкладинці видання
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Мелодія вічної любові
Сонячного травневого дня зібралися з друзями відпочити на природі. Одностайно вибрали Вишневу гору поблизу с. Городок. Відвідати цей мальовничий куточок
саме у пору цвітіння степової вишні – надзвичайне блаженство! Піднімаючись на
гору, милуюся білосніжним запашним цвітом, рідкісними рослинами, багатоголосим щебетанням птахів…
Заворожена природними чарами, раптом чую з гори проникливу мелодію скрипочки. Ніжно, трепетно звучить мелодія пісні «Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті
лиш одній в цілім світі розкажу про любов ... душа співає…». Так, то співала душа
скрипочки! Її звучання незбагненне. Здавалося, навколо завмерло все, вслухаючись у
магічну силу музики, яка пронизувала найпотаємніші куточки душі. Іду на звуки мелодії з бажанням побачити віртуоза, який володіє цим дивовижним інструментом.
Музика затихає. Хоча ще продовжує звучати у свідомості. Знайомлюсь зі скрипалем Любомиром. Він не професійний музикант, пояснює, що весь секрет звучання в
якості самого інструменту, який виготовив майстер зі Степані Сергій Поліщук.
51

ТВОРЧІСТЬ

–––––––––––––––––––––––––

№ 33, 2018 рік

Одного разу Сергій дізнався про скрипку, яку знайшли в селі поблизу Степані. Це
була майстерно виконана робота невідомого майстра, схожа, на перший погляд, на
скрипку італійського майстра Антоніо
Страдіварі. За дослідженням експертів,
особливої цінності вона не мала, хоча їй виповнилося приблизно сто років. Її звучання
було, на думку Сергія, якимось незвичним.
Тому вирішив викупити цю скрипку.
Сергій Поліщук працював у Степанській музичній школі, вчив дітей гри на
скрипці. Проте його вабило не стільки володіння інструментом, як цікавість до його
технічної сторони. Він багато читав, купив
відповідні книги про будову інструменту.
Не раз ставив собі запитання, чи міг би він
власноруч змайструвати скрипку. Йому
навіть снилося, що він всередині скрипки
вивчає її будову. Придбав камертон, виміряв звучання. Врешті, скрипку яку викупив, розібрав на частини, вивчив матеріал.
Дізнався, що в Карпатах росте дерево, яке
найкраще підходить для виготовлення
інструменту. Сам поїхав шукати деревину і
таки знайшов. Деревина мала підсохнути,
тому в очікуванні Сергій вчився самотужки за допомогою книг виготовляти вушки,
завитки, підставку для струн, витесати
деко… Справжній майстер не дотримується
чіткої технології виготовлення скрипки,
він має відчувати її серцем. Зайвий рух
різця може спотворити звучання або додати йому пікантності.
І ось перший геніальний витвір Сергія –
скрипка! Майстер лагідно торкався смичком до кожної струни – і скрипка вчилася
виливати у звуки мелодії мову серця, мову
радості та страждань, мову печалі й сподівань… Така бажана, очікувана, мов новонароджена дитина – зазвучала, заплакала,
засміялась, вирвалася на волю, щойно смичок торкнувся струн. Блаженне, довгоочікуване, тремтливо-ніжне звучання полинуло до неба…
Згадуючи свою першу скрипку, Сергій
розповів про ту невимовну радість та здивування її власниці, яка зізналася, що такого неймовірного звучання вона ще не чула.

Ніжно звучить мелодія...

Пізніше доводилось не раз зустрітися з
майстром. Сергій надзвичайно приємна і
скромна людина. Я ніколи не бачила, як
твориться скрипка, тому майстер, довідавшись про мою зацікавленість, погодився
показати свою майстерню. Невеличка проста споруда у дворі біля будинку, а в ній
акуратно складені матеріали. У пакетиках
на цвяхах підвішені малі деталі до скрипки.
Майстер дістає шматок висушеної дошки.
Бере в руки різці і творить диво дивне. З
часом дошка перетворюється у тонкі дека.
Сергій часто зупиняється, відпочиває,
підтримує розмову:
– Дід грав на скрипці, а батько любив
працювати з деревом, робив різці за моїм
замовленням…
Перепочивши, продовжував стругати до
повного звучання, шліфував, циклював до
ноти, яка йому подобалась, яку підказувало
серце. З любов’ю оглядав незавершений
інструмент. У такі хвилини обличчя майстра сяяло, випромінювало безліч тепла, доброти, яку він вкладав в інструмент, що осьось мав народитися…
І вже в майстерні розповів про історію
однієї скрипки, яка стала поштовхом до
його подальшого хобі…
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снігу, осіннім листопадом...
Майстер зупинився, перепочив: – «Здоров’я нема, серцеві м’язи розслаблені. Працювати фізично не можу. Улюблене заняття – скрипка, їй і присвятив своє життя…»
«Скрипка завмерла –
І зойк, мов спалах.
Злетіли іскри
Тих звуків в небо...
Мабуть, Всевишній
Створив ці звуки,
Що об’єднали
Щастя і муки»...
За спогадами про майстра минув день.
Любомир «притулив Скрипку до свого серця й вони заграли мелодію вічної любові.
Слухали земля і небеса, слухали квіти й
птахи, слухали гори і зорі… Ніхто і ніколи
не чув раніше такої мелодії…».
Обережно кладе скрипку у футляр. А з
висоти Вишневої гори ще довго лине мелодія, нагадуючи нам про майстра зі Степані
Сергія Поліщука. Світлій людині – світла
пам’ять: від дітей, яких навчив майстерності гри, від скрипалів, які стали щасливими власниками інструменту, від усіх нас!

Пізніше я дізналася, що у Сергія хворе
серце. Йому вживили штучний клапан. Односельці допомогли зібрати потрібні кошти
на операцію.
«Рве струни скрипка
Й гіркі невдачі.
Сумує з вами
Й від щастя плаче.
Сльози збирає,
Як сонце роси.
Ангелом з неба
Благає, просить…»
Десять років зі штучним клапаном трудився Сергій над скрипками. Десятки скрипалів стали щасливими власниками інструменту неймовірного звучання. Багато
планів майстер втілив у життя…
Захотілось послухати скрипку. Сергій,
ніби побачив благання в моїх очах, бережливо взяв інструмент. Тонка мелодія полинула у височінь, туди, де він частенько
вночі розглядав через телескоп зоряне
небо, ніби шукаючи свою зірочку…
Маленька скрипка в руках майстра раділа, заливалася дивним смутком і веселими
нотками, пташиним співом літа, весняним
дзюркотінням струмків, зимовим скрипом

Наталія ВОЙТОВИЧ
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Таке воно і є – щастя
Стомлений з далекої дороги, яка тягнулася через яри та ліси, я ступив на запилюжену, занедбану, у вирвах бруківку сільської
вулиці. Сонечко прихилилось майже до
землі і, відбиваючись міддю на веселих, кучерявих хмарках, готувалося до заслуженого відпочинку.
«Що ж, час і про себе подбати», – подумав я, завертаючи до першого ж подвір’я, в
якому помітив жіночу постать.
Відірвавшись від порання, вона пильно
вдивлялася, намагаючись розпізнати перехожого.
– Я, звичайний подорожній, – підходячи
до воріт, поспішив задовольнити її зацікавленість. – Іду до Почаєва. Але сьогодні, бачу,
ніяк не встигну. Тож шукаю прихистку на
ніч.

Молодиця жваво рушила до мене, промовляючи з якоюсь винуватістю:
– А ми от живемо поряд, але ніяк не виберемося… Все якось відкладається і відкладається.
Привітавшись, широко розчинила хвіртку:
– Заходьте, будь-ласка.
Я зрадів з такої щирої гостинності і ступив у двір. Жінці, певно, не було ще й сорока
років. Струнка і, як на мене, доволі гарна.
– Заходьте до хати, – запросила: – Там
чоловік….
І відразу гукнула, повернувшись до навстіж розчинених дверей:
– Костю, зустрічай гостей! А я, зараз, – і
метнулася далі по господі.
Я увійшов у простору, з вікном на всю
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Вислухавши батькові застереження, що в
училище «ВДВ» не так просто попасти і потрібно серйозно готуватись, – за короткий
час змінився радикально.
Розхлябаність геть! Вино геть! Цигарки
геть! Змайстрував перекладину, штангу з
дерев’яних чурпаків, з полотняних мішків –
міцну «грушу». Став обливатися криничною водою і влітку, і взимку, а головне в
школі став одним із найкращих учнів. Ось
і випускний. Не відкладаючи на наступний день, відправився в обласний військкомат. Направлення в руках. Прощання з
батьками, з Оксанкою – жіночі сльози,
зітхання, обійми і спільна надія.
А далі хронологія подій життя така.

стіну, світлу веранду.
З-за столу назустріч мені піднявся високий, міцний чоловік, по дружньому простягуючи руку. Ми привіталися, та мій погляд
прикіпів, завмер на ньому… Я не в силі був
оговтатись... Так мимоволі застигаєш, коли
вражений чимось неймовірно прекрасним
або дуже потворним.
Ліву сторону обличчя господаря спотворював страшний темно-сірий шрам… На
місці вуха – недбало стягнутий в тугу гульку
клапоть шкіри, рука затягнута в чорну,
шкіряну, потерту пальчатку. Скоріше ніж
побачив, я відчув, що під зеленим склом
окулярів відсутнє і ліве око…
– Наслідки Афгана, – коротко й недбало
кинув він, і я раптом відчув зніяковіння за
своє неприховане здивування… Та над усе
це і над усім цим, аж до терпкого завмирання серця, – глибокий жаль і співчуття.
– Вибачте…, – сказав я, приходячи до
тями.
– Та нічого… Вже давно звик…, – промовив він спокійно. – Все давно перегоріло… А
могло скластися зовсім по-іншому… Зовсім… Та в усьому – Божа воля… Тепер твердо це знаю, – закінчив упевнено.
– Так, – зітхнув я. – Безумовно, що вище
всього… Над усім щось є… Щось існує… Вище нашого розуміння… Вище людської мудрості, недосяжне жодній з наук… Ми називаємо її Божою силою.
Вечеряли ми смачно, по-домашньому, запиваючи все запашним полуничним вином,
яке я смакував уперше у житті. Наприкінці,
вволивши зацікавленість моєю особою, господарі оповіли повість свого життя.
... Зростав Костянтин у сім’ї лісника, в тому ж таки лісовому будиночку при березовому місточку. Ріс гуляйвітром, не переймаючись особливо нічим. У школі вчився абияк, куштував і винце, а як вдавалося, то й
щось міцніше.Також і цигарки таємно покурював. І все йшло так майже до чотирнадцяти років.
А далі… Далі сталося неймовірне. Після
перегляду кінофільму про десантників раптом зрозумів, що це його. Що саме в цьому
повна сутність і вираження його натури.

Від 17-ти до 21-го року:
Поїзд… Росія… Калуга. Екзамени на відмінно – вступив.
Училище. Погони лейтенанта… Призначення – Ашхабад… Відпустка…
Безмежна радість матері, гордість батька… Нестримність, палка любов Оксанки.
Довгожданні заручини. Чоловік і жінка! Навіки разом!
…Терміновий виклик у частину. Відкладене весілля... Афганістан... Війна... Медаль… Ще медаль… Орден.
22 роки:
Засада. Небо в полум’ї… Політ у безодню…
Госпіталь... Смерть… Ще ні... Бог милував... Живий… Кабул… Госпіталь… Знову
смерть… Ні, живий… І так декілька разів…
Живий… Але-е…
Ампутація кисті лівої руки, яка невільно
прикрила серце…
Біль… Операції… Біль… Тіло звикає до
полум’я болю, дерев’яніючи. Не звикає душа…
23 роки:
Лікарі зробили все, що могли, навіть більше… Знову орден... Навздогін... Лежачий орденоносець...
Ноші... Швидка… Село… Ноші…
Батьки розмовляють пошепки. Як вони
постаріли… Стали геть білими… Скільки ж
то їм? Ні, ще не старі, просто посивіли.
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лися в лице юнака. Дивилася довго, уже без
всякого остраху, аж хлопець не витримав і
змушений був відвернутись. Раптом із грудей, зі схлипом, вирвалося глибоке зітхання:
«Бідненький…».
– Жаліє, – чомусь з прикрістю майнула
недвозначна думка у Костянтина. З того
часу дівчина щодня приходила до нього.
Вона йшла попри всі заборони батьків,
умовляння старших брата і сестри, домашні скандали і погрози. Попри розсудливі застережні розмови юнака і заяви, що
він її не кохає… Він проганяв Любу, бо не
міг, не смів зламати долю цій вродливій
дівчині, яка заслуговує на кращого. Він боявся вогню, який може розгорітись у його
серці і боляче обпікатиме душу аж до повного вигоряння. Боявся, бо понівічене
тіло проймало струмом лише від легенького дотику її рук, ніжного погляду очей. Костянтин з трудом переборював свої бажання, хотів зненавидіти юну звабу, хотів, та не
зміг…
Щоб якось вгамувати свої бажання, він
всю силу спрямував на заняття спортом.
Щоденно – години виснажливих тренувань,
аж до непритомності – куди там Мересьєву
братися. Поступово душа оживала, з’явилися впевненість і віра, що він переможе свою
недугу, переможе себе. А найголовніше –
подолає свою неповноспроможність і зможе
дозволити собі відчути найбільшу таїну
людської душі – кохання.
Наперекір всім, через півроку Люба стає
господинею у лісовому будиночку. Здається, цьому радів лише батько Кості.
Ще через чотирнадцять місяців, тут вже
нікуди не дінешся – діло молоде, справили
хрестини і одночасно... весілля.
З тих пір вже, слава Богу, двадцять років
збігло. Трійко синів мають. Двоє – в місті
навчаються, а третій – ще школяр. Жаліють
лише, що ще доньки не знайшлося.
І промінилася від них сердечна доброта,
повага, спокій, виливаючись в бережне кохання… До речі, в щирість якого Костянтин
вже давно повірив.
Можливо, таке воно і є – щастя!

Свіжі домашні продукти, свіже лісове повітря… Любов і піклування… Хоч знесилений, та молодий організм, – це краще за
всякі ліки.
Рани, виразки вже загоюються, затягуються…
Можна трішки сидіти. Улюблене заняття: сидіння біля вікна. Відкрита кватирка.
Застуда – висока температура, безпам’ятство. Знову вижив…
Але мама злягла… Весну не пережила…
Горе…
Літо… Протез на кисті... Милиці... Неміч.
Затінена лавочка. Дівчина на дорозі з відром
полуниць. Вітається. Раптом її очі стають
сивими від жаху. Дивиться і не в змозі відірвати погляд. Вона прискорює крок, майже
біжить, не оглядаючись…
– Втекла… Я потвора, потвора, від якої
жахаються. То чи варто жити, боротися?
Навіщо?
Сільських новин була ціла купа, але вони
його мало цікавили… Навіть те, що кохана
Оксанка вийшла заміж. Байдуже якось…
Хай щастить. Справді байдуже, бо хто він –
каліка, виродок – хіба можна такого любити?
– Добридень, – почулося з вулиці і Костянтин, озирнувшись, побачив недавню знайому незнайомку.
– Привіт, кізочка… Куди скачеш?.., – першим похопився шкільний товариш Юрко. –
Не впізнаєш? Це ж Любка, менша сестра
Оксани.
Костянтин хитнув головою:
– Виросла… Не впізнав.
– Я вам відерце полуничок принесла, –
промовила дівчина і напружено завмерла біля воріт. – Заходь, якщо не жартуєш,– кивнув і, згадавши недавній жах у її очах, відвернувся.
– О, о… Це ягідка ще та… На все село, –
шепнув Юрко. – Хлопці зі всієї околиці через неї чубляться. – Проте і сам із захопленням кидав погляд на її струнку доладну постать.
Вона підходила нерішуче, сторожко. Очі
її боязко блукали подвір’ям, певно, нічого не
помічаючи. Насамкінець зупинилися і вп’я-
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Коли душу зігріває любов
– Любове Ти моя, єдина, тобою живу і вірю, що завжди будемо разом, – писав Василь.
Надія відразу відповіла взаємністю. Їх
роз’єднувала віддаль, але душу зігрівала любов, яка палала у молодих серцях.
Після закінчення Рівненського педагогічного інституту поїхала за направленням в
одне з найвіддаленіших сіл, що біля кордону
із Білорусією. Працювала в школі вчителем
математики. Якось під час шкільних канікул
добиралася на роботу не поромною переправою через річку, як завжди, а човном. Кермувальник, будучи напідпитку, не впорався
з веслами і Надія з усіма пожитками опинилась у воді. Кричала, благала про допомогу,
адже не вміла плавати. І коли вже знесилена
була під водою, її підхопив на руки та виніс
на берег юнак, якому була зобов’язана другим своїм народженням. Відтоді її рятівник,
якого звали Іваном, щоденно чекав Надію з
роботи. Згодом запропонував одружитися.
Вона ж відповіла:
– У мене є хлопець, якого кохаю. Ми скоро одружимося.
У відповідь почула:
– Погоджуйся, а ні – то віднесу тебе до
річки, туди, де взяв.
У цього, «першого хлопця на селі», з незакінченою середньою освітою, було досить
зухвалості та пихи, аби домагатися красуні.
Тендітна Надія мала великі карі очі, довге
чорне волосся, що красиво обрамляло миловидне личко, була ніжною і привітною.
Чи то зі страху, чи в подяку за врятоване
життя, підкорилася. Адже не було у неї на
той час людини, яка б порадила, підтримала.
Так склалося, що навіть найріднішій – мамі,
не могла довіритись.
Василеві написала – ми дали слово ніколи не обманювати один одного, тому повідомляю: я виходжу заміж. Вибач, що не
зуміла вберегти нашу любов, напевно, не судилося. Прощавай…
Незабаром отримала лист, не від Василя,
а з військової частини, у якому друзі не добирали слів за її вчинок. Вони повідомляли,

Дочекавшись своєї черги, Надія зайшла
до лікаря. Петро Іванович хмурив брови,
довго вивчав результати аналізів. Потім
його погляд зупинився на її руках, які від
хвилювання швидко перебирали хустинку.
Лікар, ніби відчуваючи якусь провину, сказав:
– На жаль, у вас рак молочної залози.
Це слово, якого так завжди боялася, мов
ніж різонуло у самісіньке серце, перехопило
подих, обличчя стало бліде, як крейда, пересохлі губи ледь чутно шепотіли:
– Це якась помилка. Не може бути, цього
не може…
Ніби з туману донеслося:
– Ось, випийте води, будь ласка.
Лікар продовжував щось говорити, та
Надія вже нічого не чула. Не пам’ятає, як
вийшла на вулицю і опинилася на лаві під
розлогим кленом.
– Господи, це все, кінець! Так мало…
Чому так мало відведено мені? Ну чому
саме тепер, коли знову зустріла свого коханого? За що так покарала доля? Сльози градом покотилися з очей, та Надія цього не
відчувала. У голові за мить промайнуло все
її життя. Батьківська хата у яблуневому
саду, духмяний запах сіна, у якому вони зі
старшою сестрою любили «купатися», і
лагідні татові руки, які часто гладили по
голівці. Будучи ще юнкою, просила в долі
щастя і свого судженого. У великодній піст,
протягом десятка років, від чистого четверга
до розговіння, не мала й крихти в роті, окрім
води. Тоді вірила, Бог таки почує і вона все
життя буде щасливою.
Здавалося, так і мало бути. Ще навчаючись у старших класах, зустріла красеня Василя. Усі дівчата їй заздрили: високий, ввічливий, розумний, трохи сором’язливий. Він
завжди був поруч, підтримував, допомагав.
Освідчився в коханні лише тоді, коли проходив службу в армії на території Німецької
Демократичної Республіки. Кожний рядок
листа був наповнений ніжністю, любов’ю,
бажанням бути разом і ніколи не розлучатися.
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на, хвилююча зустріч. Як колись, у школі,
ніяковіли. Взявшись за руки, довго блукали
порожніми околицями міста і говорили, говорили. У обох є уже сім’ї, по двійко дітей.
Василь, заглядаючи у сяючі очі Надії, сказав:
– Кохана, як довго я Тебе шукав, нарешті
ми будемо разом! Давай втечемо на край
світу, де нікого – тільки ти і я.
У цю мить вони були безмежно щасливі,
запроменіла душа, з новою силою заяріла
любов, яку довгі роки зберігали у своїх серцях. І хоч кожний знав: пізно, надто пізно
вони знову знайшли один одного. Уже нічого не повернути. Тепер ціна їхнього кохання
може бути надто високою: зруйновані сім’ї,
осиротілі діти. Та попри все – найбільше
щастя просто бачитись, говорити, відчувати,
любити, знати, що є дорога серцю людина,
який завжди можна довіритись.
– Чому ж доля лукава вкотре зрадливо
насміхається? Чому зі мною так? Чому?
Надія благально подивилася на голубе,
бездонне небо і прошепотіла:
– Великий Боже, не забирай мене! Дай
снаги, прошу, благаю. Заради нас, заради
нашої любові. Дай хоч маленьку дещицю
щастя! Дай...
Схаменувшись, у ту мить переглянула всі
призначення, виписані лікарем, і подумала:
– Я буду боротися, я маю жити! Жити заради любові!
Операція пройшла успішно. Залишилося
дочекатися висновків біопсії. Василь декілька разів телефонував, пропонував зустрітися. Намагалася бути веселою і нічим
не видати свою тривогу. Та від нього не сховаєшся, адже знав її як самого себе. Отож
довелося «викручуватись», хоч це не завжди
вдавалося.
Нарешті отримано результати аналізів.
Петро Іванович, заспокоюючи, сказав:
– Нічого страшного, але задля уникнення ризиків я пропоную повторну операцію.
Не роздумуючи, Надія відповіла:
– Я погоджуюсь, – бо понад усе хотіла
жити, бачитися з Василем.
Та мозок кожну хвилину свердлила і не
давала спокою одна думка:

що Василь не зміг пережити зраду і лише
щасливий випадок допоміг врятувати його
від утоплення.
– Боженьку! Що я натворила! Душа розривається навпіл, що робити, куди пристати.
Як повернути усе назад?
Та слова, слова, у них велика сила, їх не
повернеш, вони влучили у самісіньке серце
Василя. Хотілося щодуху бігти, втікати з
цього забитого села, затисненого з усіх боків
болотами, втікати від себе. Та не вистачило
сміливості, сили волі, духу. Вона зрадила не
лише свого коханого, зрадила себе, зґвалтувала свою душу. Тільки з роками усвідомить, якими безглуздими були її вчинки.
Вчорашня найкраща на курсі студентка з
математики на практиці не змогла розв’язати просту задачу життя з двома невідомими,
заплуталася, допустилася фатальної помилки.
Отак і змарнувала свою долю, залишившись у «болоті» із чоловіком, який згодом
став непробудним алкоголіком. З ним, шукаючи кращої долі, за програмою переселення, працювала на Херсонщині, пізніше сім’я
переїхала до Рівного. Страшні ревнощі, погрози, п’яний угар чоловіка поступово знищували її як жінку, спустошували душу.
Надія часто докоряла собі за слабкодухість,
нерозсудливість, але, як говорять у народі,
«бачили очі, що вибирали…». У хвилини
відчаю думала піти в монастир і там, відгородившись від земного життя, спокутувати
свої гріхи, служити Богу. Не раз закрадалися у голову відчайдушні думки – водночас
покінчити з усім, піти із життя. Та стримували діти – найдорожче, що було у житті, її
діти. Під серцем виносила двійко – хлопчика і дівчинку, – вони й тримали її на цьому
світі.
В один із таких днів відчаю задзвенів телефон. Говорив чоловік, голос якого був до
болю знайомий. Охопило якесь тривожне
передчуття. Затремтіли руки…
– Ні, не може бути, щось ввижається.
– Надіє, не впізнала.? Це я, Василь, твій
однокласник.
Її серце забилося у шаленому ритмі. –
Таки пробачив, ще й досі пам’ятає.
Через кілька днів відбулася довгоочікува57
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не збожеволіти, писала вірші – щемливі, ліричні, у них її мрії, біль і тривоги. На папері
виливала душу, проговорюючи те, що наболіло за довгі роки, звільнялася, очищалася
від важкої ноші. А ще розмови з Василем…
Взявши Надію за руку при першій зустрічі,
він більше ні на мить її не відпускав. Велика
сила любові зцілювала, дарувала відчуття
радості, непоборне бажання жити.
І таки вижила. Здолавши важку недугу,
здобула перемогу над собою, колись безвольною, несміливою красунею. І хоч Надія
на все життя залишиться пацієнткою онкодиспансера, вірила, все буде добре. Влаштувалася на роботу, бо не уявляла себе без математики. Тепер з висоти пережитого навчала дітей не допускати помилок при розв’язанні математичних задач, а найголовніше –
у житті, як у математиці, не приймати поспішних рішень, добре думати.
Жінка ожила, розквітла. Змінилася постава, хода, очі світилися радістю. Вона була
щаслива, бо душу, мов сонце, зігрівала любов.
Післямова
Пройшли роки. Голову жінки посріблила
сивина. Помер від нещасного випадку чоловік.
Невдовзі після операції стався інфаркт міокарда у Василя. Надія шкодує, що не змогла у
найтяжчу хвилину бути поруч, потримати
за руку, сказати… Вона досі ходить на місце
їхніх зустрічей і, сівши на лаві, гортає, мов
книгу, сторінки свого життя. А ще подумки
розмовляє з Василем, радиться з ним, розказує про те, чого не встигла розповісти за
життя. Їхня любов досі живе у її серці і житиме доскону.

– А чи сприйме Василь її такою, як йому
про це сказати? Можливо він відвернеться
від неї? Можливо... Два сильні почуття –
любов і страх – тривожили її душу.
Одного дня їй повідомили: «До вас прийшов відвідувач».
Очам своїм не повірила. Від несподіванки аж кинуло у жар й бліде обличчя запаленіло. Перед нею стояв усміхнений Василь.
– Надіє, ледь розшукав Тебе. Боявся знову загубити. Ну як ти? Чим можу допомогти: гроші, консультації інших лікарів? Я все
зроблю! Ти тільки скажи!
Він тримав її руку в своїх долонях, тепло
яких зігрівало душу. А погляд його лагідних
очей, добре слово, здавалося, зцілювали, надавали снаги. Лише година зустрічі: в палату повернулася ще сильнішою, з вірою, що
переможе страшну недугу.
Провідав дружину і законний чоловік –
краще б не приходив, – неохайний, на кілька
метрів від нього несло перегаром. Похитуючись, намагався щось сказати. Із нерозбірливої мови зрозуміла одне:
– Хватить уже, повертайся додому. Нічого тут валятися. А ні, то я знайду собі іншу
жінку.
Від сказаних слів, запаху алкоголю запаморочилася голова. Надія зблідла, але згодом, трохи оговтавшись, мовчки пішла у палату. З гіркотою подумала:
– Отаких двох різних чоловіків подарувала мені доля. Один суджений: нищить, руйнує душу, другий – коханий: любить, підтримує, дає наснагу до життя.
Попереду був довгий період боротьби із
хворобою – хіміо- та лазерна терапія. І, щоб

Раїса ЩЕРБАН
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Допоки живе надія
– У Вашого сина ДЦП, – прозвучало із
вуст лікаря.
– І що воно таке, оте ДЦП? – Людмила
достеменно не знала, але розуміла – біда.
Згодом дізналася – це серйозне захворювання. Тому вже з перших місяців життя маленького Максимка боролася з цією недугою. Уже не пам’ятає, скільки разів зверталася за допомогою в районну, обласну

лікарні, де її втішали: «маленька дитина м’яка, немов глина, в неї не атрофовані м’язи та
сухожилля, немає значних змін у хребті».
Вселяли надію на краще. Хлопчик ріс, розвивався. Та відвідувати школу з усіма дітьми не зміг, навчався вдома. З вдячністю згадує нині Максим своїх вчителів Ольгу Опанасівну Фесик та Людмилу Іванівну Демковську, які з материнською любов’ю
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віднеслися до свого особливого учня. З
ранніх років любив юнак читати книги.
Бібліотекар, діти, які часто приходити до
Максима, приносили книги і він поринав у
світ казок, пригод, фантастики. Але найбільше його душа лежала до пісень, які чарували
своєю мелодійністю. Колискові наспівував
за мамою ще з чотирьох років. Любов до музики привела хлопця до музичної школи.
Згодом закінчив вище професійне училище № 24, здобув спеціальність «оператор
комп’ютерного набору», одночасно навчився грати на електронному піаніно.
Поринувши в світ музики, забував про
недугу. А вона, на жаль, не відступала.
Після перенесеної складної операції
пройшов шлях реабілітації. З’явилася надія,
але дива не сталося.
У години відчаю не плакав, а співав. Сила
волі, наполегливість допомагали, попри все,
жити і творити. Його кредо «Життя дається
тільки раз – зумій зробити його прекрасним
та повноцінним».
Жодне свято в селі не відбувається без задушевної пісні Максима. Слухаєш його і дивуєшся, як по особливому звучить кожна
виконана пісня, можливо, вистраждана безсонними ночами.
За свою витривалість, наполегливість,
доброту здобув визнання та повагу односельців. Неодноразово брав участь у районних, обласних та всеукраїнських фестивалях і конкурсах. А нещодавно побував у Рівному на фестивалі творчості людей з інвалідністю, де виконав свою власну пісню
«Скажіть мені». Слухачі аплодували стоячи.
Очі Максима сяяли від щастя. Він таки досяг успіху, його почули та високо оцінили!
Від довгого перебування на сцені в нерухомому стані нестерпно боліло тіло, та юнак не
показував цього, бо що цей біль у порівнянні
з людським визнанням його досягнень. За
результатами конкурсу, як один із кращих,
він був запрошений на Всеукраїнський фестиваль «Барви життя» в місті Києві.
Максим любить Україну і йому не байдужа її доля. У холодні лютневі дні 2014 року
(не завадило, що перебував у візочку) побував на Майдані, бо знав, що має підтримати

№ 33, 2018 рік

дух патріотів. Разом із мамою збирав речі і
продукти для воїнів АТО. Неодноразово виступав у клубі перед воїнами-односельцями.
А його пісня «Вклонися, Росіє, Україні і
кайся» глибоко запала в душі присутнім.
У юнака є мрія – створити свій гурт. Для
цього потрібна дорога апаратура, комп’ютер.
Багато не купиш за мамину пенсію. Люди
кажуть – чудес не буває. А в Максимовому
житті диво таки сталося! Його мрія здійснилася. Небайдужі місцеві музиканти допомогли з придбанням апаратури, а ще підприємець Василь Галушко подарував за дванадцять тисяч гривень новий підсилювач
музики. І справа пішла. Нині хлопця запрошують для проведення музичних вечорів як у селі, так і за його межами.
Усьому, чого досяг Максим, він завдячує,
перш за все, своїй мамі Людмилі, яка пліч-опліч пройшла разом із ним тяжкі випробовування долі, не зрадила, а лише вселяє
надію на прекрасне майбутнє. А мріє мама,
щоб у дім прийшла невістка, хоче почути
щебетання дитячих голосів. Це і є щастя!
Була надія. Під час проживання і навчання в інтернаті м. Костопіль Максим познайомився з дівчиною. Подружилися, Катя не
раз приїжджала в гості, допомагала, підтримувала морально. Хлопець був щасливий,
розцвів, хоч не зовсім усвідомлював, що почуття, яке народилося, і є коханням. Максиму вона дуже подобалась, але нерішучість,
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тив свою любов... Часто сумує, і в такі хвилини хлопець починає грати, і це допомагає,
бо музика вічна. А ще у душі живе надія, що
прийде справжня любов, на все життя!

сором’язливість завадили відкритися, сказати про свої почуття.
Через півроку Катя вийшла заміж, народила дитину, але не забуває подзвонити, поспілкуватись через Інтернет. Він не раз картає себе, що не насмілився, не сказав, втра-

В. ГЕРУС,
завідувачка бібліотеки с. Новий Корець
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Щастя з присмаком полину
Волинь. За нею він добряче занудьгував.
Горинь, Іква... Тут пройшло його дитинство. Вистрибувало воно над споришами
сільської вулички при берегах тихоплинної
Ікви на Млинівщині. І над шумливими перехлюпами білопінних струмків у словацьких горах. Можливо, звідси й псевдонім він
собі згодом візьме: Загорський. Село Колбовце, що біля Свидника, – його батьківщина. Звідси його, малого, батьки привезли
в Україну, де почув українську пісню і запитав:
– Що це за мова? Така гарна!..
Йому пояснили, що це за мова і чийого
народу. З тих пір полюбив її, почав вивчати
в школі. Тут, у селі Новини, прилучився до
художнього слова. У років сім уже щось писав. А в десять мав цілий зошит із віршами.
Збиралися сусіди – словацькі переселенці,
їм Юрій і читав свої творіння. Батько тим
гордився. А згодом один із товаришів дитинства, теж земляк із Словаччини, Семен
Капраль запитав хлопця, ким він мріє стати.
Відповідь почулася відразу:
– Поетом.
І показав свій зошит. Перечитавши його,
Семен сказав:
– З тебе буде великий поет.
Одначе не так сталося, як гадалося. Після
закінчення семирічки в Новинах пішов
Юрій навчатися у восьмий клас Млинівської середньої школи. Поселили його в гуртожитку, де маса народу, хлопці шумлять. А
йому хотілося тиші. Не мав він і куточка, де
міг усамітнитися. Так і розучився писати
вірші...
Та через декілька років потому спробував
написати оповідання. Про батьків, які пережили складне життя в довоєнній Словач-

Хто-хто, а Григір Тютюнник таки достеменно знав й одвічний закон мозолів, і краплиночки людського добра, що силкувалося
пробити бодай тріщинку у кам’яній брилі
байдужості й лицемірства. Тоді, вже далекої
осені 1974-го, розповідав студентам із
провінції:
– Маєте ви, хлопці, гарного земляка. Звати його Юрієм, а прізвище, їй право, незвичне, якесь невпокірно-бешкетницьке: Залета...
Видатний прозаїк мав на увазі автора
книги оповідань, що готувалася до друку у
видавництві «Молодь» і яку йому випало
редагувати. Родом той початкуючий новеліст був зі Словаччини. Але до землі української вже давно і міцно приріс корінням
душі. Тютюнник тоді рвійно закинув на високе чоло неслухняну хвилю чорного, наче
просмоленого, чуба і задумливо додав:
– Скільки літ відтоді минуло, а про нього –
ні слуху, ні духу...
На жаль, Григору Михайловичу так і не
вдалося дізнатися про долю літературного
вихованця. Коли автор «Коріння» відходив
у вічність, десь далеко-далеко від України
Юрій Залета сумно викладав на голосники
старенької губної гармошки давню словацьку мелодію, частуючи нею побратимів-українців.
– Я відбував покарання на Уралі, – згадує Юрій Залета, що нині мешкає у Дубні. –
То була Пермська область, сумнозвісний
табір № 36, де, між іншим, відбували покарання Василь Стус, Микола Руденко, Левко
Лук’яненко...
В Україну повернувся Юрій у 1988-му.
Це був початок Горбачовської перебудови.
Завдяки їй повернувся літератор на рідну
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Не крамольним був наче й задум повісті.
Автор хотів написати про юнака, який мріяв
стати режисером, але його не хочуть прийняти до інституту. Тоді він стає вільним слухачем і доводить свою правоту...
Але повість відмовилися друкувати.
Підозри й холод у ставленні – все це почав
відчувати молодий літератор у різних видавництвах. Образився і зробив висновок,
що існуючий у країні режим є антигуманним. Відтак почав створювати в Житомирі
антирадянську організацію – Комітет національного порятунку...
Далі – Урал, табір для політв’язнів...
Звільнили його через шість років із тавром
«особливо небезпечний рецидивіст». Змушений був заробляти на шмат хліба важкою
фізичною працею в Челябінській області.
Згодом повернувся в Україну. Після різних
поневірянь уже в часи незалежності перейшов на викладацьку роботу, видав декілька
нових збірок.
Ні, він, Юрій Залета-Загорський, не впав
із крутизни долі. Словак з українською душею зберіг ті скарби, що подарувала йому
дорога від Словаччини до України, від забуття до ходи на повен ріст. У тім і щастя,
довгожданне і з присмаком полину.

чині, і в колишній
Австро-Угорщині, і
під час Другої світової. Розповіді батьків
хлопець записував і
запам’ятовував. Так
з’явилися його перші
оповідання, які спершу відніс у «Літературну Україну». Ця
газета два з них
опублікувала. ПисьЮрій Залета-Загорський
менник Євген Гуцало тоді ж пообіцяв надрукувати ще п’ять.
А далі... Далі почалися незрозумілі метаморфози. Твори Юрія перестали цікавити
редакторів. Рукопис свій він відніс у «Молодь». Редактором там працював Григір Тютюнник. Він і відредагував збірку «Хто витримає спеку». Кожному творові він навіть
виставив оцінки. Так і пішла у світ перша
книга волинського юнака. Про неї заговорили і читачі, і критики.
– У мене ніби виросли крила, – розповідає Юрій Іванович. – Почав працювати над
повістю. Встиг закінчити Львівський університет, попрацювати в школі та вступити
до Київського театрального інституту на
кінорежисерський факультет.

Юрій БЕРЕЗА, письменник

Береза Ю. Щастя з присмаком полину // Усмішкою витру сльозу. Т. 3 / Юрій Береза. – Рівне :
Волинські обереги, 2017. – С. 79–82.
P. S. Нині Юрій Загорський (Залета) мешкає у Дубенському будинку-інтернаті для громадян
похилого віку та інвалідів. У 2019 році у колі підопічних та колективу будинку-інтернату Юрій Іванович відзначатиме 80-річний ювілей! Продовжує писати та публікуватися. Саме у м. Дубно він
створив свою останню книгу «На острові» (Рівне, 2011), до якої увійшли однойменна п’єса та автобіографічні оповідання.
Детальніше про заклад, що став новою домівкою для рівненського письменника, читайте у рубриці «Державні заклади та громадські організації» цього випуску «Інва.net».

Зігріти серцем
У нашому житті трапляються непередбачувані ситуації, зустрічаються різні люди,
доводиться вирішувати безліч проблем. Людина схильна забувати біль і образи, вчиться
прощати кимось заподіяні кривду і зло.
Але бувають неочікувані зустрічі, що їх
не в змозі забути чи стерти з пам’яті. Хочеться комусь розповісти, бодай скинути з себе
тягар заборгованості перед людьми, які об-

ділені долею і прийшли у цей світ не такими,
як інші люди, їхні ровесники.
Багато років тому була студенткою одного зі столичних вузів і чекала на залізничній
станції потяг, щоб доїхати додому. До мене
підійшла молода дівчина, дала мені кулькову ручку і папірець, на якому було написано:
«Купіть, будь ласка, у мене ручку. Це мій заробіток. Ви щасливі, що можете вслухатися
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А скільки людей з інвалідністю живуть
повноцінним, цікавим життям. Це наші параолімпійці, чи люди, які відчувають кольори на дотик, ніколи не бачивши сонця, або
пишуть чи малюють зубами чи ногами. А
хто не чув про відомого на весь світ Ніка
Вуйчича, який народився без рук і ніг, але є
прикладом людини, що долає будь-які перешкоди.
Тепер все частіше можна зустріти на вулиці людину з обмеженими можливостями:
на візку, на милицях, з білою тростиною,
людей, що спілкуються мовою жестів...
Події останніх років в Україні, на превеликий жаль, додали тисячі долей в сумну статистику людей з інвалідністю. I це наші рідні, знайомі – воїни, захисники, герої. I я
впевнено можу сказати, що більшість з них є
для всіх нас прикладом незламної сили волі
і витримки, бажання жити і працювати над
собою. Вони творять справжні дива: вишивають, в’яжуть, займаються технікою оригамі чи ікебани, створюють вироби із соломи, лози, дерева, пишуть вірші та пісні, малюють картини.
Народна мудрість говорить: скажи мені,
хто твій друг я скажу хто ти. А я нині запрошую всіх нас навідати друзів, знайомих, односельців і всіх тих, хто не може вийти з
дому і прийти до нас. Вірю, що ці слова прочитають багато моїх однодумців і нових
друзів, які відчують себе потрібними людям,
а світ навколо нас стане світлішим і теплішим.

у шум весняного дощу, спів соловейка, плескіт хвиль, а я цього ніколи не почую». Я, звичайно, купила ручку, а так хотілося купити
все, що продавала мовчазна юнка. Ще багато
було зустрічей з людьми, котрі не чують, не
бачать, не ходять. I щоразу стискається серце від болю, завжди хочеться допомогти.
Пригадую одну зі своїх учениць – симпатичну дівчинку, якій невимовно важко було
підніматись з паличкою по сходах на черговий поверх. Вона любила уроки української
мови і літератури. Фізичний стан не перешкоджав їй добре вчитися. Написала найкращий твір на лінгвістичну тему «Суперечка крапки з комою» у жанрі казки. Мотивом
до написання твору був сон: вона чула голоси. Це сперечалися дві маленькі дівчинки з
бантиками. Розмовляли дуже тихо, але вона
зрозуміла, що сперечалися крапка з комою
про те, хто з них у реченні найважливіший.
Вже давно ця учениця закінчила школу,
здобула вищу освіту, навчається в аспірантурі, також навчає діток рідній мові і літературі. Її поважають і люблять колеги і учні,
захоплюються працьовитістю і оптимізмом,
жагою пізнання світу і любові до життя, надзвичайною силою волі... Про її життєві дороги знято документальний фільм. А коли бачиш, як здорові фізично і розумово молоді
люди падають на соціальне дно, скільки
життів загублених через те, що не адаптувалися, не знайшли себе, не змогли реалізувати свої мрії, задуми і здібності, стає боляче і
страшно за нас як націю.

В житті буває все: воно як довга нива,
Хтось, борючись, шукає квітку дива,
Хтось від народження не ступить навіть кроку,
А проживе життя змістовне і високе.
Сьогодні з тими я, хто немічний, забутий,
Стомлений життям, безвихіддю прикутий,
Назустріч у візку прямує по дорозі,
Хто в стінах чотирьох очікує в тривозі...
Звертаюся до всіх, кого біда спіткала,
Це ще не вирок, лише б віра не згасала.
До Бога, до людей, їх так багато в світі,
Що зможуть у любові серцем відігріти.
I стане не така страшна журба-розпука,
Бо щиро вам простягнуть дружню руку.
Щоб серце не стомилось, не зневірилось від болю,
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Є люди, що обрали таку долю –
Впродовж життя людину рятувати,
3ігріти серцем, рідною їй стати.
Робота їх у соціальній сфері:
Це меценати, це і волонтери,
Це благодійники від слова «благо»...
I їх покликання це порятунок і повага
До всіх знедолених, залишених, забутих,
І немічних, хворобами зігнутих.
Нехай в пошані, радості, любові,
Квітують в душах помисли Господні.
Самотність не приходить смутком в хату,
На звістки добрі будуть дні багаті.
Надія СВИЩЕВСЬКА, член Національної спілки журналістів України

Редакція інформаційного бюлетеня «Інва.net» знайомить своїх читачів
з письменниками-краянами, які у 2018 році відзначили ювілейні дати.

Щиро вітаємо із 70-річчям Сергія Порфировича Рачинця
та Василя Кіндратовича Лящука. Зичимо їм міцного
здоров’я, успіхів на творчій ниві і Божого благословення!

Поетичний талант Василя Лящука
«Творчість юних» (за підсумками семінару)
було вміщено два вірші Василя Лящука:
«Вечірній етюд» та «Косарі», а у збірці віршів
молодих поетів «Пісня і праця» («Каменяр»,
Львів, 1974) були надруковані поезії «Поліській край», «Народові Чілі», «Уже летить
червонокрила осінь».
У 1965-му отримав першу групу інвалідності по зору. До Рівного Василь Кіндратович потрапив у 1966 році, коли закінчив середню школу: Центральне правління УТОС,
куди його прийняли восени 1963 року, дало
направлення на роботу у Рівненське навчально-виробниче підприємство.
Жага продовження навчання не полишала
Василя Лящука. Він, завдяки власній наполегливості і великому бажанню здобути вищу освіту, 1968 року вступає на філологічний
факультет Рівненського педінституту, де
спеціальністю, як і мріяв, обрав українську
філологію. Викладачі дозволяли сумлінному
студентові слухати лекції, не конспектуючи,
тож Василь успішно складав сесії. Навчання
в цьому вузі дозволило йому вдосконалити й
розвинути літературний талант, важливу ж
роль у шліфуванні поетичної майстерності

Василь Кіндратович Лящук народився
1 березня 1948 року в селі Старий Почаїв
Кременецького району Тернопільської області. Від народження він бачив лише на ліве
око. У дитинстві юнак дуже любив малювати,
помічав різні яскраві кольори і відтінки. Однак ще тоді хлопець розумів, що не зможе
бути художником, бо для цього потрібно
мати хороший зір. Так і вирішив стати не художником пензля, а художником слова.
У дитячі роки в хлопця відкрився поетичний талант. Уже в чотирнадцять його поезія
«Зови мене, горне» була опублікована в журналі для підлітків «Піонерія». Його вірші з’явилися на шпальтах рівненських газет –
«Червоний прапор» і «Зміна». У п’ятому
класі Василь зробив перший переклад – це
був вірш Едіт Сегал «Мости» з дитячого
підручника англійської мови.
Згодом він навчався у Львівській школіінтернаті для сліпих дітей. У 1965 році взяв
участь у семінарі юних авторів України. Тоді
відбулися його знайомства з класиками української літератури: Андрієм Малишком,
Платоном Майбородою, Іриною Вільде, Володимиром Забаштанським. У збірнику
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чотирьох стінах, плакати над своєю долею й
жаліти себе, нещасного незрячого чоловіка.
Узявши палицю, він самостійно добирався
на роботу в УТОС.
Василь Кіндратович має також дар передбачення, може відчувати людей і віщувати
майбутнє. Своєму другові Миколі Пшеничному напророчив стати великим поетом. У
похресникові Миколі Пізеню побачив священика, а хлопцеві Ігореві, який жив на квартирі у Василя Лящука, передбачив майбутню
долю – дружину-лікарку та сина.
Нині у творчому доробку Василя Лящука
9 книг поезії: «Почаївська мозаїка» (1992),
«Нас не буде – буде наша спрага» (1997),
«Тьмі наперекір» (1998), «Ноша бджоли»
(2000), «Моє помешкання» (2005), «Дзвіниця» (2008), «Юності щемливий плин»
(2009), «Запахла нехворощ і м'ята» (вибране,
2010), «Сонети» (2013).
На сторінках цих книжок не тільки чудові
різнотематичні вірші, а й переклади зі світової класики (з англійської, польської, німецької, білоруської, російської мов) – Роберт
Бернс, Оскар Уальд, Джорж Гордон Байрон,
Роберт Фрост, Генрі Лонгфелло, Едіт Сегал,
Сільвія Плат, Євдокія Лось, Владислав Броневський, Юліуш Словацький, Федір Тютчев, Олександр Прокоф'єв і десятки інших
відомих імен. Остання ж його праця – переклад 154 сонетів Вільяма Шекспіра.
Листя розметала осінь багрецева,
Попливли серпанки в синій далині.
Осінь-трудівниця, осінь-королева
Приязно всміхнулась крізь блакитні дні.
Василь Лящук дуже доброзичливий, у
нього багато друзів – людей різного віку,
різних професій і різних поглядів. Він – приклад мужнього чоловіка, який, незважаючи
на всі труднощі та перепони, зміг знайти своє
покликання й ніколи його не залишав. Почуваючись особистістю, аж ніяк не нарікає на
долю, а смиренно та з любов'ю йде далі до
людей. Його віршовані рядки «неважко
пізнати серед інших, але в них є така глибина,
яку іншим людям часто дуже важко прийняти та зрозуміти».

відіграла участь у
літстудії педінституту, якою керував чудовий викладач, поет
Микола Кузьменко.
Захопленню літературною творчістю
сприяло
також
спілкування з друзями-літстудійцями,
рівненськими поетаВасиль Лящук
ми, художниками,
журналістами. Найближчі – Ярослав Мічуда, Петро Цецик – часто його відвідували,
коли він жив у гуртожитку УТОС.
Отримавши фах учителя української мови
та літератури, Василь Кіндратович працював
півроку у редакції обласної молодіжної газети «Зміна», потім два роки викладав виразне
читання та українську дитячу літературу. Вів
активну громадську роботу, співав у хорі, керував гуртком декламатора. Згодом змінив
ще кілька занять – працював методистом в
екскурсбюро, робітником на підприємстві
УТОС, завідував курсами підвищення кваліфікації працівників торгівлі. Навіть втративши рештки зору в 1991 році, не покинув працювати й далі – на третину ставки вчителював у школі УТОСу.
– А в липні 1991-го мені на очі почав насуватися дивний серпанок. Тоді я навіть припустити не міг, що це стане передвісником темряви, яка невдовзі затулила мені світ, – розповідає Василь Кіндратович. – Однак у мене
вистачило сили волі не тільки оговтатися від
численних очних захворювань, а й повноцінно працювати в токарному цеху при обласному товаристві сліпих, а за сумісництвом – у
вечірній школі для сліпих. Без особливих зусиль вивчив мову Брайля, якою пишуть і читають незрячі. У ній все, як у доміно, – у кожному гнізді, яке являє собою маленький квадратик, потрібно ставити точки. Їх просторове
розміщення означає певний знак або букву.
Наприклад, дві крапки, розміщені горизонтально – це двокрапка.
Зір пропав зовсім у 1993 році – світ перетворився для нього на суцільні сутінки. Однак це не стало причиною, щоб, закрившись у

Дмитро КРАВЕЦЬ, кандидат
філологічних наук, декан РДГУ
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Служити Богу і людям – найбільше щастя!
кувались у США, Канаді, Росії, Білорусі, а
рецензію на мою творчість писали і румунські газети. А книги розійшлися по всіх
континентах світу, де живуть українці. Написано понад дві сотні християнських
пісень на мої слова. Тут же хочу сказати: безперечно, бути незрячою людиною – це важка доля, але духовні втрати, тобто не покаяння, не примирення з Богом – значно більша
трагедія для кожного з нас, як у цьому тимчасовому, так і в майбутньому житті. Мені
Господь допомагає в усьому. По Його милості закінчив Київський державний університет ім. Шевченка, шість разів відвідав
США, багато країн ближнього зарубіжжя,
Францію.
У спілкуванні з християнами знаходив
для себе втіху. А скільки друзів з'явилося,
які в будь-яку хвилину готові прийти мені
на поміч! Отож нічого дивного в тому, що до
мене прийшло визнання, творчі успіхи, бо
відповідь на поверхні – про що я вище й говорив. А ще від природи маю вперту натуру
йти вперед і не зупинятися на досягнутому.
Мені здається, що не всі творчі можливості
ще використав у своєму житті. І горю бажанням зробити більше для слави Господа.
А щодо нагород – то це вже похідне від творчості. Про них не думав, хоч, зізнаюся, приємно їх отримувати не заради слави своєї, а
заради визнання читачами, яких у мене тисячі. Диплом лауреата ім. Миколи Шакури,
яким був відзначений нещодавно – це вже
дев’ята нагорода, бо перед цим був лауреатом Міжнародної літературно-мистецької
премії ім. Миколи Сингаївського, «Гілка Золотого каштана», ім. Леся Мартовича та багатьох інших відзнак. Але, повірте, найвищою з них є те, коли люди, які беруть книжку до рук, перечитують її, і після цього змінюють світське життя на християнське. Таких випадків досить багато. Так, Галина
Савчук зі Львова при зустрічі на моєму
творчому вечорі у цьому ж місті висловлювала щиру подяку за книгу вибраної поезії
«Будую храм», яка перемінила її життя на
180 градусів: від бажання покінчити життя
самогубством, аби позбутися своїх сімейних

Сергію Порфировичу, нещодавно Ви відсвяткували свій ювілей – 70-річчя від дня народження. Ви є одним з найвідоміших представників української християнської поезії,
автором 53 поетичних збірок; чимало творів
включено до шкільних підручників. Сьогодні
Вас знають не лише в Україні, а й далеко за її
межами. Як Вам вдалося, попри випробовування долею, досягти таких вершин?

Якщо чесно, не можу повірити, що нещодавно відсвяткував свій поважний ювілей.
Живу, як в калейдоскопі: міняється рік за
роком, події за подіями. Особливо останнім
часом це відбувається так неймовірно швидко, видається мені, що чогось не встигну зробити, не напишу тієї чи іншої книжки, не
створю нової пісні, не зроблю заплановану
поїздку (хоча їх в мене було сотні, в тому
числі за кордон, навіть – за океан). Але найважливіше те, що в 1990 році прийняв для
себе відповідальне рішення віддати свою
душу на служіння Богові. Зізнаюсь, перешкоджав якийсь внутрішній страх. Гадав,
що не так мене зрозуміють друзі, знайомі і
що я не зможу жити християнським життям. Страх – головна перешкода на шляху
до пізнання Ісуса Христа як свого Спасителя. Сьогодні вдячний Творцю неба й землі
за ту хвилину, коли в кімнаті на самоті вперше звернувся до нього з молитвою покаяння. Потім це сталось і в церкві. І тоді відчував, як щось важке й темне виходило з душі і
мені від того ставало так легко, що хотілося
злетіти в небесну вись. Тепер усвідомлюю,
що мої земні митарства, певні проблеми,
труднощі зі здоров'ям сприяють моєму ж
благу, наближенню до Христа. А тому все
пережите мною за всі роки не поміняв би ні
на яку розкіш, тому що твердо вірю: душа
моя буде жити вічно з Богом.
Маєте чимало нагород. Нещодавно отримали літературно-мистецьку премію ім. Миколи Шакури. Що для Вас визнання, нагородження? Це якось впливає на життя?

Справді, сьогодні є автором 53 книжок
для дітей і дорослих, віршів та прози. Чималий творчий доробок. Можна було б і спочивати на лаврах визнання, адже твори публі65
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творить людина. Господь каже: «Нема праведного ані одного…» (Римлян 3:10). Джерелом нашого спасіння є любов Божа, а основа
спасіння – Голгофська жертва Христа.
Хіба є щось більш радісним, ніж усвідомлення того, що твої гріхи прощені, що ти
примирився з Творцем, мати спілкування з
людьми, в житті яких Господь зробив великі
зміни, бачити їх радісні обличчя і любов до
Бога? Це і робить мене щасливим.

та соціально-побутових
проблем,
труднощів до перемоги над собою і
бажання служити
Господу Богу. Отже,
врятоване життя в
повному розумінні
цього слова, а це означає, що художнє
слово – воно теж
дієве, змушує людиСергій Рачинець
ну замислитися над
своїми діями, вчинками, зрозуміти що таке
гріх і куди він веде, а також пізнати Того,
Хто став жертвою за нас на Голгофському
хресті. Це говорить про те, що праця моя недаремна, вона потрібна багатьом і багатьом
людям. Принагідно зазначу, що визнання
моє серед читацього загалу, зокрема, серед
християн – це не самоціль, а бажання викликати довіру читача до себе, до моєї творчості
з тим, щоб в особистому житті його відбулися позитивні зміни, аби знайти своє спасіння в Господі.

На життєвому шляху чимало перепон.
Особливо непросто живеться людям з інвалідністю. Що ви можете порадити їм?

Дійсно, в житті чимало є проблем. Особисто для мене найпершою є інвалідність, та з
нею у мене труднощів не виникає, та й не
може бути, коли поряд є Той, Хто любить
нас, Хто є Всемогутнім і Добрим Пастирем.
Він сказав: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою!» (Матвія
11:28). То тут уже ніякі проблеми і труднощі
не можуть затьмарити сяючий образ нашого
Спасителя. Адже Він Сам особисто пообіцяв допомагати кожному з нас. Отож, всім
бажаю пізнати Христа як свого друга і спасителя, і з Ним крокувати по життю.

Вільям Хезлітт сказав: «Щастя – принаймні одного разу – стукає в кожні двері». Чи
поселилося щастя у вашій оселі, душі? Що
таке «Щастя» у вашому розумінні?

Які плани у Вас, Сергію Порфировичу, на
майбутнє? Чим порадуєте своїх читачів?

В минулому році світ побачили три моїх
книжки. Це «Чудеса Ісуса» у віршах для
дітей, «Дзвоники Благовістя» – вірші та
оповідання, та художньо-документальна
повість «На краю безодні». Найближчими
днями планую завершити підготовку до
друку нових поетичних збірок. Це – «Криниця для спраглих» – духовні вірші. А з назвою наступної збірки віршів ще не визначився, але це буде інтимна лірика. Вона теж,
гадаю, потрібна для людської душі з тим,
щоби кожний зрозумів, що любов не може
бути товаром, що вона не продається і не купується, що джерелом справжньої любові є
Господь Бог.
Нинішній рік щойно ввійшов у свої права. Отже, попереду будуть визрівати нові
творчі задуми. Можливо, це буде проза,
можливо, буду знову щось писати для наймолодших, бо це найбільш вдячні читачі і –
майбутнє Церкви.

Нема сумніву, що сьогодні я щаслива людина. І хоча б від усвідомлення того, що Бог
любить кожного грішника, але не любить
гріх. Ось що каже ап. Павло: «А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос
умер за нас, коли ми були ще грішниками»
(Рим.5:8). Чомусь багатьом здається, що Бог
їх не любить. Хіба не тому, що їхній життєвий шлях наповнений невдачами? Навіть ці
невдачі грішник накликає на себе сам. Якщо
людина щиро любить Творця, то «знаємо,
що тим, хто любить Бога, хто покликаний
Його постановою, усе допомагає на добре»
(Рим. 8:28).
Багато моїх знайомих розуміють любов
викривлено. Бог любить по-іншому: любов'ю досконалою, праведною, святою. Хоч часто наводять як приклад любов матері до
своїх дітей. Але материнська незрівнянна з
Божою. В очах матері діти – ангели. У Творця не так. Він не закриває очі на злочини, які
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Заходи в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці
***
Напередодні Дня Святого Валентина у
бібліотеці відбувся благодійний захід «Наповни серце добром». На захід були запрошені діти з інвалідністю разом з батьками.
Вихованці клубу східного танцю «Орхідея» Рівненського міського палацу дітей та
молоді під гучні оплески виконали загадковий східний танець та запальний фламенко.
Художній керівник Оксана Пінська прокоментувала одяг танцівниць та історію виникнення східного танцю, розповіла про основні рухи, які будуть виконуватися для
дітей з глибокими порушеннями зору.
Центр дозвілля Рівненського міського
палацу дітей та молоді порадував дітей та
батьків цікавими іграми та розвагами. Клоун та Собачка танцювали разом з дітками,
виконували різноманітні рухи під музику,
що сприяло розвитку моторики дітей з порушеннями зору і опорно-рухового апарату. Найприємнішим моментом для дітей
стали подарунки, які офірував Андрій Володимирович Бражник – керівник недільної
школи Першої церкви Євангельських християн баптистів м. Рівне. Започатковані благодійні заходи для дітей з інвалідністю стануть хорошою традицією у бібліотеці.

***
На початку року у бібліотеці відбувся
різдвяний вертеп «На небі зірка ясна засяяла». Діти за традицією перевтілилися в Ангела, Пастушків, Дзвонаря, Господаря й Господиню, співали колядки, віншували та бажали присутнім щастя й здоров’я у Новому
Році. Учасники колективу Навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих під керівництвом Магди Ліщинської порадували усіх виконанням колядок на біблійну тематику.
На базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки діє інклюзивна студія «Дивосвіт». Її мета – популяризація українського художнього слова, залучення до
студії талановитої молоді, розвиток її літературних здібностей. Керівник студії пані
Віра Мельникова – філолог, досвідчений педагог, громадська активістка, письменниця.
Серед учасників активні й талановиті
представники літературної студії «ЛітЕра»,
що функціонує на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Потішили своєю
присутністю й участю Ангеліна Ющук –
юна поетеса з порушенням зору та слуху,
Юлія Блищик – незряча поціновувачка українського літературного слова, Вікторія
Рибак – керівник Центру «Студенської соціальної служби» РДГУ, Петро Поліщук –
бібліотекар-тренер ІЦ «Окуляр».
Юні студійці розповіли про свою творчість, прочитали власні вірші, а відтак розширили обрії своїх пізнань про життя і
творчість українських поетів-класиків Володимира Сосюри та Василя Симоненка.
Інклюзивна літературна студія «Дивосвіт» на майбутнє планує втілювати найкращі здобутки студійців у цікавих бібліотечних проектах: презентаціях нових книг,
творчих зустрічах з відомими письменниками та поетами. Планується активна участь
членів товариства у вечорах, літературних
гостинах. Для оприлюднення кращих творів
студійців здійснюватиметься аудіозапис,
що дуже важливо як для популяризації
творчості, так і для незрячої аудиторії.

***
На початку березня в «Світлиці» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося віншування з нагоди семидесятиріччя Василя Кіндратовича Лящука – рівненського поета та перекладача, члена Національної спілки письменників України. Василь Кіндратович – член Національної спілки письменників України та
Національної спілки журналістів України,
автор восьми поетичних книг. У 2013 році
побачила світ книга перекладів 154-х сонетів Вільяма Шекспіра, над якими він, вже
будучи незрячим, працював майже півстоліття.
Поздоровити ювіляра прийшли його друзі, одногрупники, письменники, журналісти,
видавці. Давно стіни «Світлиці» не чули та67
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ренням тифлокоментаря працювали спеціалісти бібліотеки – Поліщук Петро та Романуха Зоя. Адаптована вистава сприятиме
поширенню на Рівненщині досвіду в проведенні інклюзивних мистецьких заходів
для людей з інвалідністю.
***
На початку травня у бібліотеці відбувся
круглий стіл «Боротьба за права осіб з інвалідністю», приурочений до Міжнародного
дня боротьби за права людей з інвалідністю.
Під час заходу обговорювалися питання:
монетизація пільг на проїзд міським, приміським та міжміським транспортом, нові
правила отримання субсидій для пільгових
категорій населення, надання адаптованих
послуг комерційними та державними банками для нечуючих та незрячих, діяльність
громадських організацій людей з інвалідністю на Рівненщині та інші.
***
Упродовж року в бібліотеці проводився
цикл бібліотечних заходів «Невипадкові
зустрічі». Цьогоріч зустрічі відбулися з
спортивною гордістю міста: спортсменкою
Рівненського регіонального центру «Інваспорт», майстром спорту, чемпіонкою України та світу, рекордсменкою України з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями зору у ваговій категорії до 75 кілограмів, членом збірної України Світланою
Коробковою та чемпіоном України з легкої
атлетики, майстром спорту з пауерліфтингу
у ваговій категорії 75 кг серед спортсменів з
порушеннями зору, вихованцем Рівненського «Інваспорту», студентом РДГУ Дмитром Мурдзою. Під час зустрічі Світлана розповіла про свої досягнення, мрії і показала
основні види вправ – присідання, жим
штанги лежачи і станова тяга.
Дмитро розповідав про важливість мотивації у спорті, плани на майбутнє, родзинкою зустрічі стала «розминка від чемпіона».
Всі присутні повторювали комплекс вправ,
які спортсмен виконує щоденно, щоб
підтримувати себе у хорошій спортивній
формі. Зустрічі запам’яталася веселими
жартами, дружньою атмосферою.

ких теплих, щирих вітань від друзів та колег
по перу.
***
Незважаючи на складні погодні умови, на
вулиці була заметіль, унікальний Всеукраїнський арт-проект «Почути» завітав до обласної бібліотеки. Результатом копіткої роботи учасників проекту стала книга «Почути». Це – збірка поезій сучасних авторів України, виданих унікальним способом, інформація передається звичайним шрифтом,
шрифтом Брайля та жестовою мовою (QRкоди на відео в youtube, де поети читають
вірші та перекладають їх жестовою мовою).
Книгу можуть читати незрячі та нечуючі.
Натхненник та керівник проекту – Олександра Смірнова, модератор заходу – Андрій Пермяков. До інклюзивної збірки «Почути» увійшли твори Юрія Семенова, Катерини Волошиної, Олександра Шаліна та
Андрія Пермякова. Автори читали свої
вірші, які перекладалися жестовою мовою
(перекладач жестової мови Катерина Самчук з Рівненської обласної організації УТОГ).
На презентацію прийшли нечуючі та незрячі, а також всі, кому цікавий цей захід,
«Світлиця» була заповнена. Усі із захопленням та емоціями слухали сучасну українську поезію. Олександра Смірнова подарувала
інклюзивні книги: Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, ВП ВГО людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області, КЗ «Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат № 1 I-III
ступенів» для дітей з порушеннями зору,
бібліотеці УТОС, Рівненській обласній
організації УТОГ, КЗ «Острозька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ступенів», РНРЦ «Особлива дитина».
***
Вперше у нашому місті в бібліотеці відбулася адаптована вистава А.П. Чехова
«Ведмідь» для глядачів, які мають порушення зору та слуху. Виставу, що супроводжувалася тифлокоментарем та жестовою мовою, ставили актори Зорянського народного
аматорського театру. На неї завітали понад
тридцять людей з інвалідністю. Над ство-
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Блог для мене – це і робота, і хобі
У 32-му числі інформаційного бюлетеня була вміщена стаття про бібліотекаря І
категорії Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва О. Ю. Введенську «Її життєве кредо –
досягати поставленої мети». У пропонованій публікації Олена ділиться своїм досвідом створення блогу для людей з інвалідністю «INVA-гурт» та роботи з ним.
Ідею створення блогу подала заступник
директора бібліотеки з наукової роботи та
інформатизації Г. М. Слотюк. Мені пропозиція одразу сподобалась і я стала вивчати
цю тему, а згодом взялася її активно реалізувати.
Далі зацікавилася, як можна використовувати блог для людей з інвалідністю у поєднанні з бібліотечною роботою. І переконалася, що це досить дієва форма комунікації з
аудиторією: читачами, партнерами, співробітниками. А ще – це інструмент маркетингу. Як відомо, молодь та й люди середнього
віку часто потрібну інформацію шукають в
Інтернеті. І якщо їх зацікавить повідомлення з блогу – сподіваємось, що за більш повною інформацією вони прийдуть до бібліотеки.
Маю свій блог – і це є чудовий спосіб зайняти достойне місце в суспільстві. Так можна стати більш популярним, впізнаваним,
помітним, а, отже, – успішним. І якщо людина хоче заявити про себе і не знає як це зробити, то блогінг – чудова можливість. Коли
вкладаєш у цю справу свої здібності і навички, тебе почують і зрозуміють, про що б ти
не писав, а з часом обов'язково знайдеш
свою аудиторію.
Блог http://www.inva-gurt.blogspot.com
створено на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім.
К. А. Тімірязєва. Його мета – згуртувати молодь, яка прагне вести цікаве і повноцінне
життя. Передбачаємо зібрати якомога більше актуальної і корисної інформації, цікавих новин, відкриттів, що покликані внести
в життя людей з інвалідністю нові, несподівані можливості.
Девіз блогу: доступно про найважливіше.
Теми, якими я ділюся, – це повідомлення
про те, що мене зацікавило, сподобалось,
змінило моє життя чи життя інших людей.
Блог має своїх прихильників, які слідкують

за оновленням статей. Вони пишуть коментарі, ставлять запитання, діляться враженнями. Він стає креативним майданчиком
для спілкування. Популярністю користуються статті дописувачів блогу, в яких вони
розповідають про свої проблеми і досягнення, а також діляться секретами успіху.
Починаючи з 2011 року на сторінки блогу
завітало 62840 відвідувачів, за добу – приблизно 10-15 чоловік. Великою втіхою і стимулом для авторів є схвальні відгуки. Основні учасники і користувачі – вінничани,
але є також активісти з Києва, Миколаєва,
Білорусі та ін.
При перегляді ресурсу «INVA-гурт» кожен може скласти власну думку про автора,
його здібності і вподобання. Це немов діалог
автора з читачем. Створюючи пости і статті,
я трішки відкриваю свій внутрішній світ.
Одна із статей – про міжнародну зустріч для
людей з інвалідністю у Меджугор'є (Боснія і
Герцоговина), де мені пощастило побувати.
Для зручності блог поділяється на тематичні рубрики: «Головна сторінка» (новини), «Бібліотека для Вас», «Технічні хитрощі», «Творчий політ», «Що б почитати?»,
«Інтернет-ресурси».
У першій представлені новини, цікаві
факти, творчі доробки учасників блогу, корисні поради щодо подолання побутових
проблем. Тут показані способи інтеграції в
суспільство людей з інвалідністю за допомогою бібліотеки та приклади інклюзивної освіти. І тому веб-ресурс є цікавим для бібліотекарів, представників громадських організацій, лідерів інвалідного руху.
У рубриці «Технічні хитрощі» представлені деякі способи подолання рухової обмеженості. В більшості – це програмні продукти, завдяки яким користування персональним комп’ютером стає зручнішим і цікавішим.
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так званій мапі доступності.
Для людей з інвалідністю важливо бути
потрібними, задіяними у цікаві справи.
Саме тому на сторінках блогу іноді публікуються майстер-класи з виготовлення творчих поробок.
Робота над наповненням ресурсу «INVAгурт» подарувала мені нові знайомства, нові
ідеї, можливості дізнатись про нові факти і
події, громадські і державні організації,
знайти нових друзів. Мені пощастило, тому
що я займаюсь улюбленою справою, моє
життя цікаве.
Блог для мене – це і робота, і хобі. Завдяки йому можу реалізуватися як людина, як
бібліотекар і журналіст, як друг.

Рубрика «Творчий політ» – можливість
для учасників презентувати свою творчість,
висловитись, самореалізуватися, впевнитися, що світ прекрасний.
Корисні книжки щодо соціального захисту, законодавчої бази, працевлаштування
подаються в рубриці «Що б почитати?».
У рубриці «Сайти» вміщені цікаві Інтернет-ресурси за підрубриками «Web-сайти» і
«Web-сайти громадських організацій».
Я і мої друзі – люди з інвалідністю – пишаємося своїм містом. Адже завдяки невтомній роботі громадських активістів у
плідній співпраці з владою Вінниця стає
більш доступною. Але є, на жаль, чимало
місць, куди дістатися важко, існують перешкоди і невирішені проблеми. На блозі показані будівлі, де є пандуси і куди можна заїхати інвалідним візком. Вони відображені у

Олена ВВЕДЕНСЬКА,
бібліотекар Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва
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Огляд подій
ТРЕНАЖЕРИ –
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ
Тренажерну залу для дітей і підлітків з
інвалідністю обладнали торік у Рівному за
кошти громадського бюджету. Обладнання
встановили на базі міської громадської
організації інвалідів з дитинства «Передзвін» у приміщенні, що на вулиці Соборній, 420а. Проект розробила та внесла на
розгляд громадськості Інна Гурська. У залі
встановлено більш як десяток силових тренажерів, в тому числі шведські стінки і дошки Євмінова.

Також тут є спортінвентар і спеціалізована література. За словами автора проекту
Інни Гурської, займатися в тренажерному
залі можуть діти та підлітки, які мають
інвалідність. Заняття безкоштовні та мають
відбуватися під наглядом батьків. Добре, що
Громадський бюджет дає можливість втілювати проекти, – зазначає Інна Гурська, – які
змінюють життя дітей на краще. Маю ще
кілька таких задумок. Наприклад, добре
було б створити сенсорну кімнату для занять з особливими дітьми. Можливо, незабаром і цей проект стане реальністю завдяки
громадській і бюджетній підтримці.
Ниркова Н. Тренажери для особливих
дітей // Сім днів. – 2018. – № 13. – 29 берез.
НА СВЯТО ЗАПРОШУЮТЬ ТИХ,
ХТО ЗАВЖДИ ПОРУЧ У БУДНІ
Хоч і кругла, та не надто ювілейна дата –
85 років, вік Українського товариства глухих (УТОГ). Дату вирішили відзначати урочисто. Бо просто хочеться свята, особливо
цим людям, яким живеться складно. Їм також хочеться когось побачити і себе показати, поспілкуватися, порадіти, почастуватися
чимось смачненьким. Гості були дуже пред-

Тренажерна зала для дітей та підлітків з інвалідністю,
обладнана сучасними силовими тренажерами,
шведськими стінками та дошкою Євмінова на базі
Рівненської громадської організації «Передзвін»
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закладу І. Римаря у будинку-інтернаті в
січні 2018 року відкрито майстерню, де мешканці закладу мають змогу відремонтувати
побутову техніку, теле- та радіоапаратуру, а
також проявити творчі здібності, а то й просто провести вільний час корисно і цікаво.
У будинку-інтернаті відкрили майстерню // Замок. – № 7. – 2018. – 15 лют.
ІЗ ПІСНЕЮ ДО СТОЛИЦІ –
В ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ
У Києві відбувся Всеукраїнський фестиваль «Барви життя», на якому демонстрували свої таланти люди з інвалідністю. Серед
інших учасників був і мешканець села Новий Корець – співак Максим Бондар, який у
столиці України виконав авторську пісню
«Скажіть мені». А за поїздку до Києва, яку
він виборов у регіональному конкурсі талантів у Рівному, Максим щиро вдячний
Ігорю Хоменчуку, голові Корецької районної ради, Володимиру Сухому, головному
лікарю Корецької центральної районної
лікарні, Вікторії Плисюк, завідувачці сектору культури і туризму Корецької райдержадміністрації, іншим особам.
Павловський А. Із піснею до столиці – в інвалідному візку // Вісті Рівненщини. – № 4. –
2018. – 26 січ.

Вручення Почесної грамоти міського голови Рівного
перекладачу-дактилологу Катерині Зарічнюк

ставницькими – від обласної і міської влади,
партнерських організацій. В. о. голови правління РОО УТОГ Віра Лебедюк подбала,
щоб нікого не забути. І то не тільки зі своїх
членів товариства, а й запросили на свято
кожного, хто допомагає людям з вадами слуху. Перекладала їхньою мовою жестів перекладачка-дактилолог Катерина Зарічнюк.
Зала найбільш дружно зааплодувала, коли
заступник начальника міського управління
праці і соціального захисту населення Олена Петрик покликала Катерину Зарічнюк до
нагородження Почесною грамотою міського
голови Рівного.
Мошняга Л. На свято запрошують тих,
хто завжди поруч у будні // Сім днів. – 2018. –
№ 21. – 24 трав.

КВЕСТ З «ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБЬАМИ"
Радник міського голови Рівного з питань
людей з інвалідністю Петро Поліщук зауважує, що за останні кілька років у місті суттєво покращились умови життя для людей з
інвалідністю, хоч у цій галузі є ще невирішені проблеми. Із позитивних змін у Рівному люди відзначають зовнішню озвучку
тролейбусів та деяких пішохідних переходів
у центрі. Також міська рада Рівного закупила шість тролейбусів з низькою підлогою.
Позитивним є той факт, що з весни 2016 року в місті почали класти тактильну плитку
на пішохідних переходах та на бордюрах,
розташованих поблизу цих переходів.
Лущан Р. Квести з «особливими потребами» // Льонокомбінат. – № 20. – 2018. –
18 трав.

ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ
ІМЕНИННИКА
Традиційно 31 січня 2018 року в комунальному закладі «Дубенський будинокінтернат для громадян похилого віку та інвалідів» РОР відсвяткували «День іменинника». Як і зазвичай були щирі вітання від
друзів і родичів, персоналу закладу, а також
солодкий стіл, де отримали смаколики всі
пацієнти будинку-інтернату.
Відсвяткували день іменинника // Замок. –
№ 7. – 2018. – 15 лют.
У БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ
ВІДКРИЛИ МАЙСТЕРНЮ
Для покращення роботи та забезпечення
дозвілля підопічних за ініціативи директора
71

ПАНОРАМА ПОДІЙ

–––––––––––––––––––––––––

№ 33, 2018 рік

Огляд спортивних подій
• 20 червня в смт Клевань Рівненського

спортсменів з вадами слуху. У цих змаганнях брали участь 80 спортсменів з 15 областей України та м. Київ. Команду Рівненського регіонального центру «Інваспорт»
представляли: Демедюк Ігор, Поминчук Денис та Абрамович Ганна. Результати виступів спортсменів на даних змаганнях: Демедюк Ігор виборов І місце у метанні спису,
ІV місце у бігу на 100 м; Абрамович Ганна
виборола І місце у метанні спису, ІІІ місце у
метанні диску, ІV місце у штовханні ядра;
Поминчук Денис виборов ІІ місце у бігу на
400 м серед юнаків, ІІІ місце у бігу на 200 м
серед юнаків. Тренери: Станко С.О., Шевчук О.В., Трофимчук М.В., Янчук С.І.
14 червня в с. Олександрія Рівненського району в приміщенні комунального
закладу «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів» РОР відбулися змагання у програмі рекреаційного табору серед осіб з інвалідністю. У заході взяли участь 28 осіб з інвалідністю. Змагання
урочисто відкрили заступник начальника
комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт» РОР Мурін В.В. та головний суддя Левчик С.С.

району на базі КЗ «Рівненський обласний
госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради відбулися змагання з більярду,
тенісу настільного, шашок, шахів у програмі
реабілітації учасників АТО. В урочистому
відкритті змагань взяли участь начальник
госпіталю Бурачик Андрій Іванович, заступник начальника Рівненського регіонального
центру «Інваспорт» Мурін Володимир Валерійович, головний суддя змагань Левчик
Сергій Сергійович.
11–16 червня в м. Париж (Франція)
відбувся міжнародний турнір з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами
розумового і фізичного розвитку. У складі
збірної команди України участь у даних
змаганнях брав вихованець Рівненського
регіонального центру «Інваспорт» Роман
Новак. У змаганнях з метання спису наш
спортсмен виборов шосте місце та виконав
кваліфікаційний норматив для участі у чемпіонаті Європи. Тренери: Трофимчук М.В.
та Полюхович В.О.
3–15 червня в м. Харків відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед

•

•

•

Збірна команда Рівненської області – учасник фінальних змагань ХХV Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе»
з футболу серед дітей з наслідками ДЦП, що проходили 7–9 червня 2018 року в УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса)
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9 срібних та 7 бронзових.
15–18 травня в м. Миколаїв відбулися
фінальні змагання ХХV Всеукраїнської
спартакіади «Повір у себе» з плавання серед
дітей з вадами слуху. Честь Рівненської області відстоював Євген Козлюк, вихованець
обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, який на дистанції 50 м на спині
здобув срібло, а на дистанції 100 м в цьому ж
виді плавання виборов бронзову нагороду.
Тренер – ЗТУ Палюх О. Г.
У середині квітня в м. Анталія (Туреччина) проходив Кубок світу з дзюдо серед
спортсменів з порушеннями зору. У складі
національної збірної команди України
участь у змаганнях брали 7 спортсменів Рівненщини: Олександр Назаренко став переможцем змагань у ваговій категорії до 90 кг;
Валерія Гончарук виборола срібну нагороду
у ваговій категорії до 57 кг; Давид Хорава
виборов срібну нагороду у ваговій категорії
до 66 кг.

7–9 червня збірна команда Рівненської області брала участь у фінальних змаганнях ХХV Всеукраїнської спартакіади
«Повір у себе» з футболу серед дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу,
які проходили в УДЦ «Молода гвардія»
(м. Одеса). За підсумками змагань ІІ місце
виборола команда Рівненської області у
складі: Прохорчук Микола (Острозька
спецшкола-інтернат); Михайлов Максим
(Млинівський р-н); Леошек Дмитро (Млинівський р-н); Носачук Олександр (Рівненська обласна ДЮСШІ); Власенко Назар
(Рівненська обласна ДЮСШІ); Цеклар
Павло (Рівненська обласна ДЮСШІ). Тренер – Ігор Косенко.
23–26 травня в м. Бахмут (Донецька
обл.) проходив Кубок України з легкоатлетичних змагань серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору
та вадами розумового і фізичного розвитку.
Змагання проводились в особистому заліку,
окремо по класах та по нозологіях, серед чоловіків та жінок. У цих змаганнях брали
участь 72 спортсмени з 16 областей України.
Збірну команду Рівненської області представляли 3 спортсмена, які вибороли призові місця.
23–29 травня в м. Берк-Сюр-Мер
(Франція) проходив чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Учасники –
170 спортсменів з 33 країн Європи. У цих
змаганнях брали участь рівненські спортсмени. У ваговій категорії до 79 кг Любов
Семенюк стала чемпіонкою Європи. У ваговій категорії до 54 кг Василь Рожко виборов 1 місце серед юніорів.
19-22 травня у м. Миколаїв відбулися
фінальні змагання ХХV Всеукраїнської
спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики
серед дітей з ураженнями опорно-рухового
апарату, порушеннями зору, слуху та відхиленнями розумового і фізичного розвитку.
У змаганнях брали участь збірні команди з
23 областей України. Рівненську область на
цих змаганнях представляли 14 спортсменів. В особистому заліку спортсмени збірної
Рівненщини вибороли 24 медалі: 8 золотих,

•

•

•

•

Нагородження переможців

•

Наприкінці березня в м. Кьойк (Нідерланди) відбувся міжнародний турнір зі
спортивних танців на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Рівненщину представляли: заслужений
майстер спорту України – Іван Сівак та
майстер спорту України міжнародного класу – Андрій Товстий. Дві золоті медалі виборов Іван Сівак у категоріях «Single Men»
та «Freestyle Solo». У категорії «Комбі-стандарт» (один зі спортсменів на візку) золоті
медалі здобула пара – Андрій Товстий
(Рівне) та Ілона Слуговіна (Київ).

•

За матеріалами сайту
«Рівненський Інваспорт»
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