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Із надією на добро та щастя
Світ побачило 31-ше число інформаційного
бюлетеня «Інва.net». Як для людини – це найкращий період краси і розвитку. Для видання –
час удосконалення та поглиблення змісту. За
останні роки інформаційний бюлетень, на мій
погляд, став цікавішим, змістовнішим, наповнився художніми творами, героями яких є люди, що живуть поруч із нами. Розширилося
коло дописувачів – від аматорів до професійних письменників. На його сторінках висвітлюються соціальні питання, проблеми, які хвилюють сьогодні не лише людей з інвалідністю,
а й пересічного громадянина незалежно від
місця проживання. Це теми моралі, любові,
віри в Бога, віри в свої сили заради перемоги
над собою та недугою. Шановний читачу, сподіваюся, що, читаючи «Інва.net», Ти знайдеш
відповіді на питання соціального захисту, подивишся по-іншому на свої великі і незначні
проблеми, станеш хоч трохи сильнішим, упевненішим і, попри все, будеш щасливим.
Це число інформаційного бюлетеня «Інва.net» особливе, бо воно про людей, які боролися за гідність і свободу, цілісність і незалежність України, європейське майбутнє, про найкращих земляків, які ціною свого життя виборювали спокій у кожному домі, мир у нашій
країні. Вони свято вірили, що все зміниться,
що віддане найцінніше – здоров'я, наблизить
наше життя до європейського рівня, зробить
нас вільними і незалежними. Та, повернувшись
з війни з понівеченими душами, а часто і тілами, ці люди здебільшого самотужки продовжують боротися за своє здоров'я, свої права.
Понад три тисячі краян, хто брав участь в
АТО, уже повернулися до мирного життя, чимало інших стоять на захисті Вітчизни. Це
справжні чоловіки, які свято вірять у перемогу
над ворогом, бо інакше не можуть. Як і випадковий незнайомець, з яким я зустрілася цьогоріч, повертаючись з відпустки.
На зупинці крізь вікно автобуса я побачила
солдата, який, помітно хвилюючись, розмовляв із старшою жінкою. Як пізніше виявилося,
це була мама, до якої солдат завітав перед відправкою в АТО. «Бо хто його знає, як складеться, а мама вже старенька», – сказав незнайомець, умостившись біля мене на єдине

вільне в автобусі місце. Розговорились. Солдат
проживає з сім'єю в Києві. Має хорошу роботу. Зараз прямує в навчальний центр, де проходить бойове злагодження.
– Важко в польових умовах. Підйом о п'ятій
ранку, потрібно встигнути поголитися, адже
умивальник один. А далі сніданок. Часто продукти привозять волонтери. Щоправда, згасає
волонтерський рух. Народ, певно, стомився чи
звик до війни.
Цілоденне тренування у важкому бронежилеті, який поношений, розтягнутий і боляче
врізається в тіло, та ми маємо з усіх сил виконувати поставлені завдання. Бо сьогоднішні знання, вміння згодяться на практиці. Там, на війні,
помилки не прощають, вони можуть коштувати
життя. І вже тут, у тренувальному центрі, вчимося працювати в команді, вживатися разом. У
наметі 20 чоловік з усіх областей, з різними характерами і поглядами. Та найскладніше, коли
хтось захворіє, відразу хворіють усі. Оце везу
цілу аптечку ліків, аби вбити інфекцію, щоб не
розповсюджувалася.
– То чому Ви змінили хороше, розмірене
життя на такі випробування, чому їдете
туди, де велика ймовірність загинути, залишитись інвалідом? – запитую свого співрозмовника.
– Я хочу продовжити те, чого не вдалося зробити моєму брату. Він, повернувшись з АТО,
недавно помер, – відповідає незнайомець. – А
ще це заради моєї найдорожчої людини, моєї
донечки. – Показує мені фото маленької дівчинки. – Вона повинна мати достойне життя. Я
не говорив мамі, що вчора вже відправився в
АТО мій молодший брат.
– Ох, хлопці, хлопці! То хіба можна так?
Хіба можна так з матір'ю? – Дивлюся на красивого, з великими карими очима 36-річного
чоловіка і відразу хочу заповнити незручну
паузу, намагаюся сказати щось обнадійливе.
Посміхаючись, додаю: «А втім, на Сході тепер
розведення військ. Скоро настане мир. Все
буде добре і ви з братом повернетеся живими і
здоровими».
Вийшовши з автобуса, чоловік швидко зник в
натовпі. Я ж шепчу йому вслід: «Повертайся
живим! Господи, бережи його життя».
Раїса Щербан
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Мобілізовані воїни АТО Рівненщини
в полі зору громадськості
Уже більше двох років на Сході йде неоголошена війна. Життя в Україні проходить ніби в
двох паралелях. З новин дізнаємося, що десь там
гинуть молоді люди, але це там, далеко. А на
іншій території, дякуючи Богу, все добре, нічого
не змінилося. Поступово суспільство звикає до
страшного слова – війна, але чи можна спокійно
сприйняти розруху, смерть, біду, понівечені тіла
бійців, поранені душі? Скільки живе серед нас
тих, хто пройшов крізь пекло заради нас, за те,
щоб ми жили, ростили дітей, раділи життю?
Скільки залишилися інвалідами і потребують допомоги? Наразі достеменно невідомо, адже єдиного реєстру таких людей в Україні немає.
У грудні 2015 р. міністр соцполітики Павло Розенко повідомив, що в Україні статус інвалідів
війни мають близько 2 тис. учасників АТО. Всього статус учасника бойових дій отримали 77 тис.
802 військовослужбовці та працівники Збройних
Сил. На Рівненщині учасників АТО більше 3 тис.,
з них інвалідів війни – 50 чоловік. Статистичні
дані є наближеними до реальності.
З метою допомоги у вирішенні проблем тих,
хто захищав нашу державу, хто пройшов війну,
при Рівненській ОДА створено Центр допомоги
учасникам АТО. Першочерговим завданням
Центру є всебічна допомога як воїнам, які сьогодні перебувають на Сході, так і демобілізованим учасникам АТО. Центр координує зусилля
всіх структур, що можуть надати допомогу воїнам, які демобілізувалися. Очолює центр Пахолюк Валентин Олександрович – член ГО «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини», перший заступник голови громадського
формування «Територіальна оборона Рівненщини «ВАРТА». У березні 2014 р. Валентин добровольцем пішов захищати незалежність України і до березня 2015 р. виконував завдання в зоні
АТО у складі батальйону «Горинь» на посаді
офіцера-психолога.
В робочу групу входять сім керівників і представників громадських об'єднань та організацій.
Вони забезпечують отримання учасниками
АТО медичної допомоги, соціальних пільг, земельних ділянок, їхнє працевлаштування та психологічну адаптацію. За участю керівника цент-

ру, координаторів з певних напрямів проводяться круглі столи, бесіди, зустрічі з керівниками
відповідних структур, які можуть надати допомогу демобілізованим учасникам АТО.
Центр допомоги учасникам АТО Рівненської
області розміщений у приміщенні ОДА.
У мережі Інтернет створено сайт http://
ato.rv.ua. Тут демобілізовані воїни знайдуть довідкову інформацію щодо лікування, реабілітації, працевлаштування, навчання, виділення землі та житла. На сайті оприлюднено контакти координаторів напрямів роботи Центру. Номер гарячої телефонної лінії ОДА – 0800500078, за
яким демобілізовані можуть звертатися для отримання інформації.
Щоб більше дізнатися про діяльність Центру,
відвідую приміщення, що на другому поверсі
Рівненської ОДА.
У кімнаті людно. Сюди прийшли побратими,
які сподіваються на сприяння Центру у вирішенні своїх проблем. Серед них – Микола із
Сарненського району. У нього проблеми зі здоров'ям. Лікарі пропонують дороговартісну операцію, на що у Миколи немає коштів. Відвідувач
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розповідає про те, що під час обстеження в
поліклініці Рівненської обласної лікарні платив
гроші, в той час як йому передбачені пільги. Все
це занотовує Валентин Олександрович, аби озвучити на засіданні круглого столу, який відбудеться найближчим часом за участю представників охорони здоров'я.
Допомоги потребує і побратим Геннадій Кабанов, який має другу групу інвалідності. Воював
на Сході у 128-й бригаді, отримав важке осколкове поранення кінцівки, на лікування якої потрібно немалі гроші. Юрій Стріла – воїн 51-ої
бригади. 26 липня 2014 р. отримав важкі поранення у луганському аеропорту, інвалід 3-ї групи. До речі, Юрій з багатодітної сім'ї, з дев'яти
дітей троє брали участь в АТО. Має, окрім проблем зі здоров'ям, кримінальне провадження.
Доки лікувався, його оголосили таким, що самовільно залишив частину. Вісім місяців боєць не
отримував грошей, попри те, що потрібно було
лікуватися. Спілка ветеранів та учасники АТО
Рівненщини зібрали всі необхідні підтверджуючі
документи і військова прокуратура закрила кримінальну справу.
Валерій Череповський отримав множинні поранення. Його рука «заживає» за допомогою
апарата Єлізарова. Можна продовжити розповідь про тих, хто, демобілізувавшись, стикнувся з проблемами, котрі самотужки вирішити неможливо. Отож, звертаються воїни в центр, що
діє в Рівному. Поранених бійців підтримують також небайдужі люди і депутати обласної ради.
Дочекавшись перерви у прийомі відвідувачів,
звертаюся до керівника центру.
– Пане Валентине! Скільки демобілізованих
учасників АТО з інвалідністю отримали допомогу?
– За період створення центру до нас зверталися інваліди, правда, це невелика частина з тих,
хто потребує допомоги.
– А ті, хто не зверталися, вони знають про
Ваш центр?
– Можливо, знають, можливо, й ні.
– А як Ви інформуєте інвалідів?
– Усіх оповістити неможливо. Хоч тепер ми
запланували разом із діагностичним центром
виїхати до спинальників. Мобільна бригада обстежить цих людей, зробить необхідні аналізи.
– Чи зможуть інваліди пройти лікування в
стаціонарі?
– Звісно, це передбачено законодавством. У нас
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є домовленість з центральною міською лікарнею,
головним лікарем Євгеном Кучеруком про те, що
всі інваліди, учасники бойових дій обстежуються
та проходять лікування безкоштовно. Та, на жаль,
вони забезпечуються лише елементарним необхідним. Дороговартісних ліків, починаючи з антибіотиків, лікарня не надає.
У нинішньому році за місяць центральна міська
лікарня надала допомогу двадцяти учасникам
АТО, в тому числі проведено складні операції. А
допомоги потребують не лише люди з інвалідністю. З АТО повернулися воїни з великим багажем хвороб: туберкульозом, вірусним гепатитом, венеричними хворобами та онкохворі, які
не мають статусу інваліда, але їм необхідне лікування.
Стресові ситуації, в яких перебували більше
року воїни АТО, стали причиною загострення
хронічних хвороб: серцево-судинних, псоріазу
тощо. Тому хотілося б, і ми зверталися у відповідні міністерства, аби в Україні був єдиний
реєстр хворих, організована адресна грошова
допомога на лікування, спрямована у відповідний медичний заклад, де лікується пацієнт.
– Як мені бачиться, пане Валентине, питання
оздоровлення, обстеження, лікування демобілізованих воїнів АТО є найбільш проблемним.
– Так. Для виявлення проблем зі здоров'ям демобілізованих учасників АТО необхідно провести їх обстеження під час, наприклад, місячника.
З цією пропозицією ми звернулися до адміністрації, аби залучити ресурси відповідних структур області. В Україні такий місячник номінально вже відбувся. Обстеження кожного
демобілізованого учасника АТО в області допоможе створити картину захворюваності та проводити заходи з їхнього лікування, в тому числі,
планового в Клеванському госпіталі, де досить
хороші умови, сучасне обладнання. Ми вже направляли учасників АТО, членів їх сімей для
лікування в госпіталі.
Створення єдиної бази стану здоров'я демобілізованих дасть можливість оздоровлювати
воїнів у санаторіях, рекомендувати санаторнокурортне лікування відповідного профілю, яке
їм показане.
Нині я виділив би три головні проблеми:
Щонайперше – це лікування демобілізованих воїнів АТО, а також кредитування та отримання освіти. Відсутність певних законодавчих механізмів не дає можливості воїнам АТО
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скористатися в повному обсязі своїми пільгами.
– А чи виділяються кошти на навчання воїнів
АТО, які отримали статус інваліда?
– Цими питаннями відає Рівненський фонд
соціального захисту інвалідів. Та у нас принаймі
немає відомостей про те, щоб хтось з воїнів АТО
навчався за кошти фонду.
З цим запитанням телефоном звертаюся до заступника директора Рівненського обласного
відділення фонду соціального захисту інвалідів
Віктора Івановича Ільчука, який сказав:
– Ми поінформували соціальні служби про
можливості фонду і куди можуть звертатися демобілізовані воїни, які отримали інвалідність.
Така інформація розміщена на сайті Центру допомоги учасникам АТО Рівненської області.
Нині до нас не надходили замовлення про виділення коштів на навчання демобілізованих
воїнів АТО з інвалідністю.
– Пане Валентине, відомо, яку велику роботу
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проводять волонтери на допомогу воїнам, які
захищають нашу Батьківщину. А чи так широко залучаються волонтери до надання допомоги
демобілізованим воїнам АТО з інвалідністю?
– Волонтерський рух дещо змінився. Ви розумієте, хто такий волонтер? Це людина, яка працює безкоштовно. Але все менше є людей, які
можуть працювати безкоштовно, і це зрозуміло,
вони мають годувати свої сім'ї. Звісно, волонтерів залучаємо, але лише за їх допомогою не
можна вирішити всі проблеми.
– І наостанок, Валентине Олександровичу!
Що б Ви хотіли побажати нам усім?
- Хотілося б необхідної адресної допомоги
кожному демобілізованому учаснику АТО з
інвалідністю. А ще, щоб закінчилася війна і наші
хлопці не гинули, не мали поранень, а створювали сім'ї, ростили дітей, розбудовували нашу
єдину і незалежну Україну.
Розмову записала Раїса Щербан
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В силі віри – сила духу
Слово «капелан» міцно увійшло в лексикон українців. Відразу, як тільки розпочалася війна,
релігійні служителі у камуфляжній формі вже були серед бійців. Капелани-волонтери продовжують їздити, жити та служити бійцям на передовій, надаючи духовну підтримку українським
військовослужбовцям. Ми зустрілися з людиною, яка щодня, щогодини, щохвилини балансує між
Божою заповіддю «Не вбивай» і смертоносною війною.
Роздумами про свою місію на передовій, духовну опіку над учасниками АТО та їхніми родинами
в повоєнному житті ділиться капелан Руслан.
ном, то має можливість виговоритися не просто
–Пане Руслане, служба капелана не може будо ікони, в космос, а дивитися в очі тому, хто її
ти спокійною, адже передбачає завжди бути серозуміє. Це не лише очищає душу, а інколи і
ред воїнів, на передовій. Капелан – це військова
рятує життя. Священик їде в АТО, аби показапосада?
ти, що попри бруд, небезпеку і ненависть, яка є
- Так воно і є. Називають його в першу чергу
на війні, Бог є разом із бійцями, і він не забув за
психологом. Як на мене, капелан більше схоних. Солдати кажуть, що на полі бою їх рятуважий на побратима, який має з духовним світом
ла не броня, а саме Бог, Божа поміч.
гарні стосунки. Зараз досить часто чую, що під
час обстрілу невіруючих людей немає. На– Коли закінчиться війна, Ви залишитеся в
справді є трохи більше розуміння життя,
армії, будете й надалі підтримувати людські
цінності переосмислюються, чітко різняться
чесноти?
добро і зло: добре є добрим, погане – поганим.
– Для мене війна не закінчиться ніколи. Бог
Багато людей рветься на фронт тому, що саме
відкрив мені очі – я зрозумів, що ми знаходитам чітко відслідковуються правда й неправда,
мось постійно серед війни. Найстрашніше –
видно, де побратим надійний, а де... так собі.
внутрішня окупація. У нас війна йде і на Сході, з
Одразу зрозуміло, коли людина боїться.
Московією, і з місцевим ворогом, який переСміливого теж видно. У мирному житті це
фарбований, у костюмі державника та вишитій
більш завуальовано, не так яскраво проявсорочці. Для себе особисто я не бачу великого
ляється.
розмежування війни на Сході та війни в тилу з
Коли людина ділиться сокровенним з капелавнутрішніми окупантами. Тому я, незважаючи
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на сан священика, пішов у радикальну організацію «Правий сектор». Я бачу, що серед наших
членів є люди, які дійсно присвятили своє життя захисту Вітчизни та перспективам для майбутніх поколінь. Для нас війна на цій землі не
закінчиться ніколи. Це точно. Наші люди гинуть, на жаль, але горджусь тим, що попри
втрати – не втрачаємо надії.
– А до реабілітації учасників АТО Ви долучаєтесь?
– Реабілітація необхідна кожному учаснику
АТО. Серед наших воїнів – мирні люди, прості
хлопці, роботяги: хліб вирощували, будували,
дітей навчали. Вони не сформовані воїни, не можуть байдуже дивитися на кров і щоденно стикатися зі смертю. Але так склалося, що прийшлося взяти до рук зброю, треба воювати.
Моя точка зору щодо реабілітації. Об'єднан-
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ня громад, об'єднання за спільними інтересами.
Якщо декілька людей зібрані навколо ідеї, ця
ідея помножується. У Біблії написано: «Де двоє
чи троє зібралось в ім'я моє, там я серед вас».
Якщо душа болить за життя прийдешніх поколінь, потрібно об'єднуватись, разом – легше.
Реабілітація буде ефективною, коли воїн
відчуватиме, що він не один, не покинутий, не
«використаний матеріал». Відпочив, підлікувався – і до справи. Знайти роботу, включатися в громадські організації, соціалізуватися.
Шукати, шукати людей близьких по духу, брати відповідальність, проявляти ініціативу, рости, рости в своїх очах і очах оточуючих.
Реабілітація має проводитися потужними
професійними людьми і великими громадами.
Розповідь капелана записали
Світлана Ясковець та Світлана Ступницька
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На часі впровадження в армію інституту психологів
Зважаючи на величезні психологічні перевантаження, які переносять бійці, посилюється необхідність ширшого і якісного впровадження в армію як інституту капеланів, так і інституту
психологів. Своє бачення ролі і значення психолога в зоні АТО розкриває наш земляк із села Уїздці,
офіцер-психолог батальйону «Горинь» у 2014-2015 рр., а сьогодні – керівник Центру допомоги
учасникам АТО при Рівненській ОДА, капітан Валентин Пахолюк.
Стреси, які отримують у бойових умовах бійці,
особового складу є підставою для окремих ковизначально впливають на їхню здатність виконумандирів «закривати» офіцером-психологом усі
вати бойові завдання. Більшість із них потребує
наявні проблемні питання, що виникають у війсьспілкування з психологом, оскільки проблеми
ковому підрозділі і які далеко не завжди мають
психологічного характеру найзручніше вирішувідношення до безпосередніх обов'язків психоловати в діалозі з психологом, як «на сповіді». Не
га.
кожен чоловік, який на війні стає бійцем, захисЗалишається незмінною юрисдикція військовоником, тримаючи в руках зброю, може відверто
го психолога, що розповсюджується лише на ряговорити про свої страхи, переживання.
довий склад. Досвід показує: психологічної допоНерідко на стреси війни накладаються проблемоги потребує нерідко і керівний склад (інколи з
ми сімейного характеру, складність налагодженподальшим направленням до психіатра). Важлиня відносин з бойовими побратимами чи команво, що в підрозділах почали з'являтися капелани,
дуванням. У таких умовах оперативність і фаякі можуть діяти більш автономно, відповідно і
ховість психолога визначають якість вирішення
результативно.
психологічної проблеми бійця, а значить, забезВиходячи зі свого досвіду, вважаю, що найпечення його боєздатності і спроможності вижибільш доцільним було б підпорядкування військоти в умовах війни і, звичайно, збереження його
вих психологів Міністерству оборони України.
для повноцінного, здорового життя в суспільстві
Це дало б можливість зосередити зусилля офіцепісля повернення з війни. Тож актуальність ролі
ра-психолога на його безпосередніх обов'язках
психолога в умовах війни є незаперечною. Та, на
та удосконалити організацію психологічної рожаль, це не завжди сприймається військовим коботи з особовим складом Збройних сил України.
мандуванням. Офіцера-психолога підрозділу
Валентин Пахолюк, керівник
вважають зазвичай номінальною одиницею. ВідЦентру допомоги учасникам АТО
сутність безпосередньо підпорядкованого йому
та їхнім сім'ям при Рівненській ОДА
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Про війну і мир
Жодний виступ, жодні новини не обходяться
без згадки про події на сході України. Пишуть
багато, коментують пости в соціальних мережах ще більше.
І це є наша реальність – війна торкнулась серця кожного. Маленька дитина малює чорне небо, а потім сама лякається свого малюнка.
На питання «Що ти намалював, Тарасику?»
відповідає: «Хмару... чорна... буду плакати...».
– А чого будеш плакати? Ось мама твоя сидить, тато вас чекає. Ось твій ведмедик. Ти сам
казав, що він хоробрий і завжди тебе захищає.
– А мені страшно, бо він вмре...
У розмові з батьками стає зрозумілим, що Тарасик з мамою бачили траурну процесію, проходили повз заплаканих жінок та похмурих чоловіків, чули здавлені ридання. Тоді мамі здавалося, що малий не звернув на це увагу (дитині
всього три рочки), але згодом почав погано спати, скрикувати уві сні. Втрутилася війна в життя цього маленького хлопчика? Так.
Звичайно, можна сказати, що люди вмирають
і без війни, що ніхто не гарантує захист від життєвих реалій, що дитину може налякати щось
інше. Істина в цих словах є.
Так само правдою буде і те, що щоденно хоронять загиблих в зоні АТО, емоційний стан
суспільства далекий від спокійного, війна впливає на всіх, а бійців примушує змінюватися, задіюючи той інстинкт, який дозволяє вижити
там, де вижити нереально.
Тіло і розум солдата на передовій підкоряються правилам поведінки у бою. Під час виконання винятково складної роботи в умовах постійного ризику для життя формується новий
світогляд, який стає невід'ємною частиною особистості.
Те, що спрацьовує на війні, ускладнює, а інколи робить неможливим життя в соціумі на мирній території. На жаль, «правила» бойового часу в домашніх умовах найчастіше перетворюються на симптоми ПТСР (посттравматичного
стресового розладу).
Можна сказати, що поведінка, яку називають ПТСР – це спосіб тіла і розуму сказати:
солдат «навчився» діяти швидко і жорстоко,
навчився заморожувати почуття, реагувати
відповідно до обставин. Саме з такою поведін-

кою він повертається додому. Солдат перевантажений досвідом, який не встиг обміркувати і
зрозуміти. Під час бойових дій немає достатньо
часу проаналізувати, що відчуває і що з ним
відбувається.
Для рідних близька людина стає незрозумілою, а деякі вчинки просто жахають. І тут починає крутитися «замкнуте коло» – рідні відчувають, що їхній син, брат чи батько повернувся
зміненим, його поведінка щодня збільшує
прірву в стосунках, він мовчить чи втікає з дому
до своїх побратимів, відсторонюється від будьяких спроб поговорити, починає зловживати
алкоголем, не спить або кричить і зривається
вві сні, лякаючи своїм виглядом.
А вони теж знервовані своїм очікуванням,
виснажені думками, тим тягарем, що тис на них,
доки батько, син чи брат захищав країну. Непорозуміння зростає. Що робити?
Члени родини захисника нашої України мають бути терплячими і зрозуміти, що їхній батько або син набули цих навичок, щоб виконати
наказ і залишитися живими. Доки він ще живе в
режимі «війна» – його розум, його тіло реагують так, ніби він ще там, у небезпеці. Тому треба
виконувати прості рекомендації, щоб навчитися
сприймати людину, яка повернулася з війни:
– Слухати. Буває, що чоловік декілька разів
повторює одну й ту саму розповідь. Йому треба
говорити про те, що мучить його. Наберіться
терпіння, сприймайте це як ознаку довіри.
Якщо на той момент не можете приділити багато часу вашому спілкуванню – спокійно скажіть про це. Якщо будете нервувати, він відчує,
може замкнутися.
– Будьте вдячними. Війна – не місце відпочинку. Там відбуваються жахливі речі, котрі важко
зрозуміти. Але ваш чоловік, син, брат був там,
щоб ви мали можливість жити в мирі. Тому
будьте вдячні, говоріть йому про це і не сваріть,
якщо він багато (як вам здається) часу приділяє
зустрічам зі своїми побратимами.
– Намагайтеся зрозуміти його фізичні реакції
(на звук, схожий на постріл, на торкання, коли
він не очікував). Не заходьте ззаду, попередьте,
якщо йдете в кімнату, де він усамітнився.
– Будьте готові до того, що у нього зміниться
коло друзів. Він буде надавати перевагу своїм
побратимам.
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– Виявіть терпіння, якщо він не захоче ходити
у чисельні чиновницькі структури для оформлення пільг.
– Слідкуйте за своїм фізичним і духовним
здоров'ям. Ваш чоловік, син, брат відчуває ваш
стан – на війні в ньому прокинувся інстинкт самозахисту. Ваше погане самопочуття – неможливість створити спокійний емоційний фон –
загроза життю.
– Говоріть про майбутнє, будуйте плани, розповідайте йому про події, які відбулися, поки
він захищав вас. Допоможіть швидше повернутися до мирного життя.
– Говоріть спокійним впевненим голосом,
вживаючи слово «дім» – «ти вже вдома», «запроси своїх друзів додому», «це твій дім»...
– Дайте йому зрозуміти, що ви любите і цінуєте його, вірите, що разом подолаєте всі життєві
труднощі.
– Звертайтеся до фахівців з питаннями, які
вас турбують.
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У кожній державній структурі є спеціаліст,
який відповідає за роботу з учасниками АТО.
Контакти можна знайти в інтернеті.
Телефони безкоштовної «гарячої» лінії:
0800500078 – Рівненська обласна державна
адміністрація;
0688504010, 0506636090 – Центр допомоги
учасникам АТО при РОДА;
0800213103, 0973132044 – безоплатна правова
допомога;
0677934611 – соціально-психологічна підтримка;
0982736101 – ГО «Психологічна служба
Євромайдану».
Кожен день війни важкий і залишає подряпини на серці. Але все колись закінчується. У наших силах своїми діями і думками сприяти поверненню миру в нашу рідну Україну.
Яковлєва О. І., керівник
ГО «Психологічна служба Євромайдану
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Державні, громадські організації
на допомогу реабілітації воїнів АТО
Влада, громадськість, волонтери об'єдналися,
щоб максимально швидко вирішити проблеми
учасників АТО та їхніх сімей. На Рівненщині
активно працюють державні, громадські організації на допомогу реабілітації воїнів АТО:
Центр допомоги учасникам АТО
при Рівненській ОДА
Адреса: м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
каб.221(б), www.ATO.RV.UA; телефони,
за якими можуть звертатися учасники АТО
та їхні сім'ї: 0 800 5000 78 (гаряча лінія ОДА),
068 850 40 10; 050 663 60 90.
Керівник: Валентин Пахолюк,
тел. 0682853598.

КЗ «Рівненський обласний госпіталь
інвалідів війни»
Адреса: Рівненська обл., Рівненський район,
смт Клевань, вул. Деражненська, 39,
тел.: (0362) 27-04-10;
тел./факс: (0362) 27-01-03;
e-mail: ogiv@ukr.net.
Головний лікар: Андрій Бурачик.
Матеріальна база закладу дозволяє проводити діагностику, надавати висококваліфіковану медичну допомогу, а також медичну, психологічну, психосоматичну і соціальну реабілітацію учасникам АТО і особам, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України.

Рівненський військовий госпіталь
Адреса: м. Рівне, вул. Олени Теліги, 2-а,
тел. 0362 26 48 73.
Головний лікар: Олексій Кльонов, полковник
медичної служби. У госпіталі лікуються учасники АТО із первинною госпіталізацією та
бійці, мобілізовані на полігон.
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Товариство Червоного Хреста України,
Рівненська обласна організація
Адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 54,
тел. 0362 63 54 87; 0362 63 64 93.
Громадські об'єднання учасників
антитерористичної операції
у Рівненській області:
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ГО «Березнівське об'єднання учасників
бойових дій та АТО «УВО»
Адреса: Рівненська обл., Березнівський район, м. Березне, вул. Будівельників, 68.
Голова: Марчук Сергій Іванович,
тел. 098-642-78-05.
ГО «Гощанська районна спілка
ветеранів і учасників АТО»
Адреса: Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Незалежності, 72.
Голова: Яків Олександрович,
тел. 097-353-05-27.
ГО «Демидівська районна ветеранська
спілка учасників АТО»
Адреса: Рівненська обл., Демидівський район,
смт Демидівка, вул. Миру, 35а.
Голова: Скоморох Олександр Миколайович,
тел. 096-277-50-52; (03637) 6-20-99.
ГО «Захисту прав та інтересів учасників АТО,
їх сімей та сімей загиблих учасників АТО»
Адреса: Рівненська обл., Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Миру, 1.
Голова: Шкільнюк Микола Іванович,
тел. 096-872-91-95.
ГО «Здолбунівська спілка учасників
бойових дій та АТО «УВО»
Адреса: Рівненська обл., Здолбунівський район, м. Здолбунів, вул. Смотрицького, 2.
Голова: Багамедов Валерій Расулович,
тел. 097-062-18-92.
ГО «Українська спілка учасників і ветеранів
Антитерористичної операції» (УСУВАТО)
Адреса: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Костомарова, 7.
Голова: Попович Микола Олегович,
тел. 096-001-98-87.

ГО «Спілка родин учасників АТО»
Адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Біла, 3/3.
Голова: Рибчинчук Майя Святославівна,
тел. 096-250-17-43.
ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО»
Адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 35-а/19.
Голова Президії: Луцюк Петро Сергійович.
ГО «Комітет матерів учасників АТО»
Адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Струтинської, 31, оф. 1.
Голова: Покальчук Ольга Кузьмівна,
тел. 096-354-86-20.
ГО «Обласна ветеранська спілка
учасників АТО Рівненщини»
Адреса: Рівненська обл., м. Рівне, майдан Просвіти, 1, каб. 221.
Голова: Капустинський Федір Миколайович,
тел. 098-012-02-14; (0362) 69-53-13
e-mail:veteranato.rv@ukr.net.
ГО «Сарненська спілка учасників
бойових дій та АТО «УВО»
Адреса: Рівненська обл., Сарненський район,
м. Сарни, вул. Смотрицького, 2.
Голова: Хільчишин В’ячеслав Павлович,
тел. 098-663-63-58.
ГО «Сарненська ветеранська спілка
учасників АТО та захисників Вітчизни»
Адреса: Рівненська обл., Сарненський район,
м. Сарни, вул. Суворова, 8.
Голова: Гриник Василь Федорович,
тел. 095-258-84-72, 096-015-30-47.
Волонтерські організації у Рівненській області:

ГО «Ветеранська спілка учасників АТО
та захисників Вітчизни»
Адреса: Рівненська обл., м. Вараш, мікрорайон Вараш, 8-б.
Голова: Бірук Борис Іванович,
тел. 096-001-98-87.
ГО «Рівненська міська спілка учасників
бойових дій та АТО «УВО»
Адреса: Рівненська обл., м. Рівне вул. Симона
Петлюри, 1. Керівник: Андріяшев Олександр
Володимирович.
Тел. 096 111 98 42.
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Рівненський волонтерський батальйон –
Допомога армії Рівне – «ДАР»
Адреса: м. Рівне, вул. Князя Володимира, 108.
Керівник: Грушецький Валерій.
Координатор: Вікторія Шинкаренко,
тел.: 097 6450 249.
Волонтери: Олена Котик, Олександр Баладир, Світлана Пікула, Ірина Давидчук, Роксолана Завайська, Алла Семенюк, Наталія Позняковська, Олександр Олійник, Сергій Хомік,
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Благодійна організація «Фонд Руєвит»
Голова правління: Діана Гордійчук,
тел. 098 821 85 58.

Ольга Юзвюк, Олександр Гребенюк, Григорій
Фідря, Мар'яна Герасимчук.
ГРІМ – група рівненських
інструкторів-медиків
https://www.facebook.com/darrivne,
тел.: 050 356 4974
«Волонтерська група допомоги
армії України «Воїни світла»
https://vk.com/voiny_svitla.
Координатори: Олександр Фоменков, Роман
Мельник, Валерій Квасік, Ольга Мельник,
Олександр Остащенко.
ГО «Волонтерський рух «Покрова»
Адреса: Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська, 111.
Уповноважені особи: Ольга Шевчук, Наталія
Назарук, https://www.facebook.com/pokrova.volunteer.movement
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«Штаб громадської оборони «Горинь»
Адреса: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Героїв
Берестечка, 2-а.
Керівник: Ольга Аксентіївна,
тел.: 099 636 48 72; 066 656 31 99; 068 301 50 75.
За матеріалами:
1. Довідник громадських об'єднань учасників антитерористичної операції. – Режим доступу:
2015narodowladdya.in.ua/upload/diyal/dovidnuk_GO_ATO.doc (Дата звернення 21.08.2016.). –
Назва з екрана.
2. Список волонтерів російсько-української війни
(2014-2016). - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/.../Список_волонтерів_російсько-у... (Дата
звернення 21.08.2016.). – Назва з екрана.
3. Центр допомоги учасникам АТО. – Режим доступу: ato.rv.ua/ (Дата звернення 21.08.2016.). – Назва
з екрана.
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На вершину – без ноги
Уперше в Україні відчайдух піднявся на Говерлу на інвалідних палицях.
Досі на таке сходження не наважувався ніхто.
Коли Сергій Пандрак, колишній командир
спецвідділення штурмового батальйону «Айдар», поділився планами з бойовими побратимами, ніхто його не підтримав. Казали, що це
божевілля та неабиякий ризик – після важкого
поранення на Донбасі та втрати ноги знесилений організм може не витримати. Натомість переконували відкласти бодай на рік, мовляв, треба зміцніти після тривалого лікування і добре
підготуватися. Насправді ж сподівались на
інше: забуде або реально оцінить свої можливості і відмовиться.
Та у Сергія (позивний «Капітан Сивий») не
такий характер. Він звик перемагати. Завжди.
Навіть тоді, коли іншим здається, що це неможливо.
...До берега Басівкутського озера підрулює
легковик. За якусь мить відчиняються двері. За
кермом – Сергій Пандрак. Привітно посміхається, тисне мою руку. Після втрати ноги на
війні він аніскільки не змінився. Такий же рішучий, наполегливий, заряджений на успіх –
ніби нічого й не сталося. Лише трішки змарнів

та додалося сивини. «Приїхав на тренування, –
каже. – Віднедавна веслую на байдарці – хочу
виграти чемпіонат Європи. Ні, це не жарт. Поставив перед собою мету. Ось і гартую м'язи».
«Як тобі вдається в хиткій байдарці тримати
рівновагу? Та ще й без ноги?» – дивуюся. «Навчився, – cпокійно відповідає. – Головне – захотіти. Лише раз не впорався й опинився у воді.
Нічого страшного, я добре плаваю. Зрештою такі
тренування для мене своєрідна реабілітація –
фізична та психологічна. Протез обмежує в русі, але не в бажанні жити та перемагати. Ніколи
не жаліюся і не скиглю – це не по-чоловічому.
Навіть у шпиталі підбадьорював, підтримував
бойових побратимів. Вони дивилися на мене,
безногого, але зарядженого оптимізмом, і їхні
обличчя світлішали».
«Знаю, що раніше ти моржував», – звертаюся
до Сергія. «Чому раніше? Цього сезону я також
купався в ополонці, – каже. – Не можу відмовитись від такого задоволення. Ще б пак, моржую вже сорок років. Чи заважає протез? Ні.
Просто знімаю його і все».
Cергій Пандрак перепрошує, неквапливо
вмощується в байдарці і відчалює від берега. Він
упевнено тримається на воді та активно гребе
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веслами. Заради життя, заради нової
перемоги. Cергій розуміє, що це потрібно не тільки для нього, а й для бойових побратимів, яких війна зробила
інвалідами. Його приклад, його віра і
міцність духу – найкращі ліки.
…Минув рік. Сергій не забув – телефонує побратимам і каже: збирайтесь,
пора в гори, домовлялись. Він ходить
на Говерлу з п'яти років – піднімався
вже 53 рази. Це було його 54-те сходження і перше – після поранення на
війні. Група зібралася чимала – 127
комбатів з усієї України, з різних батальйонів і бригад.
«Планували стартувати о десятій годині ранку від спортивної бази «Заросляк», що неподалік Ворохти, – згадує Сергій Пандрак, 55-річний мешканець Рівного. – На жаль, через поломки автобусів у дорозі спізнилися на
три з половиною години. Уночі в горах
була сильна злива. Потоки води розмили
стежки, коріння дерев. Мокрий ґрунт, слизькі
велетенські валуни півметрової висоти... Необережний крок і можна гепнутися. Та ще й
як! Я зрозумів, що йти на протезі не зможу.
Мовчки віддаю його бойовим побратимам,
щоб несли на вершину. Натомість дістаю допоміжні пристосування – інвалідні палиці під
лікті. Рухатися так, тим паче в горах, на одній
нозі, ще важче. Але мене це не cпинило. Маршрут обрали найскладніший – 3,5 кілометри
підйом і стільки ж – спуск. Вирушаємо групами
по 20 чоловік».
Кожен наступний крок «Капітану Сивому»
давався нелегко. Доводилося максимально концентрувати увагу, психологічні і фізичні сили. І
так упродовж п'яти годин – саме стільки колишній командир спецвідділення штурмового
батальйону «Айдар» піднімався на Говерлу.
Боліли і руки, і спина, і плечі. Від перевантаження двічі хапали судоми. Сергій вчасно зупинявся, просив бойового побратима помасажувати ногу.
«Короткий перепочинок і знову стрибаю на
палицях, – усміхається відчайдух. – Мене страхували спереду. Якби послизнувся, одразу б
підставили плече. М'язи від утоми аж дзвеніли,
як тятива, піт заливав очі, та я не здавався,
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Сергій Пандрак на вершині Говерли

йшов до вершини, до своєї мрії. Дуже хотів довести, що навіть без ноги можу ще о-го-го!
Йшов і співав патріотичні пісні – так було легше
рухатися. Хлопці охоче підхоплювали і наші голоси котилисая далеко-далеко. Дехто з бойових побратимів не вірив, що зумію піднятися на
Говерлу. Коли ж бачили мою затятість, неабияк
дивувалися. Там, у горах, випадково зустріли
народного депутата України Володимира Парасюка, який спускався донизу. Зупинився мов
ошелешений і не вірить власним очам. «Сергію
Богдановичу, і ви – на вершину?! На одній нозі?!
Ми з вами – хочу стати свідком унікальної події».
«Капітан Сивий» разом із бойовими побратимами піднявся на Говерлу о вісімнадцятій годині сорок хвилин. Було вітряно і холодно, боліло все тіло. А він каже, що тієї миті почувався
найщасливішою людиною в світі – всміхався і
співав гімн України.
«То було для мене важке випробування, –
підсумовує Сергій Пандрак. – Йшов, зціпивши
зуби. П'ять годин до вершини і ще три – до табору. У сутінках, при світлі ліхтарів. Ми повернулись о 22 годині. Після гір не відпочивав. Наступного дня, вдома, сів на ровера і проїхав
тридцятикілометрову дистанцію. Крутив педалі
однією ногою».
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...Того дня ми зустрілися випадково. «Подякуй негоді, – гукає жартома Сергій Пандрак. –
Ми планували мандрівку на гумових човнах по
Дністру. Довелося відкласти – задощило і похолодніло. Та тільки-но випогодиться, одразу
гайнемо назустріч новим пригодам. Треба рухатись, бо рух – це життя. Еге ж?» – хитрувато
підморгує.
Після важкого поранення Сергію Пандраку в
екстремальних умовах відпиляли рештки стегнової кістки багнет-ножем. Опісля на гелікоп-
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тері доправили до Харківського військового
шпиталю. Ніхто не вірив, що командир спецвідділення виживе – майже добу був у комі.
«Бригада медиків, – згадую слова героя, – зустріла мене майже як «Вантаж 200». Під час обстеження апаратура показувала: ніяких шансів.
І раптом медсестра за допомогою механічного
тискоміра щось знайшла та відчула. «60 на 20»,
– розгублено прошепотіла, а тоді вигукнула
«Він – живий!»...
Володимир Ісаєв

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

«Найголовніший стимул – кохана»
Боєць, тіло якого зрешетили осколки,
підвівся на ноги на другий день після операції.
Доброволець Микола Савчук дивом залишився
живим. Під час виконання бойового завдання у
місті Мар'їнка поруч розірвалася мінометна
міна. Боєць похитнувся і впав. Коли пораненого
доправили до шпиталю, лікарі вжахнулися: у тілі не менше 35 осколків.
Відтоді минуло лише двадцять днів. А
Микола вже ходить – без милиць. Щоправда, трішки накульгує. Відтак спирається на інвалідну паличку. «Рани загоюються на мені як на собаці, – жартує і намагається всміхнутись, але верхня губа повністю ще не слухається
його. – Розірвало осколком, вибило зуби, – пояснює. – Спочатку навіть не міг
ні їсти, ні говорити. Каву смоктав через
трубочку. Хірурги зашили рану і я вже,
як бачите, спілкуюся».
Ми сидимо на лаві перед залізничним
вокзалом, що в Рівному. Миколу вже
виписали з лікарні. Тепер він проходить курс реабілітації: заново вчиться жити, перемагати біль і ходити. Багато ходити. «Якщо
не рухатися, – каже, – м'язи швидко атрофуються. А в моєму стані і поготів. Тож не дозволяю собі лінуватися. Заради здоров'я, заради
коханої Лесі. Вона для мене – найголовніший
стимул».
Тієї ночі сепаратисти почали масований обстріл із мінометів. Земля двигтіла від мін, свистіли осколки. Микола Савчук вивів на бойові
позиції новий караул, а попередній – повернувся на місце дислокації батальйону. Тільки-но

зняв з себе бронежилет, щось зовсім поруч спалахнуло яскравим вогнем, відчув різкий біль.
Ні, не знепритомнів. Просто був у стані шоку.
«Оговтався трішки, – згадує, – дивлюся –
весь у крові. Молоді бійці метушаться, не знають що робити. Наказую, щоб дали бинти. По-

чинаю перев'язувати голову – інстиктивно.
Опісля підбіг «док» – уколов знеболююче. Ще
кілька секунд і я ніби провалився у глибоку безодню. Мене оперували в Червоноармійську.
Кажуть, що видалили 30 осколків – з ноги, з тулуба, з живота, з голови – один застряв під
оком. Ще п'ять – залишилось біля сечового
міхура та в нозі... Лікарі переконують, мовляв,
вийдуть самі. Тож мушу чекати».
«А коли ти зумів стати на ноги?», – запитую.
«На другий день після операції, – відповідає. –
Мене саме доправили в Дніпро. Треба було
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лежати, – так наказували медики. А я не хотів.
Потайки підвівся з ліжка і зробив кілька кроків
без милиць. Коли лікарі побачили, були шоковані. Ось так я почав заново вчитися ходити».
«Микола і зараз не любить ні сидіти, ні лежати, – долучається до розмови Леся. – Постійно в русі. Доки я на роботі, він і на ринок
сходить, і в магазин, і приготує щось на обід чи
на вечерю. Йому ще важко – болить нога. Та
Микола намагається не показувати цього. Навпаки, іноді змушує себе ходити без інвалідної
палички. Такий характер – хоче якнайшвидше
повернутися до повноцінного життя. Як я
дізналася про поранення коханого? Відчула.
Ми спілкувалися з ним по мобільнику. І раптом
почалася стрілянина. Наступного дня Микола
не відповідав на дзвінки. Стало страшно за нього. Невдовзі зателефонувала медсестра і по-
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відомила про поранення. Я мерщій відклала всі
справи і поїхала в Дніпро. В дорозі наковталася
антидепресантів, щоб не плакати. Думала, побачу і серце не витримає. А він, уявляєте, зустрів мене на ногах. Стоїть і намагається всміхнутися. Усе тіло в бинтах, на губі велика рана...
Знаєте, що прошепотіла Миколі тієї миті: «Добре, що живий, що руки цілі... Все інше – здолаємо разом».
Микола ніжно пригортає Лесю до себе і опускає голову, щоб ніхто не бачив скупої чоловічої
сльози. А може, то в його очах просто зблиснув
промінчик сонця...
«Видалили 30 осколків – з ноги, з тулуба, з
живота, з голови – один застряв під оком. Ще
п'ять – залишилося: біля сечового міхура та в
нозі»...
Володимир Ісаєв
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Вишивав юнак ікони
Вишивав юнак ікони лівою рукою,
Заспокоїти щоб душу – повернувся ж з бою…
Ті ікони вигравали життя кольорами,
Бісер, наче чисті сльози, вразив серце мами.
Щоб забути страшні рани, щоб війну забути,
Вишиває кольорами твори самобутні.
Хай гордиться Україна такими синами,
Будем жити і творити, доки є в нас мами,
Що навчають синів своїх гідності та честі…
Цвіти, рідна Україно, мов ікона в серці.
Ранньою весною 1981 р. у селі Комарово Маневицького району Волинської області в молодій сім'ї Слюсарчуків народився первісток.
Хлопчика назвали Андрійком. Уся родина раділа за молодят і вірила, що квітучий березень подарує дитині прекрасне майбутнє, щастя і добро.
Через півроку сімейство переїхало на постійне
проживання в інший куточок Волині, в село
Вівчицьк Ковельського району. «Село маленьке,
мов гніздечко, що загубилося серед беріз...», –
так писала про нього місцева поетеса. У цьому
мальовничому куточку серед чарівної природи
пройшли дитинство та юність майбутнього воїна АТО. Хлопець закінчив Голобську середню
школу, здобув спеціальність столяра в Маневицькому ПТУ. Ще тоді тягнувся він до прекрасного, тому й захопився різьбою по дереву.

Раїса Балахно

Батьки, не покладаючи рук, працювали в
сільському господарстві, адже у сім'ї з'явилося ще двоє меншеньких. Андрій, найстарший,
скоро подорослішав і був відчутною опорою
для них. Статний, красивий парубок з відкритою душею, готовий завжди прийти на допомогу, подобався односельцям. Про нього говорили: «Оце хлопець! Не пройде мимо ні малого, ні старого, щоб не привітатися, не запитати, як життя, здоров'я». Не одна дівчина
«сохла» по ньому.
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У 1999-2001 роках служив у Національній
гвардії України, в Павлограді Дніпропетровської області. За цей час ще більше змужнів, оволодів військовою спеціальністю – сапер-мінер.
Був командиром відділення інженерно-саперного взводу. Це вимагало зосередженості,
уважності, зібраності, вміння миттєво приймати правильне рішення. Адже сапер не має права
на помилку.
Після служби в армії повернувся до рідної хати, і,
не давши оговтатися батькам, пішов на заручини.
Здавалося, щастю не має
меж, та злощасна аварія
ледве не обірвала життя
Андрія. Цілий рік боролися лікарі за життя хлопця.
Переламані ноги, пошкоджені внутрішні органи,
невтішні діагнози. Батьки
день і ніч молилися за сина,
випрошуючи у Бога йому
здоров'я. Кохана не розлюбила і не відмовилася
від юнака. Дві Людмили –
мама та майбутня дружина, виходжували, завжди
були поруч. Диво, на яке
так чекали рідні – сталося!
Андрій одужав і через рік
відгуляли весілля. На
радість родині, гостям молоді кружляли в танці.
Щасливо зажила молода сім'я. Десь там, у
центрі України, вирував Майдан, сколихнувся
від «зелених чоловічків» Крим і грізно загуркотів Схід, та війна була далеко. Одного дня, в
січні 2014 року, мамі вручили повістку для Андрія. Не повірила. Ще і ще раз перечитувала
текст, виведений на «казьонному» папері. «Не
дам, не відпущу, адже він хворий, покалічений», – думала ненька. Та син без сумнівів
пішов за викликом. У березні-квітні – полігон, а
коли Андрію виповнилося 33 роки, він уже воював як командир окремого саперного взводу
51-ої бригади.
Потрібно було відповідати не лише за себе,
але й за друзів, уміти скоригувати дії бійців, захистити рідну землю та і власне життя... Згадувати службу на блокпостах під Донецьком він
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не любить, каже: «Якби не елементарне везіння
і молитви близьких, міг би стати двохсотим».
Волноваха і Мар'їнка назавжди залишаться в
пам'яті гірким спомином, але бажання жити
ніколи не полишало Андрія.
Страшний біль і пустота... Ірпінь, госпіталь і
нестерпно болючі рани. Потім сумні очі мами і
її ніжні руки... Потягнулися довгі дні лікування... Луцьк, Ковель, знову
Київ, зустрічі в госпіталях з
побратимами. Ходити не
міг, погано працювали руки, адже був ушкоджений
хребет. Внаслідок важкого
поранення і кількох контузій він втратив сон, практично сім місяців не спав
ночами. Вже у лікарняній
палаті та після тривалого
курсу реабілітації Андрій
побачив, як поранений хлопець на сусідньому ліжку за
допомогою бісеру та дроту
створює симпатичні фігурки. Попросив навчити – той
не відмовив.
І захопився юнак вишивкою.
– Як вишиваю, то забуваю
про головний біль, який мучить цілодобово. Вишиваючи, відключаюся, і стає набагато краще... Та й руки
розробляються, бо після поранення ще й з координацією маю клопіт.
Працював Андрій винятково лежачи і лівою
рукою. – Так, каже, менше болить скалічений
хребет. – Лікарі лікували понівечене тіло, а
душу Андрій старався врятувати вишиванням
ікон. Прекрасні роботи Андрія вражали своєю
досконалістю. Дороговартісне лікування потребувало немалих грошей, яких родина не
мала. 18 січня 2015 року за підтримки волонтерів в інтернеті було оголошено аукціон ручної вишивки Андрія Слюсарчука, важкопораненого бійця АТО з Волинської області. Першу
роботу Андрія придбали за 150 $ через інтернет-аукціон у США. Це була ікона «Семистрільної Богородиці», що розпочала історію
про цілюще мистецтво молодого воїна, інваліда
АТО.
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«Щиро дякуємо за допомогу в проведенні
цього аукціону Галині Карпенській та Катерині
Бондаренко. Дякуємо за небайдужість та придбаний лот Oleksandra Balsamo», – йдеться у дописі активістів Ковельського центру допомоги
(Волинська область) у мережі Фейсбук.
А далі була виставка-аукціон мистецьких робіт бійця на свято Трійці у Георгіївській церкві
селища Голоби Ковельського району. Його виняткові ікони не лише підтримують душу, а й
дають можливість матеріально допомагати
сім'ї.
Є в доробках Андрія портрети Шевченка,
картини рідної природи малої батьківщини.
Вже більше як півтора року не випускає із рук
голки молодий чоловік. Почав вишивати на замовлення сорочки, блузи, рушники. Картину
«Соняшники» йому замовила українка з Італії
як згадку про рідний край.
Андрій любить життя, хоче миру, доброї долі
для своїх синів. Нехай ці «Соняшники» квітнуть під мирним небом України, адже чимало
ікон і картин пішли, як кажуть, у люди.
14 квітня 2016 року у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва представили виставку кар-
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тин «Пані бісер», у рамках якої свої роботи серед інших презентував і боєць 51-ої бригади
Андрій Слюсарчук. Презентовані на виставці
твори можна було придбати.
Ставши на ноги, колишній боєць, інвалід третьої групи АТО, змушений продавати свій талант, аби лікуватися, а він ще батько двох синочків. Терпляча і мудра дружина як уміє підтримує чоловіка, адже, не дивлячись на важкі
поранення і дві контузії, він залишається люблячим чоловіком і господарем. Старшенький
синок теж учиться вишивати біля тата.
Гордістю всієї родини є нагороди Андрія: орден «Захисник Вітчизни» за заслуги перед Україною (від Президента України Петра Порошенка), знак народної пошани за поранення,
гербова медаль учасника АТО. Та, звичайно,
найбільшою нагородою для посивілої мами
Людмили Пантелеймонівни Слюсарчук, батька
Леоніда Васильовича є життя сина, який повернувся з війни живим.
Раїса Балахно
P.S. Вишиті картини Андрія Слюсарчука
представлено на звороті обкладинки цього випуску «Інва.net».
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Воїни правди, гідності, добра
Фантомний біль знову дошкуляв хлопцеві всю
ніч: «Це ж треба таке! Ноги немає до коліна, а
вона – дурепа – й досі уявляє, що, як при народженні, ніби на місці. Та ще й болить!».
Ось уже третій день двадцятирічний Роман на
лікарняному ліжку в Київському військовому
шпиталі. Весь час його не відпускають спогади
минулих днів, проведених на головній площі
країни у самому серці Києва. Думки нахабно,
без будь-якого дозволу вдерлися до його свідомості і розкошують там. Варто лишень закрити
очі, – як ось вони – навалюються знову й знову
і не відпускають його уяву.
А було так. Людей на Майдані – хоч греблю
гати! Справжнє Вавилонське стовпотворіння!
Люди різного віку, різного соціального статусу. Багато молоді, але були тут і зовсім зелені
хлопчаки, такі собі робінзони, шукачі пригод.
Їх було видно неозброєним оком: з розгубленими обличчями, в благеньких синтетичних куртках, а не в теплих бушлатах і пуховиках, як у

досвідчених, практичних у таких ситуаціях людей. Пацани у плетених круглих шапочках, які
ледь прикривали вуха, а деякі відчайдухи – й
зовсім без них, з напівпорожніми рюкзаками за
плечима. До таких заїжджих «патріотів» найчастіше підходив патруль із самооборони і
рішуче вирішував їхню подальшу долю.
Роман не належав до цієї компанії «зелених».
Вони з Павлом мали вигляд більш-менш свідомих мітингарів, швидко знайшли «свій» намет із
земляками, перезнайомившись з братами по
боротьбі, плавно влилися в чіткий розпорядок
життя майданівців. Беззаперечно виконували
накази й усілякі доручення сотенного, сумлінне
їх виконання вважали для себе за честь. Усі поважали дядька Сергія за вміння володіти ситуацією і правильно та оперативно реагувати на
будь-які її зміни. Сотенний був досвідченим колишнім військовим.
У голові самі собою виникають картинки: тлустий громадянин у камуфляжі горлає у мегафон,
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попереджаючи людей на барикадах про те, що
вони порушують правопорядок і попереджає,
що міліція і спецназ будуть приймати радикальні заходи із забезпечення на майдані «порядку». Невдовзі в центрі барикад пролунав
потужний вибух гранати. Це вже достеменно
свідчило про серйозність повороту подій не на
користь мітингувальників. Пролилася кров, почалася суцільна бійня. Коктейлі молотова робили свою справу. Полум'я розповсюджувалося в різні боки. Спецназівці почали відступати. І
раптом вибух зовсім близько і щось гаряче розлилося по правій нозі Романа. Світ закрутився,
як дитяча гойдалка-вертушка, повільно поплив
у темну далину.
Аж ось рипнули двері палати і, як на крилах,
влетіла медсестричка Юля, привіталася. Швидко, по-діловому, вона не поставила, – втикнула
термометри кожному хворому під пахву і так
само енергійно вигулькнула з чоловічого недужого світу.
Потім, як зазвичай, був обхід лікарів. Роман
лежав із закритими очима, він уже не стогнав,
як позавчора після операції. Зараз він майже не
чув тихих констатуючих міркувань ескулапів у
білих халатах, які оточили його ліжко. Він і не
бажав їх чути: його й досі мучив ниючий нудний
біль. Очевидно, лікарі, оглянувши його ноги
(тепер уже не ноги, а культі) і побачивши незадовільний реальний стан його реабілітації,
дали розпорядження медсестрі знеболюючим
полегшити страждання хворого.
За кілька хвилин введена ін'єкція подіяла, бо
хлопець ніби враз провалився в глибоку яму забуття без відчуття часу.
Прокинувся після чотирьох годин сну від гучного кашлю нового сусіда по палаті – дідуся,
якого привезли з Майдану, зі зламаною рукою
та цілком мирним діагнозом – запаленням легенів.
Хлопець лежав на спині з відкритими очима.
Погляд спрямував в одну точку: «Нічого і нікого не хочу бачити! Все життя пішло шкереберть!
Я – каліка. Як житиму далі?». В його уяві з'явився чіткий образ коханої дівчини Софійки: «Навіщо я такий їй потрібен? Вона молода, гарна,
перспективна, а я цап на одній нозі?! Перед
нею – світла дорога, блискуча кар'єра юриста.
Вона заслуговує кращого, ніж скніти все життя
з інвалідом». Непрохані сльозинки тихо стіка-
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ли помітно схудлими щоками парубка і знаходили собі прихисток у м'якій подушці.
Не лише про Софійку були неспокійні думки
Романа. Його катувала думка про те, з яким болем і розпачем сприйме його «патріотичні звитяги» матір, яку ввів в оману, сказавши, що їде з
Павлом на риболовлю на три дні в Хрінники.
Тоді й думки такої не мав, що всі його геройські
витівки будуть мати такі серйозні і незворотні
наслідки. Думав, приїдуть до Києва, розглянуться, на деякий час зануряться в атмосферу
Майдану, а не з дивану почують і побачать суть
ситуації, що вже кілька тижнів розбурхує всю
країну, і повернуться додому, щоби розповісти
всю правду з місця подій. Та не так сталося, як
гадалося! Господиня-доля розпорядилася інакше, приготувавши друзям свій сценарій дій.
У лікарняній палаті чотири ліжка. На двох з
них лежать уже немолоді чоловіки, післяопераційники, вони пережили дорожньо-транспортну пригоду. Романові вони не до вподоби. Влетіли в аварію, повертаючись з весілля. «Знайшли час весілля гуляти! Тут хтозна-що в Україні
робиться, а вони – весілля! Нерозумні! Та ще й
до них весь час вештаються численні родичі. Ведуть між собою якісь безглузді розмови і шарудять пакетами. Ніби в цьому житті головне –
жрачка!» – так, лежачи нерухомо, дратівливо
оцінював Роман дії своїх сусідів та ситуацію в
країні.
Зовсім протилежне ставлення було в нього до
того дідка-кашлюна з Волині – стійкого майданівця. Він виявився досить приємним дідуганом.
Козацькі вуса, сивий на бік чуб. Добра посмішка і тембр голосу нагадували телевізійного казкаря дідуся Панаса. Ще одна ознака в його натурі нагадувала славнозвісного дитячого кумира – рясне використання в мові різних українських прислів'їв і приказок. Усі позаочі так і називали його – «дід Панас».
Нарешті старий отямився після операції. Треба ж таке: перелом руки, здобутий на Майдані.
«Що ж, також постраждав за правду і гідність», – напівжартома подумав Роман. – Наш
дідок! Ач, старенький, а не всидів вдома, прителіпався аж до Києва. У його роки вже такі, як
він, сидять під теплою грубкою та люльки курять, або зі своєю бабусею останні новини обговорюють. А він... Козак! Патріот! Класний
дід!
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А дідок з Волині переймався лише одним: ось
уже третю добу він не телефонував своїй дружині Фросі за банальною причиною – у рукопашній із невідомими тітушками постраждала
не лише рука, а й мобільний телефон.
А ще дідові було шкода сусіда по палаті – кароокого парубка з ампутованою ногою. Бачив,
що хлопцю кепсько, весь час лежить, дивлячись
у стелю. Не розмовляє і до їжі не торкається,
видно, накрила його по повній програмі посттравматична депресія. Дід намагався розмовами відволікти Романа від обтяжливих дум: щось
у нього запитував, щось сам розповідав, але все
було марно: хлопець замкнувся в собі, мовчав,
дивлячись в одну точку. І це мовчання багато
про що говорило: ушкоджений майданівець
втрачав інтерес до життя. Молодість не бажала
миритися з понівеченням, не хотіла втрачати
природну красу і силу.
Якось навідали Романа хлопці-побратими –
киянин Богдан і Валерій із Херсона. Парубки
намагалися розважити товариша бесідою, розповідали про новини, про свою участь у подіях
на Майдані. Роман чемно вислухав своїх друзів,
але після їхнього візиту знову повернув голову
до стіни і прийняв звичну позу: лежав нерухомо
з відкритими очима. Думи знову накочувалися,
як мутні морські хвилі, огортали його свідомість, паралізували волю.
Дід Панас під час перев'язки розповів медсестрі про свої спостереження за тугою Романа
і небезпідставні песимістичні припущення щодо
його душевного стану підтвердив доладним
прислів'ям: «Лежить, як овечка, не мовить ні
словечка».
І коли наступного дня до палати завітав Павло, а Роман ще не прокинувся після ін'єкції заспокійливого, лікар звернувся до нього і несподівано вимовив: «Іди-но, хлопче, до мене. Потрібно побалакати. Я так розумію, що ти друг
Романа? Тому прошу тебе: допоможи побратимові. Дуже важливо зараз йому не впасти у відчай і зневіритися. На часі йому дуже потрібна
допомога від тебе, з боку рідних. Знай, що втрата ноги – це серйозна психологічна травма».
Потім він розпитав про родину Романа, ввечері
зателефонував батькові хворого.
За день батьки вже стояли біля ліжка єдиного
сина. Батько, як і належить справжньому чоловікові, тримався гідно. Він завжди був надійною
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опорою сім'ї. Ось і зараз він, як тільки міг, підтримував дружину. Вона ж, побачивши перед
собою реальну післяопераційну картину – до
коліна ампутовану ногу сина, мало не зомліла.
Мати тужливо дивилася на сина, по її щоках
щемним струмочком текли сльози, її потрясіння від побаченого було настільки сильним, що
ненька не спромоглася вимовити жодного слова. Як невтішна птаха, вона кинулася до Романа, припала біля його ліжка, обняла його і лише
було видно, як трепетно здригаються її плечі,
відгукуючись тілесним єством на невтішне материнське горе.
Батько скупим жестом руки витер з очей непрохану сльозу і впевнено, майже урочисто заявив: «Продам дачу, машину, гараж, чортові
душу, але обіцяю тобі, синку: куплю тобі нову
ногу, і ходитимеш, і житимеш, як усі люди!».
Роман лікувався в госпіталі місяць. За цей час
чотири рази приходила його Софійка. Вибачалась, що частіше відвідувати не може, адже навчається в Харкові в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Особливо не наїздишся. Зате щовечора довго говорили по скайпу, дівчина намагалася підтримати
коханого, відволікаючи його увагу на різні новини з життя спільних друзів і знайомих. Після
кожного спілкування з Софійкою Роман помітно жвавішав, ніби здобував певної життєдайної сили. І дихати ставало легше, і оточуючий світ набував інших – яскравих кольорових
барв.
Часом дід Панас по-доброму кепкував над
Романом:
– Їж добре, хлопче, видужуй та сили накопичуй. Ось яка в тебе славна дівчина! Як квітка! А
не будеш їсти, то буде тобі таке – «бачить кіт
сало, та сили мало!», – і сміється від душі. А
коли лишень у дверях палати з'являвся Павло,
дідусь, кумедно примружуючи одне око, голосно оголошував його візит: «О, без вірного
друга – велика туга».
Минуло два роки. Нещодавно відбулися великі події в житті Романа і Софійки: вони закінчили навчання у вишах, влаштувалися на роботу за фахом. Софія – консультант юридичної
фірми, а Роман – програміст. Але головна подія
саме зараз набирає обертів: молодята готуються ближчим часом стати на рушничок щастя.
Щоправда, готують негучне весілля. Розуміють
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ситуацію: Схід України палає вогнем, там мирне населення потерпає від жорстокості і насилля, душить пересічного українця економічна
скрута. Але попри все життя триває! І коханню
не накажеш «SТОР!», «НЕ МОЖНА!». Бо воно
вічне! Воно від Бога! Воно є завжди і в усі часи.
Тому щаслива наречена шукає собі гарну ве-
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сільну сукню, а наречений – шикарний чорний
костюм і неодмінно пару модних, найкрутіших
туфель!
Р.S. Головний герой новели – реальний мешканець Рівного, який побажав залишитися невідомим.
Віра Мельникова

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

Війна приходить у мої сни
Нещодавно побачила світ книга Петра Солтиса «Триста сімдесят днів у камуфляжі (записки
артилериста)», яка вийшла у видавництві Національного університету «Острозька академія».
Своїми роздумами про книгу ділиться завідувачка відділу Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Войтович.

«Тримайся, тату, в тебе вірим,
За тебе молимось завжди.
Тож хай летять молитви наші щирі,
Тебе рятують від біди...».
Ці рядки написала донька Петра Солтиса,
який пішов боронити Україну добровольцем у
неповних п'ятдесят років. Не став чекати, доки
це зробить хтось...
У той час на Донбасі вже гинули бійці добровольчих батальйонів і Національної гвардії. У
Мізочі поховали зовсім юного хлопчину, першого загиблого героя зі Здолбунівщини, Тараса Якимчука...
У голові Петра крутилися слова старшенької
Марії:

«Де найкраща є земля? –
Запитала в мами я.
– Там, де клекіт журавля,
Батько й матінка твоя,
Де цвіте верба й калина,
Там, де рідна пісня лине!..».
Петро дивився на своїх доньок і думав, що не
має морального права бути вдома, коли йде
війна, коли твою українську землю паплюжить
знахабнілий ворог.
– Ніхто, крім нас, – чулися слова поранених
бійців.
– Ніхто, крім нас, – повторював внутрішній
голос Петра...
Без особливих вагань рішення було прийняте:

«Захищати Батьківщину від ворогів – це не
лише обов'язок, а й ЧЕСТЬ...».
Читаю книгу Петра Солтиса «Триста сімдесят днів у камуфляжі». На триста двадцяти сторінках – 370 днів пережитого, побаченого, відчутого...
Сторінка за сторінкою автор відтворює своє
перебування в навчальному таборі, службу в
зоні АТО, будні солдатського життя, пише про
тих, хто відповідально відноситься до службових обов'язків та про тих, хто, на жаль, своєю
поведінкою ганьбить честь офіцера.
Не залишають байдужими факти, наведені
Петром Солтисом, про зарозумілість чиновників, зверхнє ставлення деяких командирів до
вояків. Особливо тривожить те, що підготовка
бійців проводилася нашвидкуруч. Безсистемність навчального процесу, недбалість окремих
офіцерів і небажання вчитись деяких бійців згодом стають причиною поранень, деколи навіть
загибелі воїнів.
Разом із тим, автор добрим словом згадує високоосвічених відповідальних офіцерів, надійних побратимів, яким притаманні дружба і товариськість, мужність і відвага, самопожертва і
любов до України. Про свого командира він
пише так: «За дні, проведені в зоні АТО, наш
командир показав себе у різних ракурсах. Він
професійний і грамотний офіцер, жорсткий і
безапеляційний командир, зважений і обережний дипломат, совісна і щира людина... Маючи
такого командира, усі сподіваються на успішні
дії нашого дивізіону». Про командира взводу з
позивним «Турист» автор говорить, як про людину із сильним і владним характером, настирливого і впертого, справжнього патріота України. Він своїм управлінським талантом консолідував людей і створив справжній бойовий колектив. Таких, як він, було б в армії побільше!
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З великою повагою, вдячністю і любов'ю автор пише про волонтерів, які невтомною працею забезпечують усім необхідним бійців, у
першу чергу, на передових позиціях, ризикуючи своїм життям.
Сторінка за сторінкою щоденник Петра Солтиса наближає читача до активних бойових дій:
«Сьогодні все почалося на годину раніше. На
передовій розпочався досі небачений армагедон... Вони пресують наші вогневі позиції
більше години. Люди
постійно ховаються в
укриття, а потім знову продовжуємо вести вогонь». По вогневих позиціях ворог
знову застосовує
«Гради». Бійці працюють без перерви,
пора доби і час втратили актуальність.
Через деякий час доповідають про втрати. Загинуло четверо
бійців – «чотири 200их». «Полювання за
ворожими системами
залпового вогню йде
як ніколи швидко, оскаженіло, та без
жодного зайвого
слова...».
«За наших пацанів!», – такі слова
звучали біля кожної
гармати, такі думки
розривали усім голови. Найважче на війні – втрачати побратимів...
«Над нашим полем зависає мертва тиша. Душі
загиблих товаришів безшумно літають навколо
нас і рвуть серця тим, хто залишився після цього армагедону живим!».

«А час іде… опало листя,
І закружляли хуртовини,
І жодної немає звістки,
Та мати жде додому сина...».
(Марія Солтис. «Вічне чекання»).
Важко читати про втрати… Спазми душать
горло, сльози скорботи за втраченими синами
України розпікають очі і тоді проймаєшся
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страшною ненавистю до ворога. Мати воїна
відчуває біду задовго до трагедії, мабуть, і оберігає сина своїми молитвами чи навіть ціною
власного життя. Волею долі залишився живим
земляк автора, який на той момент змушений
був поїхати провести в останню путь свою матір, яка загинула в ДТП. А ще один воїн вийшов
з бліндажа, щоб зателефонувати своїй мамі, а
всіх інших накрив ворожий реактивний снаряд.
Вічна їм пам'ять, найкращим синам України!
Надто дорого заплатили вони за наше
мирне життя, наш
спокій. Мимоволі
спливають думки:
– Чи завжди пам'ятаємо ми, що на
Сході йде війна. Чи
віддаємо належну
шану загиблим. А чи
готові прийти на допомогу хлопцям і дівчатам, чоловікам і
жінкам, які, жерт-вуючи собою, захищають Батьківщину,
мирний сон маленьких дітей. Чи готові
ми стати поруч із ними?
Читаючи книгу нашого земляка Петра
Солтиса «370 днів у
камуфляжі (записки
артилериста)», через
своє серце пропустила кожен рядок, відчула те, що може відчути
мати, чекаючи сина з війни. Ні, не з АТО, з
війни. Тут у нас не стріляють тому, що є такі
патріоти, як автор цієї книги.
Саме для того, щоб кожен із нас пережив буденні моменти важкого іспиту сучасного українського воїна, зрозумів реальний стан подій на
війні і написана ця книга. Цінність її в тому, що
вона пропущена через страждання, боротьбу і
сподівання самого автора, Петра Солтиса, хороброго патріота, небайдужого до будь-якого
прояву несправедливості.
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Нове в законодавстві
Закони України
1. Про внесення змін до статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсій
особам, які стали інвалідами внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних під час участі у Революції Гідності:
Закон України від 18.02.2016 № 1010-VIII.
2. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102: Закон України від
16.03.2016 № 1024-VIII.
3. Про внесення змін до Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо необхідного страхового стажу для
призначення пенсій інвалідам II групи: Закон України від 19.04.2016 № 1110-VIII.
4. Про внесення змін до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації
наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї: Закон України від
21.04.2016 № 1339-VIII.
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які
доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I
групи: Закон України від 17.05.2016 № 1369-VIII.
6. Про внесення змін до Закону України «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»: Закон України від 07.09.2016 № 1490-VIII.
7. Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби осіб,
які мають на утриманні дітей-інвалідів: Закон України від 18.10.2016 № 1680-VIII.
Постанови Кабінету Міністрів України
8. Деякі питання заохочення спортсменівінвалідів України – чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2008 р. №704: Постанова
Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №367.
9. Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на фінансову підтримку громадських
об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвіду-

вання військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.10.2016 № 749.
Розпорядження Кабінету Міністрів України
10. Питання соціального захисту осіб з інвалідністю: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 06.07.2016 № 471-р.
11. Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей волонтерів, які загинули (померли), та волонтеру, якому встановлено інвалідність внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської
допомоги в районі проведення антитерористичної операції: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23.08.2016 № 600-р.
12. Про затвердження розподілу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, а також
для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов, на 2016
рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України;
Розподіл від 26.10.2016 № 773-р.
Накази
13. Про затвердження Типового положення
про реабілітаційну установу змішаного типу
(комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від
15.02.2016 № 112: Зареєстровано: Мін'юст України від 03.03.2016 № 338/28468.
14. Про затвердження форм документів для
отримання особами з інвалідністю та дітьми
віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних
(абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах: Мінсоцполітики України; Наказ, Заява,
Форма типового документа, Журнал, Рішення,
Повідомлення, План, Довідка від 28.07.2016
№825: Зареєстровано: Мін'юст України від
11.08.2016 № 1121/29251.
15. Деякі питання комплексної реабілітації осіб
з інвалідністю: Мінсоцполітики України; Наказ,
Положення від 09.08.2016 № 855: Зареєстровано:
Мін'юст України від 01.09.2016 № 1209/29339.
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Консультують спеціалісти
Інформація щодо прав та пільг, які передбачені чинним законодавством
для учасників АТО та членів їх сімей
Згідно з пунктами 2 та 7 «Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12. 05. 1994 р. № 302
підставою для надання учасникам бойових дій
передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує
їх статус.
Особи, які визнані учасниками бойових дій та
отримали відповідне посвідчення з чи-сла тих,
які брали участь в антитерористичній операції,
мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», зокрема:
– безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення за рецептами лікарів;
– першочергове безплатне зубопротезування
(за винятком протезування з дорогоцінних металів);
– безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування визначаються
Кабінетом Міністрів України;
– 75 % знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених
чинним законодавством (21 кв. м загальної площі
житла на кожну особу, яка постійно проживає у
житловому приміщенні (будинку) і має право на
знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю);
– 75 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та
іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх
норм споживання;
– 75 % знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають централізованого опалення;
– безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі

внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
– безплатний проїзд один раз на два роки (туди
і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення,
або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 % знижкою;
– позачергове користування всіма послугами
зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 % від тарифів вартості основних та 50 % –
додаткових робіт). Абонплата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 % від
затверджених тарифів.
Члени сімей загиблих учасників АТО відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» мають
право на такі пільги:
– безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення за рецептами лікарів;
– безплатне першочергове зубопротезування
(за винятком протезування з дорогоцінних металів);
– безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
– 50 % знижка плати за користування житлом
(квартирна плата);
– 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та
іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх
норм споживання;
– 50 % знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають централізованого опалення;
– безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
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приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
– позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир;
– користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця
роботи поліклініками та госпіталями, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
– щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
– першочергове обслуговування в лікувальнопрофілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
– виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи;
– використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
– безплатний проїзд один раз на два роки (туди
і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення
або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 % знижкою;
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– позачергове користування всіма послугами
зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 % від тарифів вартості основних та 50 % –
додаткових робіт). Абонплата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 % від
затверджених тарифів;
– щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та
дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом
Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний
бюджет України.
Для отримання зазначених пільг учасникам
АТО та членам сімей загиблих учасників АТО
необхідно звернутися з відповідним посвідченням до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого комітету ради міста обласного
значення за фактичним місцем проживання або
реєстрації.

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

Про організацію заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції
(крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 31 березня 2015 р. № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)» (зі змінами) в області затверджено відповідний план заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.
Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних сил, Національної
гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держ-прикордонслужби, Держспецтрансслужби, осіб рядового і начальницького складу,

військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку,
ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до
Закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах проведення АТО, а також працівників, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в
районах її проведення (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), крім
осіб визначених пунктом 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 73, а саме: військо-
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вослужбовців Збройних сил, які підлягають
звільненню в зв'язку зі скороченням штату або
проведенням організаційних заходів, за станом
здоров'я, осіб, звільнених з військової служби у
Збройних силах у зв'язку із скороченням штатів
або проведенням організаційних заходів,
військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального
призначення, Держспецтрансслужби, що
підлягають звільненню з військової служби у
зв'язку зі скороченням штату або проведенням
організаційних заходів, за станом здоров'я.
Учасники АТО мають можливість пройти навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету в
професійно-технічних навчальних закладах, автошколах ТСОУ, навчально-курсових комбінатах, курсах водіїв тощо з терміном навчання до
12 місяців. На зазначені цілі у 2016 р. області виділено 764,5 тис. грн.
Для реалізації зазначених можливостей необхідно звернутися до структурного підрозділу з
питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого комітету ради
міста обласного значення за фактичним місцем
проживання або реєстрації, які укладатимуть
відповідні договори з навчальними закладами
про спрямування та освоєння у 2016 р. коштів на
навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції за
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рахунок бюджетних коштів та надати такі документи:
– паспорт (1,2 та 11 сторінки);
– ідентифікаційний номер;
– посвідчення водія (для осіб, які бажають
пройти навчання за іншими категоріями);
– медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом (форма №083/о);
– посвідчення учасника бойових дій (інваліда
війни або учасника війни);
– документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення. Таким документом може бути один із нижчезазначених:
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, що
підтверджує залучення особи до виконання
завдань антитерористичної операції в районах
її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в
АТО, згідно з додатком до Порядку надання
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про
встановлення особі статусу учасника бойових
дій.

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

Про організацію направлення учасників антитерористичної операції
на проходження психологічної реабілітації
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції проведено закупівлі за державні кошти послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції у 2016 р.
За результатами закупівель укладено договори про надання послуг з психологічної реабілітації з такими реабілітаційними установами:
- Дочірнє підприємство «Санаторій «Новомосковський» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Укрреабілітація»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Санаторій «Карпатські зорі», Центр реабілітації та оздоровлення;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Міжрегіональний реабілітаційний центр»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комплекс «Ріко»;
- Громадська організація «Центр допомоги та
реабілітації учасників АТО»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу
«Подільський Артек»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дніпропетровський регіональний центр баротерапії»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Хирів-Рент-Інвест»;
- Дочірнє підприємство «Південь-КурортСервіс» на базі санаторію «Орізонт»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«Коло друзів»;
- Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій
«Курорт Березівські мінеральні води» закритого акціонерного товариства лікувально-оздо-
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ровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
Для отримання направлення на психологічну
реабілітацію учаснику АТО необхідно звернутися до органу соціального захисту населення
за місцем реєстрації або місцем фактичного
проживання та надати такі документи:
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– заяву;
– копію посвідчення учасника бойових дій або
інваліда війни;
– копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

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

Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням учасників
антитерористичної операції
Інваліди війни та учасники бойових дій, з числа учасників антитерористичної операції, забезпечуються санаторно-курортним оздоровленням відповідно до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на
забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 200.
На 1.08.2016 р. на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 554 учасники
антитерористичної операції. Закупівлю санаторно-курортних путівок для учасників антитерористичної операції здійснює Державна
служба у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції. З початку року
Рівненській області для оздоровлення учасників
АТО надійшло 167 санаторно-курортних путівок у такі санаторно-курортні заклади:
– «Орізонт» (смт Сергіївка, Білгород-Дністровський район, Одеська область);
– «Карпатські зорі» (с. Модричі, Дрогобицький район, Львівська область);
– «Конча-Заспа» (Столичне шосе, 215, м. Київ);

– «Сонячний» (с. Вербки, Павлоградський
район, Дніпропетровська область);
– «Мошногір’я» (с. Будище, Черкаський район, Черкаська область);
– «Остреч» (м. Мена, Менський район, Чернігівська область);
– «Березівські мінеральні води» (с. Березівське, Дергачівський район, Харківська область);
– «Новомосковський» (с. Орлівщина, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.);
– «Феофанія» (Голосіївський район, м. Київ);
– «Лермонтовський» (м. Одеса);
– «Золота нива» (смт Сергіївка, БілгородДністровський район, Одеська область);
– «Чайка» (с. Лазурне, Скадовський район,
Херсонська область);
– «Карпати» (с. Карпати, Мукачівський район, Закарпатська область).
На 1.08.2016 р. 50 учасників бойових дій отримали безоплатне санаторно-курортне оздоровлення.
В. Ундір, директор департаменту
соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації

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

Пенсійне забезпечення інвалідів – учасників антитерористичної операції
На 1.09.2016 р. на обліку в органах Пенсійного
фонду України в Рівненській області перебувають 65 отримувачів пенсій по інвалідності з числа
учасників антитерористичної операції.
Пенсійне забезпечення зазначеної категорії
осіб регламентує Закон України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Обчислення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби
за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, проводиться з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. – страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Зокрема для визначення розміру пенсії враховуються:
– відповідні оклади за посадою;
– оклади за військовим (спеціальним) званням;
– процентна надбавка за вислугу років;
– щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та
премії в розмірах, установлених законодавством.
Пенсії особам з числа резервістів, які мають

– 24 –

ПРАВО

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

право на пенсію за цим законом, та членам їх
сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види
грошового забезпечення (надбавки, доплати,
підвищення) та премії в розмірах, установлених
законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад на день звільнення зі
служби у військовому резерві, загибелі, смерті
або оголошення резервіста померлим.
Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців затверджуються центральними органами виконавчої влади, котрі відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Пенсії, що призначаються відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» особам із числа військовослужбовців строкової служби, обчислюються за встановленими
нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці
до призову на строкову військову службу чи
після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період проходження військової
служби за контрактом. При цьому середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для
обчислення їм пенсій визначається в порядку,
встановленому Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Особам із числа військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову
службу та після звільнення з військової служби
не працювали і не перебували на військовій
службі за контрактом, пенсії встановлюються у
мінімальних розмірах, передбачених відповідними статтями Закону.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
та деяким іншим особам, призначаються в разі,
якщо інвалідність настала в період проходження
ними служби внаслідок захворювання (травми,
поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи
під час перебування в полоні або заручником,
якщо полонення чи захоплення заручником не
було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або
заручником, не вчинила злочину проти миру і
людства.
Залежно від ступеня втрати працездатності
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інваліди поділяються на три групи та на такі категорії:
– інваліди війни – при настанні інвалідності
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби
(службових обов'язків) або з участю у бойових
діях у мирний час;
– інші інваліди з числа військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом при настанні інвалідності внаслідок каліцтва,
одержаного в результаті нещасного випадку, не
пов'язаного з виконанням обов'язків військової
служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням
служби.
Пенсії по інвалідності зазначеним категоріям
осіб призначаються в таких розмірах:
а) інвалідам війни:
І групи – 100 %,
II групи – 80 %,
III групи – 60 %
відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
б) іншим інвалідам (інвалідам армії):
І групи – 70 %,
II групи – 60 %,
III групи – 40 %
відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).
До пенсії по інвалідності, що призначається
зазначеним особам (у тому числі до обчисленої в
мінімальному розмірі), нараховується:
а) надбавка непрацюючим інвалідам, які мають
на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї
(дітей віком до 18-річного віку) – на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Однак надбавка нараховується лише на тих
членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із
солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
допомогу на дітей одиноким матерям;
б) надбавка особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», а особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, – у порядку і на
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умовах, передбачених статтею 9 Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні».
Надбавки та допомога, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно.
Особам, які мають право на пенсію по інвалідності за цим Законом і які є ветеранами війни, та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», пенсії з інвалідності підвищуються в порядку і на умовах, передбачених
зазначеним Законом.
Зокрема, підвищення пенсії інвалідам війни
складає:
1 група – 50 %,
2 група – 40 %,
3 група – 30 %
учасникам бойових дій – 25 % прожиткового
мінімуму для непрацездатних осіб.
Разом із тим до пенсій призначається цільова
грошова допомога:
інвалідам війни 1 групи – 70 грн.,
інвалідам війни 2 та 3 групи – 50 грн.,
учасникам бойових дій – 40 грн.
Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 2011 р. № 1381 пенсійні
виплати інвалідам війни, незалежно від групи,
збільшуються на 25 % основного розміру пенсії.
Одночасно учасникам АТО, відзначеним урядовими нагородами, відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» призначається пенсія за особливі заслуги.
Крім того, інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає певного рівня,
зокрема:
– інвалідів війни І групи – 285 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
– ІІ групи – 255 % прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
– ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
– учасників бойових дій – 165 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Статтею 7 Закону України «Про Державний
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бюджет України на 2016 р.» встановлено розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 2016 р. Зокрема:
– з 1 січня – 1074 гривні,
– з 1 травня – 1130 гривень,
– з 1 грудня – 1247 гривень.
Відповідно мінімальні розміри пенсій вищезазначених категорій осіб на 01. 09. 2016 р. не
можуть бути нижчими від:
– інвалідів війни І групи – 3220,50 грн.,
– інвалідів війни II групи – 2881,50 грн.,
– інвалідів війни III групи – 2542,50 грн.,
– учасників бойових дій – 1864,50 грн.
Максимальний розмір пенсії для вищевказаної категорії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, у період з 1 січня 2016 р. до
31 грудня 2016 р., максимальний розмір пенсії (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за
особливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати
10740 грн.
Разом із тим, з 01. 01. 2016 р. Законом України
від 24. 12. 2015 р. за № 911-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України»
визначено, що, у період з 1 січня 2016 р. до 31
грудня 2016 р., інваліди І та II груп, інваліди
війни III групи, ветерани військової служби та
учасники бойових дій, особи, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право працювати на
посадах та на умовах, передбачених законами
України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» без
обмеження виплати пенсій чи грошового забезпечення.
К. Чуб'юк, начальник відділу пенсійного
забезпечення військовослужбовців
та деяких інших категорій громадян
головного управління Пенсійного фонду
України в Рівненській області
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Адаптуватися на робочому місці допоміг
індивідуальний супровід фахівців служби зайнятості
Двадцятидворічний Роман Зашко, маючи інвалідність ІІ групи, в минулому році звернувся за
допомогою в працевлаштуванні до Володимирецького районного центру зайнятості. Юнак
мав уже професію кухаря, яку здобув у спеціалізованому закладі «Житомирське вище професійно-технічне училище-інтернат». Проте працевлаштовувати таких фахівців береться далеко
не кожен роботодавець.
«Наше завдання – пришвидшити працевлаштування всіх, хто бажає працювати та активно
шукає роботу, – розповідає начальник відділу
організації працевлаштування населення Наталія Чугай. – Працівники центру зайнятості є
своєрідними психологами, які працюють з кожним безробітним індивідуально, враховуючи
мету його звернення. Тут не спрацюєш за шаблоном. А ось результат щоразу має бути той самий:
пришвидшити працевлаштування кожного, враховуючи вміння та навички».
На пропозицію робочої сили кухаря напрочуд
швидко відгукнулася власниця торговельного
центру «Полісяни» Світлана Блищик. Уже майже півтора роки хлопець працює за улюбленою
професією, добре освоївся та почав виявляти
свою майстерність.
Фахівці центру зайнятості персонально опікувалися працевлаштуванням юнака і навіть зараз
телефонують роботодавцеві та батькам, щоб поцікавитися справами та досягненнями Романа.
Відвідував хлопець центр зайнятості завжди з
кимось із батьків, але спілкуватися намагався

сам за допомогою паперу та ручки. І як було приємно, коли одного разу він написав спеціалісту:
«Дякую, ти дуже добра». Листочок з цим написом досі зберігаю як дорогу серцю річ. І радію,
що людина не просто відчула доброту, а й повірила, що її проблему вважають важливою.
Наталя Чугай

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

Бажаючого йти доля веде, а небажаючого – тягне
Щастить з роботою тим, хто займає активну
позицію під час її пошуку, не падає духом, вірить у власні сили, вміє презентувати себе роботодавцю.
До Сарненського центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулась Оксана
Вишняк. У зв'язку зі складною ситуацією в державі вона була звільнена з підприємства, на
якому працювала товарознавцем майже все
життя. Під час співбесіди було з'ясовано, що
мотивація до праці в неї є надвисокою. Фахівці з
питань зайнятості знають, що цей стан призводить до надмірного напруження й стресу, адже
кожна невдача у пошуку роботи викликає в лю-

дини велике розчарування. У результаті така
людина може взагалі опустити руки. Тому таким клієнтам необхідно надавати спеціалізовану психологічну підтримку в процесі пошуку.
Шлях до нового працевлаштування в Оксани
Іванівни був нелегкий, але, сумлінно виконуючи
всі рекомендації фахівців центру зайнятості,
вона змогла переконати керівництво комбінату
громадського харчування міста Сарни в тому,
що саме їй можна доручити посаду завідувачки
складу.
Однак знайти роботу – це лише перший етап
на шляху інтеграції осіб з обмеженими можливостями у суспільне життя. Не менш важливо й
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те, щоб колишній безробітний міцно утвердився на робочому місці, «вжився» в трудовий колектив. Для цього проводяться заходи, спрямовані на адаптацію інвалідів до виробничих умов,
особливо у перші дні роботи. Чесно кажучи,
Оксана Іванівна зарекомендувала себе як добросовісний, відповідальний працівник, а чуйність і розуміння керівництва дали змогу швидко адаптуватися їй на новому робочому місці.
Протягом півроку працівник відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості в телефонному режимі, під час особистих
зустрічей, відвідувань комбінату проводив моніторинг умов праці Оксани Вишняк. Надавалися консультації з питань, які її цікавили, вивчалися виробничі відносини у трудовому ко-
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лективі. Як наслідок, після закінчення періоду
супроводу Оксана Іванівна продовжує працювати на комбінаті громадського харчування
дотепер.
Можливо, цей приклад – лише маленька краплинка в морі проблем людей, які перебуваючи у
відчаї і потребучи уваги держави та суспільства,
прагнуть до повноцінного життя, та, на жаль,
постійно натикаються на різні перепони, нерозуміння, байдужість. Але кожен позитивний
досвід повернення людей з інвалідністю до активного трудового життя – це радість за відновлену долю. І так хочеться, щоб кожен із нас до
цих позитивних зрушень додав своє співпереживання та людяність душі.
Олена Михайловська

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

Велика жага допомогти людині
зрушить з місця будь-яку проблему

Через нестачу знання законодавства, досвіду
та звичайної впевненості в собі і своїх силах молоді люди з інвалідністю часто не мають роботи.
Це може створювати додаткові сімейні, матеріальні труднощі, а нерідко й депресії. Завдання
державної служби зайнятості виявити таких
людей, надати їм допомогу та спільними зусиллями зробити все можливе для влаштування їх
у трудовий колектив.
Вадим Брик з дитинства мріяв опанувати таку
непросту науку, як журналістика. Зустрічі з незнайомими людьми, всебічний розвиток власного світогляду, інтерпретації інформації про події, теми і тенденції сучасного життя, поширен-

ня інформації серед широкого кола слухачів
(читачів) – усе це стало мрією його життя після
закінчення факультету журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Молодому
спеціалісту не вдалося самостійно знайти роботу. Тому він звернувся за допомогою до Сарненського центру зайнятості. Фахівці центру
його уважно вислухали, дізналися про його
професійні очікування, ознайомилися із рекомендаціями МСЕК, оцінили навички, визначили здібності.
«Знайти роботодавця, який візьме на роботу
спеціаліста без досвіду роботи та котрий ще й
потребує додаткової турботи в організації робочого місця у зв'язку зі станом здоров'я, було
нелегко і в більш економічно сприятливі часи.
Однак велике бажання допомогти людині зрушити з місця існуючу проблему», – каже фахівець РЦЗ Олена Михайловська. Спілкуючись з
Вадимом, вона побачила високу мотивацію до
праці. Разом вирішили шукати роботу також і
за суміжними професіями. З перших днів перебування на обліку в районному центрі зайнятості Вадим відповідально відносився до порад
фахівців. Виробивши стратегію пошуку роботи,
В. Брик вирушив на співбесіду до головного редактора телерадіокомпанії «Полісся». Своєю
впевненістю та бажанням працювати відразу
завоював прихильність керівника Віри Шашук.
Пройшовши необхідні процедури, три зацікавлені сторони: районний центр зайнятості, без-
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робітний Вадим Брик та роботодавець дійшли
до спільного рішення – організувати стажування на робочому місці з подальшим працевлаштуванням. Молодий чоловік під час стажування показав свій професіоналізм, тактовність, комунікабельність, оптимізм, що і допомогло йому розпочати свою професійну кар'єру.
Коли чогось прагнеш і наполегливо доводиш
справу до кінця, незважаючи на перепони, доля
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дарує успіх. Завзятість Вадима допомогла,
крім основної роботи журналіста, знайти додатковий заробіток: в одній із сарненських
загальноосвітніх шкіл йому запропонували роботу лаборанта.
Чуйність та доброзичливість колег, розуміння
керівників дали Вадиму змогу швидко адаптуватися на нових робочих місцях.
Людмила Супрунець

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

Робота з деревом – це моє
По-різному складаються долі людей,
у кожного своя стежинка в житті. Щоб
досягти 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, а ще
важче реалізувати себе у житті та досягти професійного успіху людям з
інвалідністю.
Трудова діяльність для людей-інвалідів є не тільки можливістю забезпечити
своє життя, але й фактом реалізації
своїх здібностей. Тільки робота дозволяє громадянину поважати себе, усвідомлювати свою індивідуальність, не
замикатись у собі, долати розчарування та самотність, додає впевненості.
Богдан Карпов звернувся до Сарненського
районного центру зайнятості з метою знайти
роботу, яка буде приносити не лише заробіток,
а й задоволення. Хлопець – інвалід з дитинства
по слуху, закінчив Львівське вище професійне
художнє училище і здобув спеціальність штукатура та лицювальника-плиточника. Працював
мулярем, але відсутність слуху та неможливість
спілкування з оточуючими завдавали Богданові
певних незручностей під час виконання завдань.
Звільнившись з роботи, він відразу звернувся за
допомогою до центру зайнятості. Під час співбесіди з фахівцем Богдан писав: «Хочу роботу
підручного робітника, пов'язану з деревом».
Шлях до працевлаштування був складний, але
недарема говорять, що коли хочеш чогось досягти, то й саме життя робить крок назустріч. У
цей час приватний підприємець Василь Бойко
підбирав робітників. За попереднім погодженням з роботодавцем Богдан був направлений на
стажування та за його результатом працевлаш-

тований підсобним робітником у деревообробний цех.
Проводячи супровід після працевлаштування,
відразу відчуваєш, що хлопець задоволений колективом, в якому працює, адже до нього всі
ставляться із розумінням. Роботу виконує добросовісно, а головне із задоволенням. Богдан
пише: «Це те, про що я мріяв. Робота з деревом
– це моє».
Люди з інвалідністю в змозі ефективно працювати, навіть краще, ніж інші працівники, бо їх
прагнення досягти успіху незрівнянно вище,
ніж в інших. У таких людей варто повчитися
наполегливості в досягненні своєї мети, в умінні
переборювати труднощі й долати перешкоди.
Практика показує, що роботодавці, які прийняли на роботу осіб з інвалідністю, також змінюють своє ставлення до них. Успішні історії зайнятості осіб з інвалідністю додадуть упевненості, оптимізму, цілеспрямованості та витримки й іншим шукачам роботи.
Тетяна Дударик
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Соціально-культурний фестиваль
громадських ініціатив людей з інвалідністю
«Парафест Рівне – 2016»
«Радіо Трек»; телерадіокомпанія «Ритм TV»;
ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне1»; газета «Сім
днів»; КП «Рівнеелектроавтотранс». Вгамувати
спрагу під час літньої спеки на фестивалі допомагала мінеральна вода «Маломидська».

12 червня у Рівненському парку культури та
відпочинку імені Тараса Шевченка за фінансової підтримки Рівненської міської ради відбувся
Другий соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест Рівне – 2016». Ще в пам'яті враження від
торішнього – щирого та задушевного – свята,
учасники якого робили перші спроби виходу на
велику сцену. Другий фестиваль додав учасникам упевненості в собі і розширив їхнє коло
спілкування. Наскільки таке єднання необхідне,
якою великою є потреба в спілкуванні, виході з
чотирьох стін своїх домівок, з тісної оболонки
власних думок, можна було побачити на Другому соціально-культурному фестивалі громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест
Рівне – 2016«.
«Парафест Рівне» – свято рівних можливостей. Його мета – донести до широкого кола
краян інформацію про громадські організації
людей з особливими потребами Рівненщини та
організації, які працюють з інвалідами, сформувати у широкого загалу гуманістичні цінності у
відношенні до таких людей.
Учасниками заходу були 15 громадських організацій інвалідів Рівненщини, інших установ і
підприємств, пов'язаних з проблемами соціалізації, адаптації, навчання та працевлаштування
людей з особливими потребами. Організатори
фестивалю – обласний осередок Міжнародної
християнської соціальної організації «Родина
Кольпінга», керівник Валерій Забродський, громадські організації людей з інвалідністю. Інформаційними партнерами «Парафесту Рівне –
2016» виступили: філія НТКУ «Рівненська регіональна дирекція», «РТБ», «Радіо Край»,
«Рівне ФМ»; рекламна група «Радіо Дім Рівне»;

Програма заходів передбачала: презентації
громадських організацій та підприємств, а також суспільних і творчих ініціатив людей з інвалідністю, виставки творчих робіт, майстер-класи, урочистий концерт, неформальне спілкування учасників.
У рамках свята «Парафест Рівне – 2016» для
творчих людей з інвалідністю Рівненською благодійною організацією інвалідів та пенсіонерів
«Обличчям до істини» було організовано виставку-продаж книг «Я вершник крилатої думки». Основна мета проекту – популяризація
книги, створеної людиною з інвалідністю, інтеграція осіб з особливими потребами в суспільство через культуру.
Для фестивалю «Парафест» дві незрячі поетеси – Тетяна Войтович та Вікторія Самчук –
написали кожна свій гімн. Їх слова були покладені на музику Світланою Фостій і прозвучали
на концерті у виконанні зведеного хору – УТОСУ і служіння «Ти не один», солістів різних нозологій. У «Гімні Парафесту» звучали слова:
«Хоч ми люди з інвалідністю, та живемо щодня
з гідністю». Цими словами Вікторія Самчук
підкреслює, що люди з особливими потребами
це, в першу чергу, – люди. «Парафест» доводить: інваліди живуть серед здорових людей і хочуть інтегруватись у суспільство, можуть йому
багато запропонувати. І часто досягнення в них
масштабніші, ніж у повносправних громадян.
В організації та проведенні фестивалю активну участь брав відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з
інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у
Рівненській області.
Члени об'єднання були активними учасниками художньої самодіяльності. Вікторія Самчук
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прочитала свої нові вірші, Олександр Бузна заспівав акапельно пісню. Підростаюче покоління
ВГО «Генерація успішної дії» Анастасія Дячук
та Олесь Самчук виконали пісню «Човен».

Досвід роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки з людьми з особливими потребами на фестивалі представила Зоя
Романуха. На експомісці бібліотеки були запропоновані адаптовані ресурси для людей з порушенням зору та слуху: колекція аудіокниг,
відеофільмів із тифлокоментарем, субтитрами,
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фонд аудіокниг, аудіокнига «Пиво з абрикосів», інформаційний бюлетень «Інва.net».
На стенді презентовані фото цікавих зустрічей, майстер-класів, квестів, проведених у
бібліотеці, рекламно-інформаційна продукція.
Танцювальний колектив «Сонячні діти» з ГО
«Асоціація батьків дітей з особливими потребами» вперше брав участь у такому заході. Під час
виконання запальних танців було море хвилювань, емоцій, радості як у дітей, так і в їхніх
батьків.
Усі колективи-учасники фестивалю отримали
дипломи від організаторів та пам'ятні подарунки. За підтримки спонсорів було організовано
міні-пікнік.
Фестиваль завершено. Та дух єдності, дружби
продовжує жити. Фестиваль надихнув його
учасників на нові ідеї, надав наснаги до творчості та перемоги. До нової зустрічі!
Зоя Романуха,
за матеріалами газети «7днів», № 26, 23 черв., 2016 р.

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

У спорті легких перемог не буває
2016 рік є успішним для спортсменів України
на Паралімпійських іграх. Українська збірна у
підсумку посіла третю сходинку у загальнокомандному заліку серед 75 країн світу, що взяли
участь у паралімпіаді. Зауважимо: команда України стала третьою як за кількістю здобутих
золотих нагород, так і за загальною кількістю
медалей. Серед інших і наші 11 рівнян, відомі
світовій спільноті спортсмени, які живуть тут,
серед нас, тренуються на базі Рівненського обласного центру «Інваспорт». Хочеться більше
дізнатися про те, де і як здобули наші герої
знання, навички і силу перемагати себе і суперників. Отож поспішаю до КЗ «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа
інвалідів», що знаходиться в центрі міста за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, 5, аби зустрітися
з її директором Левчиком Сергієм Сергійовичем, людиною вельми зайнятою.
- Шановний Сергію Сергійовичу! Розкажіть
читачам «Інва.net» про обласну дитячо-юнацьку спортивну школу інвалідів, котру Ви очолюєте?
- Комунальний заклад «Рівненська обласна
дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів»
Рівненської обласної ради заснований 22 грудня 2006 р. У 2008 р. за рішенням Рівненської обласної ради Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів перейменована у
КЗ «Рівненська обласна дитячо-юнацька

спортивна школа інвалідів» Рівненської обласної ради (ОДЮСШІ).
Основними завданнями школи є: фізкультурна, реабілітаційно-оздоровча, спортивна робота серед дітей, підлітків та молоді, що мають порушення розумового та фізичного розвитку,
забезпечення впровадження в життя державної
політики з питань фізичної культури і спорту
серед дітей з інвалідністю.
– А які основні види спорту розвиваються в
школі, скільки дітей займається?
– На сьогодні в школі навчають таким видам
спорту: волейбол, настільний теніс, плавання,
пауерліфтинг, футбол, легка атлетика та дзюдо.
Загалом у спортивних секціях – 200 дітей з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху, розумового і
фізичного розвитку. З них 43 вихованці діти з
інвалідністю по зору.
– Які найвагоміші досягнення вихованців
Рівненської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів?
– О! Наших спортсменів знають далеко за межами України. Так, на Літніх Паралімпійських
іграх 2016 року, що проходили в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), срібну нагороду з плавання
здобула Ярина Матло. Також бронзові нагороди з плавання виборола на Літніх паралімпійських іграх вона 2012 року в Лондоні (Велика Британія) та Літніх паралімпійських іграх
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2008 року в Пекіні (Китай). Звісно, успішному
виступу передувала велика робота Ярини з її
тренером Ольгою Палюх.
Катерина Ткачук, яку також тренує Ольга
Палюх, посіла V місце з плавання на Літніх Паралімпійських іграх 2016 року.
Георгій Порохницький у складі національної
збірної команди з волейболу серед спортсменів
з порушеннями слуху посів ІV місце на юніорському чемпіонаті Європи з волейболу в 2016 році, який проходив у м. Лодзь (Польща). Тренує
його Олександр Шевчук.
Вихованець школи Віталій Попок у 2011 році
також виборов перемогу в особистому заліку
на рейтинговому міжнародному турнірі з
настільного тенісу, який проходив у Лісабоні
(Португалія) та став переможцем у командному
заліку на рейтинговому міжнародному турнірі з
настільного тенісу в 2013 році, який проходив у
м. Острава (Чехія). Своїм успіхам Віталій завдячує тренеру Віталію Пінчуку.
Великі досягнення наших вихованців і на всеукраїнських змаганнях. Ось лише кілька сухих
цифр, за якими наполеглива робота сильних духом людей, які, перемагаючи себе, постійно тренувалися, аби наповнити своє життя щасливими
моментами перемоги.
Приміром, тільки в 2016 році на чемпіонатах
України нашими вихованцями здобуто: з дзюдо
серед спортсменів з порушеннями зору – два
срібла і три бронзи, з легкої атлетики серед
спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку – три золота та одну бронзу,
з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями зору – одне срібло та одну бронзу, з
настільного тенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату – одне золото, з
пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату – одне срібло.
– Які ще спортивні змагання відбуваються
протягом року для вихованців спортивної школи?
– Щорічно серед дітей-інвалідів шкільного віку
з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного
розвитку проводиться Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе». У фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в 2016 році
вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів досягли значних успіхів, а
саме: у змаганнях з плавання, легкої атлетики, з
настільного тенісу, волейболу та футболу.
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– Сергію Сергійовичу! Розкажіть про команду тренерів, завдячуючи яким вихованці спортивної школи досягають високих результатів?
– У дитячій юнацько-спортивній школі інвалідів працює 11 талановитих тренерів-викладачів. Це вони передають свої знання та вміння
юним вихованцям, допомагають їм перебороти
себе, самореалізуватися, стати успішними.
Саме під їх батьківською опікою виростають
сильні духом юнаки і дівчата, які успішно інтегруються в громадянське суспільство, стають хорошими людьми, відомими спортсменами. За
період роботи школи викладачами-тренерами
було підготовлено цілу плеяду спортсменів з
інвалідністю, які ставали переможцями та призерами змагань різних рангів: майстрів спорту
України міжнародного класу – 3 чол.; майстрів
спорту України – 9 чол.; кандидатів у майстри
спорту України – 30 чол.
Усі тренери дитячо-юнацької спортивної
школи талановиті та заслуговують на повагу та
відзнаку тому, що допомогли юним спортсменам повірити у себе, прищепили любов до
спорту та вміння перемагати, незважаючи на
хвороби, фізичний біль та розчарування.
Хочеться відзначити тренера Василя Ажнюка
– майстра спорту України міжнародного класу
з футболу серед спортсменів з порушеннями
слуху. Він пройшов довгий шлях становлення: з
1998 року займається футболом серед спортсменів з порушеннями слуху при обласному
центрі «Інваспорт», у 2001 році зарахований у
штат збірної команди України, призер різних
чемпіонатів України та світу, і вже у 2012 році –
тренер-викладач з футболу серед спортсменів з
порушеннями слуху Рівненської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. Його
люблять і поважають вихованці за доброту, вимогливість і розуміння.
– Шановний Сергію Сергійовичу! Щоб Ви хотіли побажати спортсменам, читачам видання?
Бажаю всім вихованцям та викладачам-тренерам, перш за все, міцного здоров'я, хороших
спонсорів. А ще, щоб наша місцева влада забезпечила житлом усіх призерів паралімпійських
ігор. Вони заслуговують на це, адже прославили
у світі нашу Україну, Рівненщину. Добре було б
встановити стипендії перспективним спортсменам з інвалідністю. За ними майбутнє.
Звісно, здоров'я редакції «Інва.net». Хай примножуються ваші успіхи і побільше розповідайте на сторінках видання про наших вихованців.
Розмову вела Зоя Романуха
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І життя посміхнеться знову!
Людина, майже від голови до ніг перев'язана
бинтами, нагадувала білий кокон – єство незрозумілої статі. Вона намагалася розплющити очі,
але повіки були свинцево важкі, тож її зовсім
просте бажання виявилося неможливим. У голові гуло, ніби буревій бешкетував у порожньому глечику. Різкий біль пронизав усе тіло, особливо він був відчутний у ногах. Всередині пекло.
Скроні і потилична частина голови у бинтах, тіло
оповите тоненькими дротиками, праве стегно і
ліва гомілка у гіпсі – таку сумну картинку через
напіввідчинені двері реанімаційної палати міг
спостерігати медперсонал, що у своїх справах
снував туди-сюди вздовж лікарняного коридору.
Людина-«кокон» застогнала не розплющуючи
очей. Перше, що спромоглася вимовити, було
благальне: «Пити...». Голос був жіночим, тихим і
слабеньким. На стогін негайно зреагувала немолода стомлена жінка зі сльозами на очах, яка невідступно сиділа біля ліжка оперованої травмованої ось уже другий тиждень: «Донечко, ріднесенька моя, невже ти отямилася!?».
«Донечка«? «Отямилася? Від чого? Що зі мною
сталося? Де я? І хто ця жінка, що голосить біля
мене? Можливо, годинник мого життя відлічує
останні хвилини?» – схвильовано міркувало
«єство», як виявилося, жіночої статі.
– Сестричко, мерщій покличте лікаря, – звернулася до медичної сестри та сама жінка із заплаканими очима. – Донька подає ознаки життя!
– Невже прийшла до тями?! Біжу, біжу за Сергієм Олександровичем! – збентежено відреагувала медсестра.
Тим часом людина-«кокон» ледь заворушилася. І цього разу вона все ж таки знайшла у собі
сили розплющити очі. Перед очима – лише розмиті контури білої стелі з плоским світильником,
усе навкруги стерильно біле, ніяких меблів,
окрім ще одного порожнього високого вигинистого ліжка на кшталт конструктора-трансформера та двох білих тумбочок. «За всіма ознаками, це – лікарня. Що зі мною сталося? Поруч зажурена жінка вперто називає мене своєю донькою! А я нічогісінько не пам'ятаю! Господи, що ж
це за кара небесна?» – знесилено дряпалися в
мізках дівчини полохливі думки. Вона спробувала підвестися, але де там! Сил не було, вони залишилися у калюжі крові на узбіччі шосе і без вороття пішли у землю...
За хвилину біля ліжка – цілий консиліум. Група

людей у білих халатах тихесенько, ніби жахаючись наполохати дивного екзотичного птаха, наблизилась до ліжка травмованої. Лікарі уважно
вдивляються в старанно зібране ними майже по
частинках понівечене тіло дівчини. Миловидий,
міцної статури чоловік, завідувач травматологічного відділення, обережно торкається її руки,
прислухається, перевіряє пульс на тонкому, прозорому зап'ясті, дивиться на контролюючі прилади, що дбайливо оточили пацієнтку.
А дівчина, котра зовні нагадує білісінький стерильний кокон, навіть не здогадується, що вона
більше тижня перебувала в комі, що весь цей час
лікарі намагалися визволити її з пазу-рів смерті,
боротьба за її молоде життя тривала і вдень, і
вночі. Вона поки що не відає і про те, що за щасливим збігом обставин вона опинилася саме в цій
лікарні у відділенні Семенюка Сергія Олександровича, хірурга від Бога.
Лікарі побаченим, напевно, задоволені: вираз
на їхніх обличчях світлішає, набуває рис відносного спокою.
Коли поважні ескулапи, полегшено зітхнувши,
вийшли з палати, хтось біля дверей співчутливо
вимовив: «Господи прости! Лежить бідне, як сповита дитинка«.
В ординаторській для своїх підлеглих колег
Сергій Олександрович уголос озвучує свої думки: «Стан пацієнтки ще залишається стабільно
важким і тому вимагає постійного нагляду і
контролю. І попереджаю: давати згорьованій матері надію на повне одужання її доньки було б
вершиною цинізму, але пам'ятаймо – надія завжди є».
Сьогодні «сповита дитинка» дізналася, що її
звати Оксана, що вона потрапила в страшну автокатастрофу, перенесла аж три операції: на
правому стегні, лівій гомілці, але найскладнішу ?
на голові. Дізналася, що біля неї весь час сиділа
ця зажурена жінка з сивою стежинкою у темному волоссі, очі якої сьогодні засяяли крихітною
надією на одужання її «ріднесенької донечки».
До вечора дівчині покращало, але давалися взнаки важкі тілесні ушкодження і наслідки серйозних операцій. Та найбільше лякало і турбувало її
забуття. Як Оксана не намагалася пригадати
своє минуле життя, – нічого не допомагало, ніби
якийсь чорний янгол натиснув на клавішу «delete». Здавалося, її пам'ять заступив чистий аркуш паперу, на який відтепер буде лягати зовсім
інший сценарій долі.
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Ось уже десять діб, як її свідомість виборювала
свої полишені позиції, і якщо втрачені функції
кінцівок потроху набували свого фізичного
оновлення, то голова вперто не бажала піддаватися загальній командній системі організму:
вона діяла за своїми примхливими законами, рішуче відмовляючись вмикати необхідні клепкитумблери загубленої пам'яті.
Мати травмованої – Олена Іванівна – бідкалася, мовляв, тільки з її слів донька дозволяє собі
вірити в те, що вони з нею рідні люди. Перегляд
сімейного альбому майже нічого не дав. Оксана
не відразу ідентифікувала на світлинах навіть
себе. І коли дівчина залишалась у палаті сама,
вона потайки брала під подушкою маленьке люстерко й уважно вдивлялась у власне відображення широко розкритими очима, відзначала про
себе: «Так ось я яка. Дійсно, ми схожі з тією добросердною жінкою, яка весь час перебуває біля
мене і називає мене донечкою: такі ж самі великі
карі очі, брови чорні, ніби намальовані, губи не
тонкі, але завжди міцно стулені. Добре хоча б те,
що моє обличчя не пошкоджене. – І, зітхнувши, –
невже ніколи не пригадаю свого минулого життя? Жах! Мабуть, кепські мої справи, якщо сам
Сергій Олександрович уже кілька разів у розмові з іншими лікарями називав мене важкохворою».
Оксана, як маленьке дитя, крок за кроком розширювала свій діапазон пізнання: спершу спромоглася засвоїти те, що тепер на світлинах і в реальному житті вона впізнавала себе і жінку з сивим пасмом волосся над скронями – «це я і мама». З рештою фігурантів на фото наразі вона
була не знайома. На одній із багатьох світлин
вона побачила стрункого парубка з пишним
білявим волоссям, який сидів з нею на лаві у парку. Дівчина дізналася від матері, що на фото з
ніжним поглядом і ласкавою посмішкою сидить
її наречений Андрій, за два місяці вони мали одружитися. З неприхованим хвилюванням запитала у матері:
– А де ж він зараз? Чому не навідає? Адже з
моменту аварії, за твоїми словами, минуло
більше двох тижнів?
– Каже, був у відрядженні, днями обіцяв до
тебе завітати.
І коли Оксані стало трохи легше, голова вже не
гула невгамовним глечиком, а у пальцях ніг, нарешті, з'явилося відчуття і вони слухняно почали
ворушитися, між донькою і матір'ю відбулася
відверта розмова:
– Мамо, чому ти мені нічого не розповідаєш

про батька. У мене є батько? Де він? Чому не приходить? Чи є в мене сестри і брати? Здогадуюсь,
що не маю, інакше вже давно б навідали свою
кволеньку сестричку.
– Саменькі ми з тобою, Оксаночко, на усьому
білому світі. Тата свого можеш вважати за героя,
він був ліквідатором відомої на увесь світ страшної аварії на Чорнобильській АЕС, відтак постійно лікувався, а в 2006 році, коли тобі було
тринадцять років, помер.
– А сестри, брати? Крім мене, в родині ще є
діти?
Мати сумно опустила голову, потім відвернулася, щоби дочка не бачила її сліз, що невимовно
спритно тікали до куточків рота. Жінка, здавалося, скам'яніла. Ковтаючи сльози, рішуче додала:
– Нумо, дитино, перенесемо цю розмову на
потім, боюся, серце моє не витримає, лусне. Хто
тоді тебе буде підтримувати? – посміхнулася. –
Та й для тебе на перший раз забагато новин.
Свідомо приховала Олена Іванівна від дочки
велику родинну трагедію: загибель старшого
сина Ігоря під Волновахою на Донбасі минулої
осені, про яку в перший же день перебування Оксани у лікарні, в розпачі розповіла лікареві Сергію Олександровичу. Слізно молила його про порятунок доньки, тепер уже її єдиної рідної кровиночки.
Оксана після розмови з матір'ю довго лежала
із заплющеними очима, ніби боячись, що з її некерованої пам'яті може знову зненацька вистрибнути така важлива для неї інформація.
– Доцю, золотенька моя, лікар мене попередив
– ніякого негативу, тільки позитивні емоції! А де
ж у нашому житті настачити цих позитивів?
Тому і зважую кожне слово перед тим, як випустити його на волю у простір, щоб не нашкодити
тобі, – лагідно, по-материнськи поцілувала в забинтоване чоло й додала:
– Усе в нас буде добре, тобі вже краще, лікарі
тут хороші, я ще маю тиждень відпустки, з Божою поміччю видряпаємось, чи не так? – знову
усміхнулась, ніжно узяла в свою руку схудлу
знесилену долоньку дочки, – піду куплю тобі чогось смачненького.
Наступного дня до палати привезли на залізних торохкотливих ношах нову сусідку – «подругу по нещастю» – молоду жінку, будівельницю, яка впала з риштування, – виробнича травма.
Першу добу після операції вона мовчала, іноді
стогнала уві сні, потім подужчала, розговорилася. Стало веселіше жити й Оксані.
Ще за кілька днів Сергій Олександрович, на-
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решті, офіційно дозволив відвідування хворої.
Першим відвідувачем був слідчий, який розслідував справу тієї злощасної дорожньо-транспортної пригоди. За десять відведених для розмови хвилин працівник прокуратури для себе так
нічого і не з'ясував. З розчарованим виглядом він
вийшов з палати і Оксана почула, як він комусь
чітко промовив:
– На жаль, бесіда не відбулася, вона нічого не
пам'ятає.
– А я вам що казав... Травма дуже серйозна.
Дай Боже, щоб вона хоча б за кілька місяців щось
пригадала. А ви думали... – відповідь прозвучала
голосом Сергія Олександровича.
Оксана від почутих слів ніби знову поринула у
безодню, здригалися від плачу її по-дитячому
худенькі плечі, у розпачі спробувала повернути
своє-чуже тіло до стіни, але різкий біль у стегні
відхилив її задум. Вона знову примусила себе
прийняти набридлу позу – лежати «виключно на
спині», лише голову повернула до стіни, щоби
Марійка не бачила її сліз, болісного безсилля.
Страх перед майбутнім (і чи буде воно – те майбутнє?), власні переймання й сумніви щодо свого
одужання з новою силою, як досвідчені злодії,
намагалися прокрастися і заволодіти змученою
душею.
Якось під вечір до неї завітав той самий голубоокий стрункий парубок зі знайомої світлини «з
ніжним поглядом і ласкавою посмішкою». Медсестра попередила: «Тільки десять хвилин!».
Хлопець сів навпроти Оксани, взяв її за руку,
почав уважно розглядати, ніби бачив її вперше.
Мабуть, не очікував такої разючої зміни в її зовнішності, бо поводив себе помітно стримано,
наче зберігав якусь дистанцію або ставив невидиму перешкоду між собою і цією понівеченою
дівчиною.
Оксана ж дивилася на нього прихованим, ледь
здивованим поглядом. Вона не хотіла, щоб цей
симпатичний хлопець (за всіма ознаками – її коханий) зазнав розчарування від спілкування з
нею, тому поводилася в розмові обережно, аби
він не здогадався про її головну таємницю – викрадену пам'ять її життя. І коли він запитав про
її здоров'я, відповіла лаконічно і стандартно:
«Вже краще». А потім була у небагатослівному
діалозі пауза, яку ні він, ні вона не знали, як і чим
заповнити. Він скоса дивився на новенькі, у прозорій упаковці милиці біля ліжка, на її стрижену
голівку в білій хустинці і поволі відсував своє
крісло від ліжка травмованої.
Більше Андрій не з'являвся в травматологічно-

му відділенні обласної лікарні. «Про що можна з
нею говорити», – якось зізнався він своєму другові Олегу. Зітхнувши, з полегшенням додав: «Fіnita la comedia».
Оксана після відвідин Андрія, як не напружувала пам'ять, але видобути з неї так нічого й не
спромоглася. «Що за людина, цей хлопець? Які
були між нами стосунки? Невже з ним я планувала прожити своє подальше життя?» – пам'ять
продовжувала чинити опір, ніби цнотливо захищала бастіони добросердя змученого тіла і душі.
Вона жорстко стерла попередній «текст» долі,
нічогісінько не залишивши, ніби скинула без вороття всю життєву інформацію в комп'ютерний
«кошик» пам'яті.
Лікар наполягав на тому, щоби хвора активно
виконувала усі вимоги щодо успішної реабілітації, її життя мало бути чітко регламентованим:
зарядка, процедури, посильні рухи – все це повинно відбуватися кожного дня, за термінологією медиків, – «згідно з протоколом». А бажання Оксани боротися за здорове життя сходило
нанівець. Після того, як її «наречений» зник,
вона знову впала в розпач. Ні, вона зовсім не переймалася, що він її залишив. Душевного болю
не було – вона того хлопця не пам'ятала. Це було
благодатне забуття. Причина її переймань була
зовсім іншою: потрібно було раз і назавжди вирішити для себе – бути до кінця своїх днів інвалідом чи зібрати усю свою волю в кулак і вистрибнути з комплексу меншовартості та перемогти у
надзвичайно жорстокому двобої із недугою-ворогом. Вона зрозуміла, що у теперішньому житті
їй усе потрібно розпочинати з нуля: вчитися самостійно ходити, змістовно говорити, виконувати елементарні дії з самообслуговування, словом, збирати, як розсипані на долівці намистинки, всі ті знання-навички за 23 роки її життя, що
тепер були розпорошені у просторі.
Сергій Олександрович, пильно спостерігаючи
за настроєм і самопочуттям молодої пацієнтки,
намагався застосувати усі відомі медицині реабілітаційні методи, але відчутних позитивних
зрушень майже не відбувалося. Маючи добру
душу та чуйне серце, знаючи трагічну історію родини Оксани, ладен був зробити все можливе і
неможливе для її одужання.
Але дива трапляються. Часом доля надає одинєдиний шанс на вибір іншого, альтернативного
шляху долі, який кардинально змінює життя людини. Ось тільки б його не проґавити! Так ось,
одного гарного весняного дня, коли перші сонячні пустуни-промінчики рожево осяяли стіну

– 35 –

ПОВІР У СЕБЕ. ТВОРЧІСТЬ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 31, 2016 рік

палати і весело застрибали, передаючи привіт від
білосніжного куща жасмину, з коридору долинула до травмовано-оперованих дівчат мелодія,
трансльована місцевим радіо. Вона, здавалося,
ллялася й вигравала усіма кольорами веселки,
переходила у стрімкий танок водограю, змінювалася ніжним сопілковим співом. Оксана була
ошелешена почутим. Вона вперше після травми
відчула потужний приплив життєдайної енергії!
Заплющила прекрасні карі очі, ніби захищаючи в
своїй уяві намальовану музикою картинку: весна-чарівниця, у швидкому джерельці дзюрчить і
витанцьовує чистими прозорими струменями водиця, ліс вкритий ніжною зеленкуватою вуаллю.
Відкрила очі. Потім, схаменувшись, боячись,
що ззовні щось або хтось може порушити її видіння, знову заплющила очі, мов закрила свій
внутрішній світ на надійну засувку: «Нікому не
віддам – моє надбання!».
І раптом «тумблер» пам'яті відчинив свій ангар... І дівчина дивовижним способом раптом
пригадала віршовані рядки, які зненацька випливли з далеких захаращених нетрів пам'яті:
Збігла річечка у гай з пагорбів зелених,
Одягнулась в водограй стрімкий
та веселий.
Лід розтанув, підкоривсь весні-чарівниці,
І веснянку дзеленчить у танку водиця.
Ніжно Березень співа на своїй сопілці
І мелодія весни розквіта на гілці.
Ввечері дочка з матір'ю не могли наговоритися:
Оксана з хвилюванням розповідала про несподіване музичне асоціативне відкриття, про те, що
вона згадала вірш! На радощах у неї прокинулося бажання співати!
Олена Іванівна і донька сиділи в обіймах, радо
тримаючись за руки, надія на одужання десь там,
хоча і далеченько, але жевріла на рятівному небосхилі, і матуся у тихій задумі лагідно промовляла: «Доцю, ось побачиш: усе владнається, все у
нас буде гаразд!».
Повертаючись додому в піднесеному настрої,
Олена Іванівна картала себе за свою нездогадливість, потрібно було ще раніше спробувати застосувати усі можливі реабілітаційні методи,
адже Оксана за освітою – викладач музики і співів! І минуле її життя було тісно пов'язане з музикою!
Наступного дня вона докладно розповіла лікарю про перші проблиски пам'яті доньки. Для
обох людей, щиро зацікавлених в успішному
одужанні Оксани, наступний крок в оздоровчих
заходах став зрозумілим – музика! Ось рятівна

соломинка! «Що ж, спробуємо!» – рішуче мовив
Сергій Олександрович. Тим часом Оксана вже
почала вчитися ходити на милицях, звісно, не без
допомоги медсестри, але з великим бажанням
пересуватися самостійно, а не сидіти у візку і не
«експлуатувати» інших людей.
За два дні у палаті з'явився худорлявий кучерявий парубок із синіми виразними очима. Оксана саме тоді була на процедурах. Юнак обережно дістав із цупкого шкіряного футляра синтезатор і розпочав налаштовувати інструмент. Сергій
Олександрович крізь розчинені двері палати помітив постать музиканта, змовницьки йому підморгнув... і неспішною ходою попрямував далі по
коридору. Це була його найфантастичніша вигадка і сміливий експеримент!
Дівчина у супроводі медсестри поверталася з
процедур. Наблизилася до дверей своєї палати,
прислухалася. Звідти долинали звуки приємної
музики. Рішуче, міцно охопила милиці, прискорила кроки: «Що це? Мені вчувається? Це не
сон?». Линула приємна фривольна мелодія з відомого кінофільму «Довга дорога в дюнах». Медична сестра посміхнулась і послужливо відчинила двері. Дівчина увійшла до кімнати, роззирнулася зачудовано.
Вона сіла на ліжко. З ледь помітною посмішкою на вустах дивилася на синьоокого музиканта, на впевнені рухи його слухняних пальців. Він,
зачарований мелодією, зрідка також поглядав на
Оксану. Музика легенько на прозорих крильцях
облетіла кімнату, присіла біля розчуленої Марійки-будівельниці, вилетіла у коридор, здивувавши, підбадьоривши хворих і на колясках, і на
милицях, але найбільше вона кружляла над головами жінки з сивим пасмом-стежинкою на темному волоссі і над миловидим, міцної статури чоловіком у білому медичному халаті, які уважно
спостерігали за реакцією Оксани.
Коли музикант завершив грати і останній
акорд прощально зобразив у просторі звуковий
реверанс, дівчина ще кілька секунд не могла прийти до тями. Молоді люди познайомилися. Вона
подякувала за «концерт», підкресливши професійність виконавця. Ще довго у голові Оксани
звучала щойно прослухана композиція. Душа
заспокоїлася, легкі лагідні звуки відігнали лихі
думки і подолали невпевненість у собі. Цю ніч
дівчина вперше спала міцним, майже здоровим
сном, а під ранок побачила дивний сон: білий рояль стоїть прямо на піску на березі моря, за
інструментом сидить вона, Оксана, в довгій білій
сукні і самовіддано грає, її руки, як чайки над
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хвилями-клавішами: то торкаються їх низько, то
знову злітають угору до небес. Вранці у дівчини
виникло непоборне бажання спробувати зіграти
в реальному житті цю примарну нічну мелодію.
Про все це донька довірливо розповіла матері.
Наступної неділі Костянтин (так звали кучерявого синьоокого музиканта) після «тихого часу»
розташувався у найпросторішій частині коридору відділення, готуючись до виступу перед пацієнтами відділення. Оксана з нетерпінням чекала
свята музики, її вабила сама атмосфера дійства,
підсвідомо притягували феєричні міріади різнобарвних звуків. Тепер вона чітко знала – це її
стихія, це її сенс життя! Кожна нова композиція
мимовільно породжувала нові асоціації. У голові
виникали картинки з її минулого життя.
Що було потім? Після концерту Оксана попросила парубка дозволити їй спробувати заграти
на інструменті. Тендітні пальчики дівчини самі
знайшли-пригадали потрібні клавіші, на які потрібно натискати, щоб зазвучала мелодія. Її господиня-підсвідомість нарешті дозволила згорьованій душі розправити крила і полетіти в минуле,
вона більше не стала перешкоджати життєво необхідним споминам.
Оксана раптом пригадала той злощасний
вечір, коли вони з Андрієм святкували в маленькому ресторанчику другу річницю їхньої
зустрічі. Говорили про майбутнє весілля, мріяли
про спільне життя. Дорогою додому Андрій зупинявся, ніжно притискав її до себе – люба
дівчинко (саме так він полюбляв її називати), гаряче цілував губи дівчини, шепотів приємні ласкаві слова. Закохані йшли обабіч шосейної дороги. У цей час, після опівночі, вулиці і дороги в райцентрі майже порожні та безлюдні. Де-не-де
промайне запізнілий перехожий або у нічній

тиші зрідка пробурмотить автомобіль.
Де, як і коли зненацька з'явився на дорозі
крутий джип молоді люди не встигли збагнути.
Він вилетів із-за рогу вулиці на шаленій швидкості. Врізався в чавунну браму будинку, від
сильного удару розвернувся і збив Оксану,
злегка зачепивши й Андрія. Дівчина миттєво
лишилася тями і занурилась у темряву. Тоді
Оксана навіть не встигла зрозуміти, що саме з
цього моменту почнуться для неї найнебезпечніші життєві випробовування.
Досхочу помандрувавши десь у світах, примхлива пані Пам'ять все ж таки повернулася до
обійстя своєї володарки – у багатостраждальну голівку дівчини, даючи їй унікальну можливість переглянути та критично проаналізувати минуле життя, визначити пріоритети сьогоденних справ, розглянути свої стосунки з
людьми, обираючи серед них справжніх і надійних друзів. А ще поважна і практична пані
Пам'ять посприяла виробленню вміння розпізнавати в деяких претендентах «на міцну дружбу і кохання» суцільний непотрібний фарс або
хитромудру авантюру.
Минув рік. Оксана ходить упевнено і вільно
без технічних обладунків. Вона повернулася
до своєї професії: викладає музику в дитячій
музичній школі. Олена Іванівна регулярно
відвідує церкву, творить щирі молитви за чудодійне зцілення доньки, за спокій душ чоловіка
й сина, які рано пішли з життя, але покинули
цей світ справжніми героями. Оксана у вихідні
дні разом із Костянтином відвідує концерти і
різні культурні заходи. А ще закохані мріють
про мир в усій Україні, про щасливу родину і
вже зараз домовляються про обов'язкове продовження сімейної династії музикантів.
Віра Мельникова
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Миколка
Обідня пора
Сонце високо піднялося вгору. По-літньому
тепле, щедро розсипало своє золоте проміння навкруги, аж ген, доки можна було сягнути зором.
Миколка зняв давно вицвілу під цим небесним
світилом сорочку, підставляючи голу, худеньку
спину справжній сонячній зливі. На голову поклав великого зеленого лопуха, ховаючи від надмірної спеки. Так і хотілося прямо зараз майнути
кудись на річку і хоч би з годинку покиснути у
воді. Та годі було про це й думати – на Миколку
вдома чекала мама. Пора доїти корову, а він
щось забарився, не повертається з пасовиська.

«Не інакше, як загрався десь там із пастухами», – думала вона.
А хлопчик тим часом наближався до хати. Попереду повагом йшла Ряба, ніби боячись розхлюпати молоко, що так і розпирало вим'я. Ще мить
– і перед Миколчиними очима постала привітна і
лагідна жіноча постать. Коси були позначені сивиною, здавалося, що заяскравіли сріблом.
Так, це була його мама. Гостре зворушення
пройняло дитяче серце, наче щойно Миколка
своєю свідомістю діткнувся чогось сокровенного, ніби зумів угледіти те, що недоступне людському зору...
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– О, слава Богу, ти вже пригнав корівку, – першою озвалася вона, оця невеличка, сяюча добротою жінка. – Біжи хутенько, поїж, а я тим часом
подою нашу годувальницю. Пополудні підемо на
луг осоку жати...
Тримаючи в руці дійницю, зникла у хліві. Миколка швиденько побіг до хати. Ба, й справді –
йому хотілося їсти. Посеред столу парував гарячий борщ. Мама повну тарілку налила, ніби знала, що сьогодні таки думав про борщ і мав великий апетит.
На краю столу Миколка побачив якусь товсту
книгу, зовсім не схожу на шкільні підручники.
Підійшов ближче і прочитав майже по складах:
«Бі-блі-я...». Обережно погортав сторінки.
«Це ж та сама Книга, про яку мені не раз говорила мама. У ній – все про Бога, – здогадався нарешті, бо, дійсно, побачив знайомі уже слова:
«Бог», «Ісус». – Але чому ж не показувала її раніше? По обіді все розпитаю, – заспокоював сам
себе. – Там, на лузі, буде на це час», – подумав і з
апетитом взявся їсти.
Гніздечко
Мама, припадаючи на коліна, жала серпом
осоку. А Миколка складав вогкі пасма на купу.
Зрізані стебла свіжо пахли соком. Високо вгорі,
купаючись у палкому співі, то там, то там здригалися маленькі сірі грудочки. То – жайворонки.
Тріпочучи крильцями, підібравши лапки, вони то
намагалися утриматися на одному місці, а то
раптово падали, наче під ними відкривалося провалля. Через мить, мовби піднесені невидимими
струменями пружного повітря, зринали вгору.
– А йди-но сюди, Миколко! Ось поглянь. Гніздечко. Ще зовсім тепленьке...
Хлопчик швиденько підійшов до мами і присів
на колінах. Кубельце, викладене із сухих стебелець, наче прив'язане до живої трави, світлою
таємницею лежало на самісінькій землі, і в овалі
цієї таємниці звабливо біліли троє, у зелених цяточках, яєчок.
– Гм, і не чула, що сполохала пташину.
– Чиє це, мамо?
– Либонь, очеретянка звила, хто ж іще.
– А є така пташка?
– Ген в'ється над нами. Бог дав життя всякому
твориву, аби людям було цікаво і приємно серед
цієї природи...
Десь неподалік розпачливо скрикнув птах. Із
його чорного дзьобика сипалися безсилі погрози.
– Уже скоро пташенята з'явитися мають. Ходімо звідси, синочку. Хай мала господинонька

сяде та й висиджує. Бач, як гнівається...
Підвелися обоє. Хлопчик узяв нажату траву і
відійшов з мамою від гніздечка очеретянки.
Якраз була зручна хвилина поговорити про
цікаву Книгу, яку побачив за обіднім столом.
Йому хотілося більше і більше знати про життя
цього дивного Бога, котрий створив не лише людину, а й пташок, трави, ріки – все-все. Нарешті
не витримав і запитав:
– Мамо, а хто такий Бог?
– Бог – то любов, синку. І нас, людей, Він учить
жити в любові й добрі...
Миколка задумався. Йому це не зовсім зрозуміло. Чому ж тоді люди бувають такими немилосердними і жорстокими? Невже не знають Бога?
А чи не хочуть знати?
– Мамо, а чому наш татко ніколи мені не розповідає про Бога так, як ти? Чому він свариться з
тобою, коли йдеш до церкви, і мене не пускає?..
Поглядав на неньку і ніяк не міг зрозуміти
людського буття. Не вірилося, що якби не Він,
Господь, то сьогодні Миколка не йшов би босоніж разом із мамою теплою стежкою, і жайворонки не перебирали б крильцями, не розливали
б у блакиті пісень-дзвоників, і очеретянка не звила б гніздечка, і все було б зовсім не так, чи й узагалі нічого не було б.
– Мамо, а чому татко наш не любить Бога? Ісус
Христос і за нього постраждав на хресті? – далі
допитувався.
– Авжеж, синку. Бог усіх любить і всім хоче
тільки добра. Та є ще ворог душі нашої. Він і заважає людям пізнати волю Творця...
Ось так за розмовою і повернулися додому. У
хаті хлопчик знову побачив на столі «Біблію»,
що так і лежала, ніби чекаючи його. Обережно
взяв її в руки.
– А тепер ти мені читатимеш, мамо, добре?
– Добре, Миколко... Лишень тоді, коли вдома
не буде татка...
Тернова хустина
Батько повернувся з роботи п'яним. Останнім
часом майже щодня був таким. Пропивав усе до
копієчки. Нерідко залазив у борги, які згодом
змушена була віддавати мама. Він грубо лаявся і
несамовито кричав:
– Що доброго дала мені ваша віра в Бога, коли і
похмелитися немає за що? Якщо Бог такий добрий, то нехай дасть мені грошей!..
Щоб задовольнити своє бажання випити чогось міцнішого, він хапав, що підвернеться під
руку, аби виміняти на самогон. Ось і цього разу
після брутальної лайки та погроз продати все ра-

– 38 –

ПОВІР У СЕБЕ. ТВОРЧІСТЬ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 31, 2016 рік

зом із Миколкою та його мамою – відчинив скриню і витяг звідти тернову хустку.
Ненька боляче зойкнула й тієї ж миті швидко
вихопила її з батькових рук і міцно притулила до
грудей:
– Не смій, кажу. Це пам'ять про маму...
Голос відразу надломився на сльозі, що зволожила очі і вже текла по обличчі – важка, мов
камінь. Микола здригнувся від зойку і миттю
своїм маленьким, прудким тілом відгородив її від
батька. А той люто глянув на нього, ніби не на
рідного сина, і хутко вийшов з хати.
Мама пригорнула своє дитя і поцілувала.
– Це ж хустка твоєї бабуні. Хіба не славна?
– Славна, мамо.
– Все життя берегла для мене. А нагоди носити
– не трапилося. Не ходять зараз у таких.
– Авжеж, не ходять, мамо.
– Я думала, що ось у таких, як за моєї молодості, ходитимуть завжди. Мені шкода чомусь,
що лежать у скринях та шафах. У терновій хустці
і людина здається кращою, привабливішою. Дивись: тепер – хто в шапці, хто – в береті...
– А Ви, мамо, не скидайте її. Хустка Вам – дуже
до лиця. Чого вона зветься тернова? Цього ніяк
не розумію...
Доки збиралася з думками, щоб відповісти на
запитання, хлопчик розглядав хустку і милувався нею. У ній мама здавалася, як ніколи, красивою. Виразні очі, котрі щойно плакали, знову
світилися радістю. І сама вона, посміхаючись,
світилася добротою.
– Чом тернова, питаєш? Скажу, синку, – важко
зітхнула. – Це долі тернової знак, Миколко...
Дивився на неньку, не зовсім розуміючи мовлене. Та й звідки було знати, скільки тернові хустки
бачили горя? Ну, хоча б тридцять третій голодний та холодний рік.
– Мама мої, Миколко, уже напівмертві були,
та Бог змилосердився над ними. Тернову хустку
виміняли на відро жита. Потім тяжко працювали – купили нову. Та невдовзі почалася війна. І
лежала вона в скрині не на свято, а на чорний
день. Він і не забарився – прийшла похоронка з
фронту. Вбили там мого тата. Важко було по
війні нам обом із твоєю бабунею. Ми і згадали
про ту хустку. Та то ще не все, синочку. За віру в
Бога бабцю твою забрали до сталінських таборів, аж у Сибір завезли. З нею знову була ця
вдяганка. А ця – вже остання, яку вона купила.
Бережу її як пам'ять, – мама скінчила розповідати, а йому хотілося слухати ще і ще про ті далекі й тривожні літа.
«Так ось воно що означає – тернова хустка.

Виходить, що життя нашого народу і нашого
роду – тернове. І для моєї мами-християнки –
теж. Але все це – тимчасово, – подумки втішав
себе малий. – Там, на небі, моя ненька матиме
вічне царство і спокій у Бога...».
Подарунок
Він ще жодного разу не був у церкві, куди ходила мама. Не тому, що не хотілося, а тому, що
батько забороняв їй водити туди сина. Пригрозив навіть, що битиме. Одного разу ледь «Біблії»
не порвав. Казав, що там – баєчки для малоосвічених. Жаль, що сам її не читав, а тому й уяви не
мав, про що йдеться у Книзі. Ненька не раз, бувало, просила схаменутися і покаятися, прийняти в
своє серце Христа. Тато ж і слухати не хотів.
– Нема мені перед ким каятися. Я сам собі Бог,
– говорив і ще більше злився на маму.
Сьогодні був Святвечір. Рідненька наготувала
багато страв, як і годиться перед Різдвом. А коли
на небі засяяла перша зірка, запросила Миколку
до столу. Батька вдома не було. Чекати марно –
все одно, якщо і прийде, то – напідпитку.
Молилися разом. Син повторював кожне слово за ненькою. А потім і сам просив Господа, аби
дав здоров'я мамі, аби татко перестав пиячити і
знущатися над сім'єю, перестав хулити Бога.
– Мамо, а то правда, що Ісус Христос народився в яслах?
– Правда, сину.
– А то правда, що коли Він народився, то на
небі зійшла зоря, яка сповістила про це весь світ?
– Так.
– Можна, я з тобою піду завтра до церкви? Татко і не знатиме.
– Гаразд. Підемо…
Батька так і не було – не інакше, як десь запив зі
своїми дружками. Миколці знову заболіло на
душі.
Прямо на очах гинув його тато, якого так любив, щеміло маленьке серце за рідною людиною.
По-дитячому хлопчик жалів батька. Просив Бога, аби Він відкрився йому і врятував. Вірив, що
все одно прийде довгожданий час, коли вони
троє підуть до храму і дякуватимуть Господові за
Його милість. Із цими думками Миколка й заснув.
Вранці мама не будила, сам хутенько встав і
вмився. Одягнувся в давно уже не святковий костюмчик, чисту випрасувану сорочку. По-святковому, як могла, нарядилася і ненька, впоравшись із господарством.
– Пішли, сину, – і взяла до рук «Біблію».
У церкві було велелюдно. Багатьох знав, хоча й
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не всіх – поприходили і з інших сіл. Чимало дітей.
Почували себе вільно, розкуто. Під час богослужіння декламували вірші, співали про Христа
псалми і пісні. Миколці також хотілося славити
Ісуса, але жодного вірша він не знав.
Настрій був справді святковий. Ще б пак – усім
дітлахам роздавали різдвяні подарунки. Не оминули і його. Та крім солодощів, що були в кульку,
незнайомий чоловік вручив ще й «Дитячу Біблію», ілюстровану малюнками.
Радості не було меж! У цю мить думав тільки
про батька: «Як жаль, що його тут немає. Нехай
би порадів разом зі мною...».
Новенькі чобітки
На другий день Різдва повалив густий сніг. Під
вечір почав дужчати і мороз. Миколка самотньо
сидів у хаті і крізь вікно спостерігав за білим танком лапатих сніжинок. Раз у раз поглядав на дорогу – чи не повертається мама.
Вона ще ополудні пішла до знайомого шевця у
сусіднє село по чобітки, які той пошив Миколці
ще напередодні свята. «Безкоштовно», – казала
мама, бо майстер знав, які статки у родини з п'яницею.
– Мені Бог заплатить, – мовив учора, коли теж
був у церкві.
Хлопчик запам'ятав його, бо ж це він подарував Книгу, про яку і мріяти не міг ще два дні тому.
Не було вдома і батька. Синові так хотілося, щоб
він був схожим на того шевця!
Та ось побачив неньку. Як завжди, обличчя
промінилося любов'ю і ласкою. Під рукою несла
пакунок. «Чоботята!» – майнула думка.
Ще з порога простягнула синові новенькі взувачки. Шкіряні, а всередині – з теплим хутром.
Мить – і вони вже на Миколчиних ногах!
– Якраз, матусю, на мене підійшли.
– От і добре. Носи на здоров'я, і дякуй Богу, –
пораділа разом із сином. – Тата не було?
– Ні.
– І де ж це він блудить?
– Як він не чує, мамо, що Бог його кличе, хоче
тільки добра?
– Я теж над цим думаю. Прошу Господа за нього, щоб дав розуму...
Батькове повернення
На радощах довго не міг заснути. Біля ліжка
стояли новенькі чобітки, і погляд весь час зупинявся на них. У голові склав план на завтрашній
день. У такій обновці тепер не соромно іти хоч
куди. Та вранці вирішив – знову з мамою до храму.
Раптом мрії обірвалися – рвучко розчахнулися

двері. На порозі – п'яний батько. Навіть не привітався, відразу до дружини:
– Гроші дай? Чула? Мені потрібні гроші!..
Ненька мовчала. Не знала, що сказати. Все
одно вимагатиме.
– Але ж у мене їх немає, – тихо озвалася. –
Хіба не бачиш, як живемо через тебе? Ти вже
останні забрав. Може, вистачить цмулити оковиту?
– Нема грошей, кажеш? А чоботи ось за що
купила?..
Не роздумуючи, швидко вхопив їх обома руками і люто штовхнув двері. Так і залишив
відчиненими. Мороз клубком покотився в хату.
– Тату, таточку! – вирвалося у Миколки з самісіньких грудей.
Босоніж кинувся за батьком, не полишаючи
надії повернути чобітки. Сніг і мороз обпікали
щойно розігріте під одіялом тіло.
– Таточку, пожалій мене!..
Але той не чув, як синок благав, і не бачив,
коли Миколка знесилено повалився у сніг...
У лікарні
До пам'яті прийшов уже в лікарні. У нього
були обморожені ноги. «Потрібна негайна операція!» – так пояснили медики. Вибору не було
– ампутація або смерть. І мама погодилася на
операцію.
Миколка поринув у глибокий анестезійний
сон. Не одну годину люди в білих халатах боролися за повернення дитини до життя. У палаті
прийшов до свідомості. Ще не знав, що у нього
вже немає ніг, що ніколи не зможе ходити, бігати з друзями чи йти погожого літнього дня з
мамою на луг жати осоку, слухати в небі спів
жайворонків. Він ще не думав про все це.
Заснув знову і спав довго. Снилися чобітки.
Ось він спішить із ненькою до церкви, поруч –
татко, теж усміхнений і щасливий. Радіє, бо сьогодні перший раз іде до храму.
Коли прокинувся, то не міг повірити очам. Поруч із мамою, біля ліжка, сидів татко. Вперше в
житті побачив на батькових очах сльози. Це
були справжні сльози: син відчув, що то, мабуть,
плакала татова душа, спокутуючи гріх.
– Миколко, вибач мені, якщо можеш…
– Прощаю, тату, і Бог тобі прощає. Я – радий
за тебе... – далі не договорив.
Біль у відтятих кінцівках пронизав його тіло, і
він зціпив зуби. А коли відпустило, то чомусь
пригадав мамину тернову хустку:
– Виходить, що і моя до Бога дорога – теж
тернова…
Сергій Рачинець
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За крок до безодні
Після нестерпної серпневої спеки у місті запахло дощем. Враз небо накрили чорні хмари, які
вирували, клубочилися, раз у раз пронизувалися
гострими стрілами блискавиці. Безперестанку
гуркотів грім. Нарешті пішов дощ, лило, як з
відра. Вулиці швидко опустіли. У завісі дощу виднілася лише єдина постать жінки. Їй було байдуже, що діялося в природі, розбита і спустошена
вона повільно брела містом. Вода цівками бігла
по прилиплому до голови волоссі, далі збиралася
в маленькі «струмочки» на грудях, уздовж хребта, cтікаючи по стегнах, ногах у літні сандалі.
Наскрізь промокла сукня прилипла до тіла, окреслюючи її струнку фігуру.
Душу Килини проймав нестерпний тупий біль,
вона плакала разом із природою. Сьогодні жінку
звільнили з роботи – роботи, якій віддано півжиття. Губи Килини в розпачі шепотіли:
– Я справлюся, я обіцяю, більше не буду пити. Я
обіцяю. Та завчені і говорені нею сто разів протягом десяти років слова уже ніхто не чув. Вона зупинилася, підняла голову і благально подивилася на чорне небо, яке роздирали блискавки і громи.
– Божечку! Чому? Я ж обіцяла їм, що більше не
буду! Не візьму в руки оковитої. Ніколи. А вони?
Вони нелюди, нелюди! Ненавиджу всіх!
Сльози градом покотилися з очей Килини, їх
відразу змивав проливний дощ.
– А що далі? Що буде зі мною? Ось якби жив
мій коханий чоловік. Та він, він залишив мене
одну, одну на цілому світі. Який тепер сенс життя? Його більше нема, нема. Нестерпний біль і суцільна пустота.
Раптом шалена блискавка різонула небо, що
аж засліпило очі, від потужного грому заклало
вуха. Килина злякалася так, що, затамувавши
подих, навіть присіла, та, трохи отямившись, попрямувала додому.
Ноги самі привели жінку до магазину, де її
добре знали. Тут вона була своя, бо часто брала
товари в борг. Килина завжди повертала гроші,
правда, виплачувала невеликими частинами, а
продавці магазину шкодували добросердечну
Килину і йшли їй назустріч.
Уважно розглядала вітрину, ніби бачила її
вперше, та погляд мимоволі затримувався на
пляшках з алкогольними напоями. Яскраві етикетки на них зачаровували Килину, ніби магніт
притягували її. Стояла як вкопана, не могла зрушити з місця, відвести погляд.
– Ні, ні!! Тільки не це! – подумала Килина.

– Але мені так погано, так погано! Душа потріпана, розбита і спустошена...
– Ні ж бо, іду до виходу скоріше. Та що це?
Боже! Іти не можу я, якась невидима сила мене
тримає, і чую голос я її:
– Не спіши. Зі мною буде класно, як завжди.
Зігрієшся, і всі образи ти забудеш, усіх простиш.
Ха-Ха!
Незчулася, коли в її торбині лежало дві пляшки оковитої.
Переступивши поріг квартири, не роздягаючись, випила півсклянки, і відразу відчула як тепло розтікається по судинах, наповнює кожну
клітину. Полегшало. Обважніли кінцівки, тіло
розслабилося, настало повне умиротворення.
Вона випила ще і прилягла на дивані. Паморочилася голова, все пливло перед очима. Гойдалася
стеля, їй вторили стіни, все рухалося ніби в калейдоскопі. Нестерпно нудило, хотілося встати,
але не було сил. Закрила очі і в ту ж мить перенеслася у безкрайній Усесвіт. До Килини звідусіль доносилися голоси, вони все більше наростали, від чого болісно дзвеніло у вухах, тиснуло
на голову.
– Ганьба, геть!! Звільнити. – Ось розфарбована
брюнетка нахиляється над нею і прямо в очі,
єхидно так, говорить.
– Ти ніхто! Тобі не місце серед нас. Ми не будемо за тебе виконувати роботу. Скільки можна?
Її підтримали інші: «Правильно, геть, геть!» –
Від цього крику перехоплювало подих, все тіло
вкрилося холодним потом.
Втягнувши в плечі голову, що розривалася від
болю, Килина ледь помітно прошепотіла: «Не
треба, я справлюся, їй богу, справлюся». Вона
стояла перед своїми суддями на колінах, а вони
сиділи за столом, ніби царі на троні, і по черзі
шмагали її різками. Бо кожне слово, кинуте в неї,
обпікало не лише тіло, але й душу. Було боляче,
нестерпно боляче.
Прокинулася від жаху. Відразу не збагнула, де
знаходиться. Зробила неймовірні зусилля, щоб
підвести голову. Відчувала себе повністю розбитою, все тіло трусилося, серце вилітало з грудей,
мучила сильна спрага. Єдиним спасінням було
похмілля – і Килина зраділа, що в квартирі є
пляшка, куплена вчора. Пила просто з горла.
Відразу полегшало, з'явився настрій, та втамувати спрагу не вдалося, їй хотілося пити ще і ще.
Терпіти, відмовити собі було не сила.
Оковита мала над жінкою надзвичайно велику
владу, міцно тримала її в своїх обіймах, звідти
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годі було вирватися. Вона позбавила Килину
сили волі, перетворивши на слухняну рабу, монотонно вбивала. Та Килина на це не зважала. Їй
було добре, добре зараз, сьогодні, а там, – як Бог
дасть.
Так склалося, що в мільйонному місті горілка
була єдиною і найближчою подругою Килини.
Вона приходила на допомогу, коли було нестерпно важко, була поруч і в хвилини радості.
«Вогненна вода» вела безвольну, ослаблену жінку по життю. На цей раз вона заволоділа нею
повністю.
Відсутність Килини помітила сусідка, вона й
забила тривогу. Переступивши поріг квартири,
вжахнулася. В обличчя вдарив їдкий неприємний
запах. Повітря було важке, затхле, наскрізь просякнуте перегаром. На брудному, зім'ятому простирадлі лежала, здавалось без ознак життя, Килина.
Лікарі швидкої констатували алкогольну кому
з порушеннями функції дихання та розвитком
колапсу. Її відправили в спеціалізовану лікарню,
де Килина раніше вже проходила лікування.
Для виведення пацієнтки з коматозного стану
необхідні були ліки, яких лікарня не могла дати
через відсутність належного фінансування. Хіба
лише одна безкоштовна крапельниця за державний кошт, а далі – сподівання на Бога!
Протягом двох тижнів на столику біля ліжка
хворої лежали виписані нерозбірливим почерком лікаря рецепти. До неї так ніхто і не прийшов.
Няня приносила сяку-таку їжу, залишала, а
потім забирала нечіпану.
Про те, що Килина в лікарні, Ліда дізналася від
знайомої. Терміново зателефонувала Тетяні, колезі по роботі.
– Ти знаєш, Килина в лікарні у важкому стані?
– Яка?
– Та наша, наша. Пам'ятаєш? Її звільнили з роботи. Давай сходимо.
Вони швидко зібралися і поспішили в диспансер.
Картина, яку побачили жінки, вразила. На старенькому ліжку з пружинами, що прогиналися
аж до підлоги, лежало маленьке висохле тіло колись статної і красивої жінки. Сіруватого кольору лікарняне простирадло було наскрізь просякнуте кров'ю від пролежнів, які утворилися на
спині. Кінцівки ніг нагадували дві кістки, обтягнуті безкровною шкірою, їх хвора не відчувала.
Килина не реагувала на жінок, вона перебувала
наче в іншому світі. Лише глухий стогін із глиби-

ни грудей говорив про те, що жінка відчуває біль.
Бліді губи щось ледве шепотіли, руки безладно
рухалися, інколи окреслювали якісь, лише їй
відомі, знаки. Лікар повідомила:
– Стан критичний, потрібні ліки. А втім, таких
важкохворих ми не лікуємо. Це профіль міської
лікарні.
– Але звідти її відправили до вас, – сказала Тетяна. – Виписуйте рецепти, ми придбаємо все необхідне.
Того ж дня жінки принесли ліки. Передали
старшій медичній сестрі і просили при них зробити ін'єкцію. Сестричка сколола руку пацієнтки,
та так і не знайшла вену, її не було видно на висохлих руках Килини. На допомогу прийшла сусідка по палаті, молода дівчина, яка лікувала залежність від наркотиків. У неї відразу все вийшло, очевидно, мала неабиякі навички. Жінки попросили її робити внутрішньовенні ін'єкції щоденно.
Килина перебувала на межі двох світів і ніяк не
реагувала на оточуючих, лише стогнала. Хворій
увижалося, що вона потрапила в пекло. Тут було
зовсім темно, палали вогні, які освітлювали темряву. Сюди-туди снували люди, очікуючи на покарання, інші вже перебували у «вогненному
озері».
– А ось і знайомий Петро в бочці із смолою, –
аж корчиться від болю. Його геніталії занурені в
киплячу смолу. А який був чоловік! Скільки ночей проведено разом! Божевільна пристрасть і
шалений секс!
А ось Іван у такій само бочці, страшно вилупив
від шоку очі. Його дружина, не попередивши, повернулася на день раніше із відрядження. Тоді
обійшлося без побиття. Іван залагодив сварку.
Тут так багато бочок, у яких кипить смола! І ці,
та й ці тіла я пам'ятаю, тільки як звати їх уже не
знаю, забула, ох біда... Тут є й жінки, з якими не
раз я випивала. Тут усі свої!
У напівтемряві, спотикаючись об каміння, Килина йшла багатолюдним безкрайнім островом,
де немає жодного дерева, жодної рослини.
Звідусіль чувся стогін, крик тих, хто в страшних
муках відбуває покарання за земні гріхи: аморальний спосіб життя, подружню зраду, брехню
і пияцтво.
Прийшла черга й Килини розплачуватися за
содіяне. Два кремезних чолов'яги, завернувши
руки за спину, положили її ниць біля багаття.
Розпеченим до червоного залізом вони випікали
на її спині тавро. У повітрі пахло смаленим м'ясом, з грудей Килини виривався крик.
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– Ой-йо-ой! Боляче, боляче! Нестерпно боляче! Ох, ох! – уже тихіше стогнала Килина.
– Килино, Килино, ти чуєш мене? – зверталася
до неї Тетяна.
Здавалося, лише на мить Килина вирвалася з
міцних рук кремезних катів. Кивнула головою
Тетяні, і її знову понесло назад у пекло. У цей час
Тетяна і Ліда намагалися обробити пролежні на
спині. Просякле сукровицею простирадло прилипло до ран, що його годі було відірвати. З грудей Килини виривався стогін.
Жінки говорили із головним лікарем. А той
твердив своє:
– Ми таких важкохворих не лікуємо. У пацієнтки цирозна печінка, і головне – обширне ураження всієї нервової системи, важливих клітин
головного мозку та атрофія ніг. Прогнози невтішні.
– Що ж нам робити? – розгублено запитували
жінки.
Зійшлися на тому, що пацієнтці виписали нове
лікування. Потримають ще зо дві неділі, та й змушені будуть виписати.
Здається, катування в пеклі на деякий час призупинилося. Біль потроху вщухав, Килина лежала біля вогнища не рухаючись. Вона намагалася
пригадати своє земне життя, всі добрі справи, які
зробила: «Щось не пам'ятаю! Ото ж! Тому і Нечиста забрала мене у це пекло».
Їй стало дуже шкода себе. До горла підкотився
клубок сліз. Та допомоги тут чекати ні від кого,
кати снували всюди. І Килина змушена була визнати:
– Так, я винна в тому, що свідомо руйнувала
сім'ї, що змушувала жінок страждати, пила оковиту. Я винна, що відступилася від Бога. Я каюся,
каюся... – і вперше сльози каяття ринули з очей
Килини, рясно зрошуючи пересохлу землю пекла. – Тому я буду молитися, молитися і просити
прощення у Бога та спокутувати свої гріхи скільки вистачить сил і духу. А ще читатиму Біблію.
– Де можна взяти цю священну книгу?
– У бібліотеці. Чи є вона у цьому пеклі?
Килина, переборюючи нестерпний біль, ледь
підвелася й пішла шукати книгозбірню.
– А ось і вивіска – «Бібліотека». Та це якась печера! Темнота, скрізь капає вода. Підлога мокра і
слизька. І книги десь під стелею лежать. Ну як я
маю їх дістати? А! Є тут драбина, та вона згнила.
Ну що ж! Напевно ризикну!
Жінка ледь дотягнулася до першої книги. Прочитала.
– Аліґ'єрі Данте, «Божественна Комедія: Пек-

ло». – О, чорт! Ні, ні, це книга не моя! – І тут же
випустила з рук. – А ось іще одна, – візьму. Іван
Котляревський «Енеїда». Тут також пекло! Що
робити?
Враз зашуміло, загуло. Килина аж здригнулася, ледь не звалилася з драбини. З'явився бібліотекар – опудало в лахмітті, на голові – роги.
– Ти що шукаєш? Чому тут риєшся сама?
– Божественну книгу хочу взяти, – несміло мовила йому вона.
– Ти що? У царстві пекла її не може бути. Не
шукай, її нема. Та й геть іди сама!
– Ох, шкода, шкода... Ой! Час процедури вже
приймати. О, Господи! Це ж знову будуть катувати!
Килина пошкандибала до вогнища, де на неї
чекали її палачі.
Тим часом Тетяна і Ліда, до них приєдналося
ще троє колег, купували ліки і щоденно, за визначеним графіком, відвідували хвору.
Жінкам дозволили перенести Килину на ліжко
з твердим матрацом, вони протерли її тіло вологими серветками, слідкували за тим, щоб куплені
ними ліки вона отримувала вчасно. Та найскладнішою процедурою було оброблення виразок на спині. Здавалось, вони ніяк не реагували
на ліки та старання жінок. Навпаки, все більше
ятрилися і збільшувалися.
Великим прогресом було те, що Килина деколи
впізнавала колег, потроху їла. Але тут, з ними,
вона була лише мить. Якась невидима сила знову
і знову переносила її в інший світ, царство пекла,
де вона у великих муках спокутувала свої гріхи,
сподіваючись на прощення у Бога.
Більше місяця перебувала Килина в наркологічному диспансері. Одного разу головний лікар
попередив жінок:
– Протягом двох днів ви маєте її забрати. Ми
більше не можемо тримати Килину у своїй лікарні.
Усім було зрозуміло, що такий день настане,
але що так швидко! Жінки були в розпачі.
Зібралися на раду. Тетяна, найбільш активна
серед інших, говорила:
– Додому ми її не можемо відвезти. Там, на самоті, вона помре з голоду й від ран. Спеціалізовані будинки таку важкохвору не візьмуть. Та й
часу на оформлення документів у нас немає, а
найголовніше – грошей. Лише пенсія Килини з
інвалідності, яку ми отримати не можемо. Тому я
спробую домовитися з хоспісом. Він нещодавно
відкрився в одному з міст області.
Всі підтримали цю ідею.
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– Якщо помирати, то все-таки у медичному
закладі, – з гіркотою сказала Ліда.
– А може, Бог дасть – виживе бідолашна. Молода ще, до пенсії років п'ятнадцять, – продовжила Ольга.
– Колеги! Ми все зробили, що могли. А далі –
надія на милість Божу! – підвела риску Галина.
Але владнати справи вдалося лише за тиждень.
Нарешті оформлено всі необхідні документи, і
хвору відправлено в новий заклад. Там вона раптом прийшла до тями, відкрила очі і запитала:
– А де я?
– Ти – в лікарні, – відповіла Ольга і відвела очі.
Вона, як і інші, хто протягом місяця витягував її з
пекла, боялася зізнатися навіть собі, що це може
бути останній прихисток Килини. Серце стискалося від жалю. Та Ольга, посміхаючись, мовила.
– Все буде добре. Залишайся тут. Ми скоро
приїдемо.
Та вже наступного дня жінки, що виходжували
Килину, поринули у вир життєвих буднів і не зогледілись, як швидко промайнув місяць. В один із
днів Тетяні зателефонували.
– Вас турбує Іван Петрович, головний лікар
хоспісу.
– Слухаю, – відповіла Тетяна. Вона відчула, як
усередині щось ніби обірвалося. У голові роїлися
різні думки. – Господи, таки трапилося найгірше,
чому так швидко, що робити далі?
Та чоловічий голос продовжив:
– Необхідно владнати питання оплати перебування пацієнтки на наступний місяць. На наш рахунок досі не надійшли кошти і ми будемо змушені виписати її.
– Так... Так вона жива? – запинаючись, перепитала Тетяна.
– Жива, жива і навіть іде на поправку. А головне, ми справилися з пролежнями!
– Правда? – усе ще не вірила своїм вухам Тетяна!
– Приїдьте і самі переконаєтесь, – з посмішкою в голосі продовжив Іван Петрович.
Наступного дня, придбавши продукти, Тетяна
поїхала провідати Килину.
Трохи лячно було заходити в палату, де тимчасово перебувають пацієнти перед тим, як назавжди піти у потойбічний світ. Але побоювання
Тетяни розвіялися, коли вона переступила поріг.
На першому ліжку, прямо перед нею, сиділа Килина і щось читала. Побачивши Тетяну, вона
дуже зраділа. На блідому, виснаженому хворобою обличчі світилися великі очі.
– Ось читаю Біблію. Відтепер це моя головна

книга. Мені її дали медсестри. А ще кожного дня
молюся Богу.
Ледь торкнувшись руки Тетяни, яка присіла
поруч, продовжила:
– В юності, як кожна дівчина, я мріяла бути успішною і щасливою. Та в моєму житті було багато розчарувань. Шукаючи для себе щастя, приносила одні нещастя іншим. Я втратила сенс життя і збилася з праведного шляху. Відтоді потрапила в світ темряви та демонів, які багато років
володіли моєю душею. Життя нічого не вартувало для мене, бо навіщо було жити, для чого і для
кого? – Трохи перевівши подих, продовжила:
– І лише опинившись на межі життя і смерті, за
крок до безодні, звідки уже немає вороття, я зрозуміла, яким гріховним був мій шлях, яким безбарвним та безглуздим було моє життя. Ні сенсу,
ні змісту в ньому не було, а значить, і не було самого життя. Я каюся, я благаю прощення в усіх,
кому завинила, я вимолюю спасіння у Всевишнього і він дає мені ще один шанс. Тепер я знаю,
як жити! Я буду жити з Богом у серці. Як сказано
в Біблії: «блажен (щасливий) кому помічник
Бог» (Псалом 145).
Килина розповідала про свої плани: «Я заново
навчуся ходити, тільки потрібні ходунки. Повернувшись додому, буду вирощувати квіти, вишивати рушники, наварю смачного варення». А
втім, від напливу емоцій, вона дуже стомилася. І,
лише торкнувшись подушки, відразу заснула.
Залишаючи хоспіс, Тетяна подумала, що шлях
до одужання Килини ще довгий і нелегкий. Та
вона справиться, бо віра у Бога дала їй сили. І
вчепившись обома руками за життя, Килина ні за
яку ціну вже більше не розслабить їх.
Епілог
Пройшов рік. У міському парку під кронами
багатовікових дерев на лаві сиділа жінка і зосереджено читала книгу. Поруч лежав ціпок, з
яким вона ніколи не розлучалася. На блідому обличчі, красиво обрамленому коротким, гарно укладеним русявим волоссям, з'явилася ледь помітна блаженна посмішка. Килина відклала книгу, вдихнула на повні груди терпкий аромат квітів і підняла голову догори. Крізь верховіття дерев, що кружляли в танці на вітру, виднілося голубе бездонне небо. Тихо шелестіло, ніби перешіптуючись про щось своє, листя. Килина подумала:
– Як чудово! Яке щастя бачити і відчувати красу землі, яке щастя просто жити!
Раїса Щербан
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Бажання жити – понад усе
Уже більше п'ятнадцяти років справжньою
подругою Чернігівської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка є Дарина Хмарна. Своє життя вона не уявляє без літературної творчості та бібліотеки. Багато читає
та пише власні твори. Доля для неї підготувала
багато нелегких викликів і випробувань. Та ця
тендітна, але сильна жінка, не підкорюється негараздам, намагається «жити на повну», а її
життя заслуговує бути прикладом мужності,
стійкості, порядності та гідності для інших.

Дарина Хмарна народилася 2 квітня 1950 р. у
Чернігові. Закінчивши Седнівську середню
школу (Чернігівська обл.), вступила до
Львівського державного університету ім. І.
Франка на факультет іноземних мов.
Після закінчення вишу два роки працювала в
селі Варовичі Поліського району Київської області, а згодом переїхала до м. Прип'ять, де за
три кілометри від нього було зведено тепер уже
всесвітньовідому і горезвісну Чорнобильську
атомну електростанцію.
Одинадцять років працювала вчителькою
французької мови в Прип'ятській школі № 1 до
евакуації населення 27 квітня 1986 р. Її сім'я
спочатку виїхала до Чернігова, а потім – до селища Седнів, до хати батьків. Після евакуації
Дарина Хмарна працювала вчителькою в Ірпені
та Києві.
1997 року, після смерті батька, переїхала до

Чернігова, де знайшла собі ще одну велику родину – обласну громадську організацію «Союз
Чорнобиль України». З того часу Дарина Хмарна активно зайнялася громадською діяльністю.
Вона працювала перекладачем організації, брала участь у численних акціях протесту в Києві за
права людей, які втратили здоров'я і життя під
час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пані Дарина завсідниця зборів,
конференцій, мітингів, що проводяться обласною організацією «Союз Чорнобиль України»,
незважаючи на важке захворювання, пов'язане
з Чорнобильською катастрофою, є гідним прикладом нездоланності духу і сили волі.
Життя Дарини Хмарної, як і в багатьох евакуйованих з м. Прип'ять та 30-кілометрової зони
аварії Чорнобильської АЕС, розділилося на
«до» і «після» аварії, що принесла їй багато
горя та болю. Але мужність і велика сила духу
пані Дарини долає прояви і виклики страшної
хвороби, і вона вирішує присвятити своє життя
творчості. Пише спогади про Чорнобиль і Прип'ять, описує життєві історії друзів і знайомих.
Пані Дарина говорить: «Я пишу тому, що Це із
мене проситься, і Це, я сподіваюся, колись комусь знадобиться».
Зараз Дарина Хмарна відома як письменникпубліцист, що пише твори на тему Чорнобиля. Її
твори нікого не залишають байдужими, вражають своєю глибиною та просякнуті людським
болем і стражданнями, викликають щирі емоції
та демонструють величину катастрофи, що довелося пережити українському народу. Звідси і
хобі письменниці – допомога стражденним.
Пані Дарина відома особистість у Чернігові.
Вона нагороджена Почесною грамотою Чернігівської міської ради, почесною грамотою Всеукраїнської громадської організації «Союз
Чорнобиль України», вищою відзнакою Чернігівської обласної організації «Союз Чорнобиль
України» – орденом «За заслуги».
У повсякденному житті Дарина Хмарна відвідує Чернігівську обласну літературну студію
«Гарт». Має чимало публікацій у журналах
«Тайны ХХ столетия», «Ренессанс», газеті
«Бульвар Гордона» та місцевих газетах. Є одним
з авторів унікальної книги про чорнобильську
атомну катастрофу «По той бік Чорнобиля»
(Австралія, Сідней, 1993 рік. У збірнику жінки
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світу розповідають про свої враження щодо
аварії на ЧАЕС 1986 року в Україні). Неодноразово ставала героїнею документальних фільмів,
що демонструвалися на місцевому телебаченні.
Наразі працює над книгою про Чорнобиль.
Незважаючи на життєві труднощі, Дарина
Хмарна говорить про себе як про щасливу людину. Батьки навчили її любити книжки і це за-

хоплення сприяло тому, що вона досконало
вивчила французьку мову, стала вчителькою,
досвідченим перекладачем, екскурсоводом і назавжди пов'язала своє життя з літературною
творчістю та бібліотекою.
Олена Попович,
Чернігівська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка
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«Ти звідси поїдеш, жити в цьому місті ти не будеш...», – так
циганка Тетяна, чорнобильська віщунка, попереджувала кожного, хто зважувався дізнатися в неї про своє майбутнє

Евакуація
У ніч на 27 квітня, вже перед сходом сонця, я
побачила сон. Бабка величезних розмірів тріпотіла величезними крилами за моїм вікном, над
моїм п'ятиповерховим будинком і це тріпотіння
видавало голосний нестерпний звук. Той звук
тяжко полонив слух і краяв серце. Нелюдська
туга охопила душу вві сні. І я прокинулася після
7-ої. Нестерпний звук не щез. Він чувся з вулиці.
Я підійшла до свого вікна і підняла важкі штори.
Напроти мого будинку, над дахом школи № 2,
важкий звук видавав низько завислий вертоліт.
У двері різко подзвонили.
– Збирайтеся, нас сьогодні евакуюють з міста... – На порозі стояв староста під'їзду.
Хутко вдягнувшись, я вибігла з будинку. Вулиці міста ще були порожні і я дуже швидко йшла зі
свого 2-го мікрорайону до 5-го, до оселі мого
брата.
Брат збирався на роботу, він працював на другому реакторі старшим інженером управління
блоком, а на четвертому реакторі продовжували
гасити пожежу.
Моєму братові Михайлу виповнився 31 рік, він
мав двох маленьких синів.
Коли ми обоє вийшли, вулиці міста вже прокинулись, метушилися люди, на вулицях торгували
якісними київськими продуктами харчування.
Ми з Михайлом зупинилися на тій зупинці, з
якої зазвичай робітники ЧАЕС від’їздили на роботу спеціальними автобусами. Посірілий від
горя брат раптом сказав: «Я – заручник смерті...».
Під'їхав автобус і повіз Михайла до аварійної
станції. А я пішла до пошти відправити телеграму батькам в рідне село. Треба було заспокоїти
їх, бо боялася, що країною вже пішли чутки. Біля
віконечка на телеграфі стояла черга. Два чоловіка в чорних шкіряних куртках, вірогідно, представники КДБ, перевіряли кожен пакет теле-

грам, щоби не було витоку інформації. Телеграми були типовими, ніхто не наважувався лякати
своїх рідних, про аварію замовчували.
«Тато, мамо, у нас все добре, скоро приїдемо,
вітаємо з травневими святами» – це текст моєї
телеграми. Я покинула будівлю пошти.
Яскраве сонячне світло залило вранішнє місто.
Пахло яблуневим цвітом, на клумбах у центрі
вже висадили троянди. На вулицях Прип'яті юрмилися люди, молоді мами з колясками і з дітками «за руку» ставали в чергу за продуктами.
А за 3 км від міста горів атомний реактор.
Людські тіла поглинали радіоактивне опромінення, що перевищувало всі мислимі й немислимі
дози, але ніхто не лякав людей білою смертю... А
в цей час літаки з енергетиками, хворими на гостру променеву хворобу, вже відлетіли до Москви... Люди не мали жодного уявлення про невидиму загрозу. Байдужість радянської влади до
людського життя не мала меж!
Над аварійним реактором кружляли вертольоти, скидаючи пісок. А діти, які збиралися із
мамами в евакуацію, гуляли вулицями, стояли на
центральній площі. Яке ж опромінення дістали
маленькі українці в ці хвилини?
Я бігала по місту, збираючи своїх друзів, запрошувала їх до моїх батьків в Чернігівську область. Мені чогось не хотілося їхати в ліс з палатками, куди нас збирались евакуйовувати. Підходячи до свого будинку, вражено остовпіла. Місто заполонили автобуси, міліціонери, військові.
Я не злякалася, лише розгубилася, застигла шокована побаченим. До квартири мене завів міліціонер. У його присутності я гарячково кидала в
сумку дорогі мені речі, документи. Мені дозволили не їхати з усіма. В автобуси культурно, не
кваплячись і без паніки, заходили люди. Вони
їхали на «три дні» і навіки...
Забравши дітей моєї подруги (це була молода
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сім'я з 4-річною дівчинкою), я разом з ними, десь
о 13-ій годині, прямувала до станції Янів. Ми не
йшли, ми чогось бігли, у руках було повно речей,
валізи, сумки. Катруся вчепилася маленькими
рученятами за мою спідницю і ледь встигала за
дорослими. Мене шокував чийсь погляд. Не
відриваючи чорних очей від мене і Каті, з жахом
дивився один з водіїв автобусів, які тільки в'їжджали до міста.
Ліс поблизу, пісок, і ми біля колій. На станції
Янів уже було повно людей. Поїзд мав прибути о
17-ій. Я думала, що пересидіти у батьків «3 дні»
краще, ніж у палатках.
Матерям з дітьми запропонували залу в приміщенні маленького «вокзалу». Усі інші «біженці» дихали «свіжим» повітрям за 2 км від епіцентру української Хіросіми.
До мене приєдналися ще дві сім'ї з дітьми.
Одній з моїх подруг просто не було куди їхати в
Україні. «На щастя» ще й дощ закапав. Ми спокійно мокли надворі.
У вагони людей «пакували» робітники станції і
міліція, жінок із дітьми, Слава Богу, – першими.
Нас було чотири жінки і четверо дітей: три хлопчики і дівчинка. А чоловіків – троє, брат мій
прийшов з нічної зміни прямо з під того горезвісного, тепер відомого на весь світ, місця. Валізи у
вікно пхали наші чоловіки. Щільний натовп розкидав нас і наших дітей по вагону... Вікна і двері
наглухо зачинили. Від браку кисню голосно плакали немовлята. Дизель-потяг рушив. Посадити
вдалося лише дітей і матерів з грудними дітками.
Усі дорослі їхали стоячи майже 3 години.
Поїзд наблизився до атомної станції і чомусь
зупинився. Навіщо? Нині ніхто не знає. Але
зруйнований задимлений привид четвертого реактора назавжди врізався в нашу пам'ять. Те видіння супроводжує мене все життя. Ні вікон, ні
дверей не відчиняли.
«Дощик у Прип'яті крап-крап-крап, а ми з
Прип'яті – драп, драп, драп...», – заспівали у вагоні під гітару молоденькі хлопці і дівчата.
Я заціпеніла і рухалась з потягом безконечним
шляхом з того свого життя, до якого вже не було
вороття ніколи. Дорога здавалася вічною, час
ніби зупинився...
У Чернігові сутеніло... На автобусній станції
прибульців трамбували в автобуси, у звичайний
приміський транспорт, де їхали й інші пасажири,
але нам дозволили їхати без квитків... Автобуси
були дуже переповнені, біженці з дітьми їхали
стоячи. Маленька Катя заснула у матері на руках.

Спасіння прийшло у вечірньому повітрі селища
Седнів. Нас вітали кам'яна Воскресенська церква, навпроти двору – Козацька, дерев'яна... Сини
мого брата просто летіли вулицею в бабусин дім.
Грюкнула хвіртка отчого дому, на поріг вийшла
моя мама.
– Іване, – радісно кликала вона мого батька. –
Ти подивись-но скільки гостей прибуло на свята!
Ми збилися докупи.
– Мамо, нас евакуювали...
Батьки вражено дивилися на нас...
Змучені важкою страшною дорогою, приголомшені трагедією, ми пішли готувати спільну
вечерю. У двір сходилися односельці. Країною
вже котилися чутки.
Тато виставив на вечерю горілку і вино. Ми
трохи випили, а ночувати розійшлися по двох хатах, тож радіоактивний пил з одежі і валіз «засвітив» дві седневські оселі.
Ніхто з нас тоді ще не уявляв розмірів трагедії,
ніхто навіть не передбачав страшних наслідків.
Цвіла теплюща весна, ми були молоді і раділи
сонцю і життю.
Очікувалися травневі свята і свято Великодня.
Святкували 4 дні – «по-радянськи». На телебаченні транслювалася брехлива інформація про
аварію. А в московській клініці вже вмирали перші жертви опромінення, ліквідатори цієї катастрофи. Над величезною країною зависла тривога...
Ми схаменулися на п'ятий день і поїхали до
Чернігова «під дозиметри». Коли нас перевіряли, прилади дзвеніли і зашкалювали... Потім ми
цілий день прали свій одяг і постільну білизну у
річці Снов. Діти скрізь були з нами.
Мій брат перший покинув наш гурт, роз'їхалися мої друзі. А з «порохової діжки», атомної
станції вже після своєї вахти брат прислав телеграму: «Викидайте прип'ятські речі!».
Я знала, що школи, себто людей і дітей з освіти,
розмістили в Поліському районі, але я разом із
дітьми, Іваном і Костиком, залишилася жити з
батьками. Трохи пізніше трирічного Костю вивезли до Росії.
Тривога вразила цілий світ, змусила здригнутися людство всієї планети Земля. На ліквідацію
наслідків Чорнобильської катастрофи їхали
люди з усього Радянського Союзу.
Почалися наші поневіряння по світу, пов'язані
зі статусом евакуйованих. Уже після Полісся,
Одеси, Києва, Пущі-Водиці й Ірпеня я писала
свої спомини про ті страшні події і пережите
нами для австралійців, які приїхали до Києва ще
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1986 року, восени. Дві поважні австралійські пані
вирішили створити книгу з правдивих розповідей
очевидців катастрофи.
З глибин моєї пам'яті виплила моя юнацька любов до творів Ернеста Хемінгуея, коли моя свідомість уже щось увібрала в себе з тієї загальноукраїнської трагедії.
«Нема Людини, яка б не була, як Острів, сама
по собі, кожна людина є частиною Материка, частина Суші. І якщо Хвилею знесе в Море Берегову Скелю, меншою стане Європа і також, якщо
змиє Край Коси, чи зруйнує Двірець твій, чи Друга твого оселю, смерть кожної Людини поменшує і мене, бо я єдине з усім Людством, а тому не
питай ніколи: «По кому лунає Дзвін», він лунає
по Тобі... (Джон Дон. 1572-1681 рр.).

Ці слова з роману Ернеста Хемінгуея «По кому
подзвін» переслідували мою пам'ять дні і ночі, і
місяці, коли ми жили одним подихом, одним
днем, коли події, що розгорталися навколо нас,
руйнували наш світ і вели нас до чогось нового і
незвичайного, коли все залежало від волі Бога,
якого ми згубили.
Моє оповідання, яке потрапило до австралійської книги «Жінки світу про Чорнобиль», австралійці назвали «Дорога втраченого Життя».
Пізніше мій брат Михайло скаже: «Ми втратили не місто, ми втратили життя».
Після мене деякі режисери «чорнобильських»
кінофільмів теж вписали до своїх творів слова
вічного Хемінгуея.
Дарина Хмарна, м. Чернігів
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І все таки я живу
Я не поет і не талант,
Звання і титулів не маю,
Лиш до безтями я кохаю
Цю землю, мову й свій народ.
Раїса Балахно народилася в невеличкому мальовничому селі Вівчицьк Голобської селищної
ради Ковельського району на синьоокій Волині в
селянській родині. Мама з дитинства вчила її
співати українських народних пісень, тато – білоруських, а коли співали разом – це було родинне тріо. Українські вишивки прикрашали оселю, рушники квітли на іконах, домоткані доріжки встеляли долівку. У домі панували злагода і
доброта. Все найкраще ввібрала маленька Раїса
від своїх батьків, наснагу – від неповторної природи рідної Волинської землі, щирих душею і
працьовитих людей. Народні традиції краю, художня самодіяльність, українські класичні вистави, в яких були задіяні її батьки, виховали любов до прекрасного: поезії та пісні.
Декламувати вірші почала рано, особливо любила читати поезії Лесі Українки, садиба-музей
якої знаходилася неподалік села. Згодом почала
писати сама. Перший вірш «Дивосвіт» був опублікований у Ковельській районній газеті в 1969
році.
Відтоді Раїса не переставала писати. Брала
участь у районних та обласних літературних
конкурсах. Це були її малі та великі перемоги.
Мріяла стати журналістом, але не судилося. Закінчила Київський інститут культури – здобула
освіту бібліотекар-бібліограф. Працювала в бібліотеці, та більшість свого трудового життя – в
комісії у справах неповнолітніх, в соціальній

службі з дітьми з особливими потребами.
Ця робота вимагала, крім високої кваліфікації, – чуйності, доброти і терпіння, вміння відчувати чужий біль. Увесь цей період не полишала
творити, допомагала творчому становленню дітей з інвалідністю. Неодноразово зі своїми підопічними брала участь в обласних та всеукраїнських конкурсах. Здавалося, доля була прихильною до неї. Та янгол-охоронець, який вів щасливу жінку в житті за руку, чомусь на цілих чотири
роки відпустив її. Настав період, коли «чорна
смуга» накрила її «з головою». Здавалося, весь
світ був проти Раїси: безробіття, смерть найдорожчих людей.
Дуже рано і несподівано пішли за межу батьки,
в сорокарічному віці помер чоловік, трагічно загинув син. Розпач та відчай. Не справлялося серце, відмовляли ноги. Здавалося – це кінець життя. А далі – довгі місяці в лікарняних палатах.
Поволі свою душу виливала в поезію, де звучали біль втрат, почуття провини, сенс життя.

– 48 –

Душа прямує до причастя

А так летять у безкінечність дні,
Хвилини радощів, секунди щастя.
Великий світ, а я – піщинка в нім.
Моя душа прямує до причастя.
Я плакала сьогодні на хресті

Я плакала сьогодні на хресті,
Не просто плакала, навзрид ридала.
Я плакала сьогодні на хресті,
На грудях маминих я душу очищала...
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Що свої голови зложили
За мирне щастя наших днів.
Народе мій, загубиш славу,
Коли дозволиш сарані
На своїм прапорі піднести
Свавілля чорного вогні.
Народе мій, люби Вкраїну,
Як око бережи її,
І знай у нас вона єдина,
Це внуки й правнуки твої.

Саме вона, поезія, та любов до малолітнього
сина допомагали виживати.
Випадкова зустріч з Ліною Костенко та Ганною Чубач ще більше зміцнили віру в її сили, бажання жити і творити.
Згодом прийшло і нове кохання. Повірила, що
саме цей чоловік, якого зустріла, зробить її знову щасливою, і не помилилася. Створили сім'ю. І
вірші зазвучали по-іншому – пройняті любов'ю,
ніжністю та щирістю до всього, про що писала.
Кажуть, що рай

Є в доробку Раїси Володимирівни чимало
пісень, в яких звучать нотки запізнілого кохання,
вірності, надії: «Запізніла птаха», «Осінь», «Ти
чекай», «Коханий», «Лютневі весілля», «Милувала милого» тощо. Деякі з пісень автор виконує
сама.
Цвітуть каштани

Кажуть, що рай лиш на небі,
Мені ж поряд з Тобою – рай.
Коли очі світяться в Тебе,
Коли губи шепочуть: «Кохай»…
Коли ніжність захоплює хвилею,
І штормить в забутті відчуття,
Хочу вірити – буду щасливою,
Бо ти є моє щастя й життя.

Цвітуть каштани...
А я чекаю Тебе, коханий,
А я чекаю і вдень, і вночі.
Цвітуть каштани, світяться очі.
Цвітуть каштани,
Цвітуть каштани,
Пора забути Тебе, коханий,
А я чекаю і вдень, і вночі.
Смутком каштанів світяться очі.
Цвітуть каштани,
Цвітуть каштани,
Я забуваю Тебе, коханий,
Не хочу думать ні вдень, ні вночі.
Чом моє серце забуть не хоче?

Життя, надія…

Я так люблю дивитись Тобі вслід,
На крок твій впевнений, чіткий і гордий…
Так крокувати може чоловік
Широкої душі, надійний і достойний.
І сили додає мені щодня
Відверта усмішка, щира розмова, мрія,
Бо справді, віра – то життя урок,
А вірність – то всього життя надія.
Сформувалася збірка, котра побачила світ
2012 року під назвою «Серпанок долі». До збірки
увійшли понад 400 поезій і пісень, які знайшли
своїх шанувальників.
І досі ниють шрами на серці від втрати найдорожчих людей, не проходить і фізичний біль –
діагнозів годі перерахувати, та Раїса Володимирівна бореться за щастя жити. Не проходить
жодного дня, щоб не писала. У віршах – любов
до неньки-України, малої батьківщини, звідки
коріння роду, біль за хлопцями, які віддали життя, захищаючи свою землю, а ще віра, віра в щасливе майбутнє.

Народе мій, ти втратиш віру,
коли на батьківській землі
Знов замість жнив солоні сльози
Косити будуть матері.
Народе мій, ти втратиш силу,
Коли забудеш про синів,

Сьогодні Раїса Володимирівна перебуває на
заслуженому відпочинку, виховує трьох внучок.
Попри проблеми із здоров'ям, не сидиться їй
вдома. Своє слово несе людям, виступає перед
читачами в будинках культури, загальноосвітніх
закладах, перед учасниками АТО Рівненської та
Волинської областей.
Побувала в складі художніх колективів на Балканському фестивалі в Болгарії, брала участь в
обласному фестивалі «Волинський оберіг».
Готується видати нову поетичну збірку. Часто
любить повторювати:

І все-таки я живу…
І внучок я маю, і сина,
Кохану людину і дім,
І все це – моя Україна!!
Раїса Щербан
– 49 –

ПОВІР У СЕБЕ. ТВОРЧІСТЬ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 31, 2016 рік

«Мислю, творю - значить живу!»
Віра Петрівна Пивовар народилась у селі
Корнин Рівненської області в сім'ї сільського
вчителя. Від батька успадкувала любов до слова, від матері – до народної пісні, від обох –
любов до праці. Закінчила філологічний факультет Рівненського педагогічного інституту
ім. Д. З. Мануїльського. З 1970 року працювала
в школі вчителем. У 1976 році була удостоєна
почесного звання «Відмінник народної освіти
України». У 2000 році працювала за кордоном.
Через ностальгію і відірваність від родини почала писати вірші. Віра Петрівна втілює в життя свій девіз: «Мислю, творю – значить живу!».
Свої твори пише кількома мовами: українською, російською, іноді італійською.
«Прямокутник вікна...»

(за Л. Гольонко)
Я дивилася теж
У вікна прямокутник відмитий.
Я стогнала від болю ночами
в тривожному сні.
Не вікно це, а вихід у Всесвіт відкритий,
День при дні,
день при дні,
день при дні.
У чеканні нового життя
день за днем
Видивлялась у стелю палатну.
Ні хвилини в мені не було каяття –
Лиш надія
на руку Його Благодатну,
І що Він подарує дитя.
Через муки народжувать нам заповів.
Але щоб лежати? Весь термін? Без руху?
Як тягнувся той час! Але й він пролетів.
Дяка Богу – послав сили й духу.
За вікном листопад, потім грудень,
і січень,
і лютий.
Всесвіт мій за вікном жив буденним
життям.
Воскресила весна води, кригою скуті.
Травень радість приніс –
довгождане дитя.
Розтин кесарів... спалах гарячий вогню...
Той відхід в небуття...

І повернення «звідтам» до тями...
Коли крикнуло
Болісно мною здобуте ДИТЯ,
Я, нарешті, відчула, що – МАМА.
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Пивовар В. П.
23.03.2016 р.

Двобій

/Уляні Марчук посвячується/
Не передать, які тяжкі
Ці горем писані рядки!
Не тільки подруга моя
Дорогу цю пройшла і я.
I. Покаяння

Злий ворог тихо, непомітно
Точив здоров'я день при дні.
Яким же чорним, непривітним
Світ білий видався мені!
Діагноз – наче постріл в спину,
Неначе привид – Смерть сама!
На кого я лишу дитину?
Хіба рятунку вже нема?
Враз відлетіли світлі мрії,
Крилом змахнула безнадія.
Прощай, усе. Лечу в безодню,
До днів останніх від сьогодні.
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Спинився час. Розбились сподівання.
Мій потяг повезе мене в страждання.
Не квітами устелена дорога ця –
Від станції Початку до станції Кінця.

Лишень вперед. Через ножі.
Святий Безсмертний, поможи.
Одна в лікарні. Важкі дні.
На що надіятись мені?
Та за взірець тоді й понині.
Тендітна жінка із Волині,
Що із хворобою змагалась.
Могутня духом – не зламалась.

В житті нічого не буває просто так.
За щось нам Бог дає і покарання.
Прийшла пора задуматись, однак,
Принести Господу сердечне покаяння.

Шукала сили і вона
Цю чашу випити до дна.
І піднялася над стражданням.
Здійснила мрії, сподівання.
Вкраїнка, Мавка лісова –
Вона в мені й тепер жива.

Я часто не молилась,
Я не співчувала.
З погордою на ближніх споглядала.
Судила всіх, сама була судима.
Прости, мій Боже! Я – твоя дитина.
Прости. Тебе благаю дуже.
За все прости, бо я така недужа!

Старець
(переклад з англійської на російську – автор
невідомий, на українську – Пивовар В. П.)

Прийду з смиренням
У призначені тобою дні.
Дозволь довершити діла земні.
Мене направ і врозуми,
Людиною дожити дай останні дні.

Всміхнулась вранішня зоря –
В кімнату входить медсестра
І бачить діда на постелі –
Побляклі очі невеселі.
Примхливий старець-неборак,
Що животіє абияк.
Не чує, надриватись слід.
– А щоб ти згинув, дармоїд!
Бурчить постійно вдень й вночі
– Ну скільки можна? Замовчи!
Тарілку скинув на підлогу,
Скажи, де туфлі, заради Бога?
Шкарпетки де, старий герою?
Отак би врізала порою!
– Ти в очі глянь мені, сестра!
Так, вже пройшла моя пора.
Ти спробуй бачити що «за»:
За слабкістю, за вічним болем
Життя, прожите в неспокої.
Тепер старий піджак в дірках,
Лице у зморшках, сум в очах.
Ти в душу глянь мені, сестра!
Я теж колись був дітвора,
Хлопчисько, непосида милий...
Мої батьки мене любили.
Маленьким пустуном, бувало,
Мене на гойдалках гойдали.
І страшно й весело було,
Але, на жаль, давно пройшло.
Мені 16. Я горю!
Надіюсь, мрію і творю!

Гріхи, що я вчинила, знаєш ти.
Благий і милосердний,
Все мені прости.
II. Рішучість

Не хочу я, щоби без ліків
Кінець приходив чоловіку.
Ні, я не здамся. Ну вже зась!
Від горя сила де й взялась.
Йду милосердя в світ шукати.
В Італію – оперуватись.
Зламаєш кліщі, грізний рак!
Не дамся я тобі ніяк.
Іти під ніж без допомоги?
Незнані Господа дороги.
Молюся, Боже мій, тобі.
Спаси, помилуй. І прости.
Палата біла. Білі стіни.
Обличчя біле, сполотніле.
І серце в грудях, як набат.
Нема шляху тепер назад.
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На наше «хочу» незважа.
Посивів я і духом впав,
За тиждень старцем древнім став.
Тепер живу я через силу,
Щоб бачити родину милу.
Весь світ для мене – тільки в них.
Нема більш радощів земних.
Свій хрест несу я день при дні.
Ох! Як невесело мені!
На серці – криги сотні тонн.
Щоб вмерти – дав би мільйон.
Час не лікує мого болю,
Лише один Господь зі мною.
Все менше світла в світі цьому.
Прийми, Господь, до свого дому.
Не радує життя мене –
Скоріше хай воно мине,
Але і з цим нам слід змириться –
Ніщо не вічне на землі.
Моя голубонько-сестрице,
Заглянь у душу ти мені!
Я не примхливий старець, ні!
Коханий муж, татусь, дідусь –
Таким нехай тобі з'явлюсь:
Маленький хлопчик той веселий,
Що так кружляв на каруселі.
Ти спробуй, роздивись мене –
І черствість враз твоя мине,
Воскресиш душу ти свою.
Ми ще побачимось – в раю.
Заплач, сестрице, по мені,
Про мене згадуй день при дні –
Знайдеш себе.

Шукаю я любов свою.
Політ душі – і я в раю!
А в 28 – я жених.
Кохану ощасливить зміг.
Йдемо до шлюбу в світлий храм
Назустріч щастю і пісням.
І знову полум'я в душі.
Життєва буря не страшить.
Вже 35. Росте сім'я:
Синочки, дім. Любов моя
Ось-ось розродиться ізнов
Дочкою. Хай живе любов!
Життя летить, летить, летить...
І 45 пройшли, як мить.
І діти, як гриби, ростуть.
Ляльки, і школа, й інститут.
Все! Вилетіли із гнізда.
Щасти вам! Відступись, біда!
Став пусткою затишний дім –
Лиш я й дружина в домі тім.
Удвох лягаєм і встаєм,
Удвох до старості ідем.
Минуло 60 нам літ,
Вона – бабуся, я – вже дід.
Внучата радісно шумлять –
Нам знову ніби 35,
Яке нам щастя – щебіт цей!
Щоденно повен дім гостей,
Але такий закон життя –
Пішла кохана в небуття.
І сонце почорніло враз,
І день ясний в очах погас.
У щастя також є межа

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

Я така ж людина, як усі
Поглядаю на телефон, очікуючи дзвінка від
Вікторії Самчук. Намагаюся згадати: а чи давно
ми знайомі. Мабуть, не менше п'яти років. Чи
змінилася вона за ці роки? І так, і ні. Така ж цілеспрямована та рішуча, повна задумів та наполеглива у їхній реалізації, завжди з новим поетичним рядком на вустах. А що ж змінилося. Здоров'я... Так, тут все не так оптимістично. Вікторія –
людина з інвалідністю. Вона слабозора, має цукровий діабет, а останні 2 місяці на постійному
діалізі. Я знаю, що погане самопочуття обмежило її активність, вона вже не так часто буває в
Рівному. А між тим, на прохання щодо інтерв'ю
погодилась одразу і наполягла, що ніякого
«скайпу»: вона сама прийде на місце зустрічі.

Який же в неї зараз настрій, вона сердиться чи,
як раніше, повна оптимізму? Важко уявити, як
почувається і що відчуває... Дзвонить телефон і я
йду зустрічати свою гостю.
– Вікторіє, дуже рада нашій зустрічі!
– Дякую, Олександро! Я теж дуже рада (усміхається).
– Вікторіє, давайте уявімо, що ми зовсім незнайомі і навіть читачі «Інва.net» чують про Вас
уперше. Будь ласка, розкажіть про себе в декількох словах.
– Навіть не знаю з чого почати… Мені здається, що я така ж людина, як усі. Не думаю, що я
якась особлива. Єдиною особливістю, мабуть, є
те, що я людина з інвалідністю. І ось цей факт
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трішки відрізняє моє життя від життя звичайних людей. А від інших осіб з інвалідністю мене відрізняє нозологія, бо я людина,
яка дуже погано бачить. Відповідно і життя
моє має певну специфіку – вдома в побуті,
на вулиці. Багато що, до певного часу, доки
здоров'я мене конкретно не підвело, я могла самостійно пройти містом, кудись доїхати; я добре орієнтуюся в місті. Але тоді й
зараз специфіка моєї хвороби вимагала допомоги сторонньої людини, коли, наприклад, треба щось прочитати, перевірити документи. Якщо порівняти з людьми на візках – вони не завжди можуть зайти, але без
проблем самостійно оформлять документи. Головне, щоб будівля певної організації
була для них доступна. А я, наприклад, фізично зайти можу, але в роботі з докуменВікторія Самчук з вихованцями Клеванської школи-інтернату
для дітей з порушеннями зору (жовтень 2016 року)
тами потребую допомоги.
– Тут, мабуть, виникає питання довіри до
сторонньої людини?
чоловік. Для нас була зроблена редакторська ро– Я така людина, яка може попросити про добота – «розбирали» наші вірші, також ми вчилипомогу. У мене нема комплексу незрячої. Коли
ся писати тексти до пісень і пройшли віршотеравтратила зір, то довго не наважувалася взяти в
пію.
руки тростину. Я до останнього намагалася довіЩодо громадської діяльності – вона для мене
ряти своїм очам і розраховувати лише на свої
теж дуже важлива, я знайшла в ній свою нішу. Я
сили. Але з часом зрозуміла, що не варто цього
не хочу бути в цьому світі тільки споживачем,
робити і змушена була скористатися тростинхочу бути корисною для інших людей. Багато хто
кою. Цей був той момент, коли визнала – я необмежується лише сім'єю та роботою і більше їх
зряча і мені потрібна допомога сторонньої людинічого не цікавить. У тому числі їх не хвилюють
ни. Хоча і зараз я все-таки намагаюся максипроблеми людей з інвалідністю. Але це й не дивмально вирішувати все самостійно, менше турбуно, бо поки я сама була більш-менш здоровою,
вати родичів.
рідко задумувалася, чи комфортно таким людям
– Це вже «говорить» Ваш характер.
і які проблеми їх турбують. Коли ж особисто з
– Завжди була дуже цілеспрямованою. Лише
цим стикнулася, то більше почала розуміти люостаннім часом підводить здоров'я. Теоретично
дей, обмежених фізично. Працюючи над тим,
я можу все «вирішити», знаю, куди треба звернущоб покращити умови для себе, зробити навкотися, якими шляхами діяти. Але фізично мені це
лишнє середовище більш доступним, я також доважко зробити. Не вистачає сил.
помагаю й іншим, хто має схожі труднощі. І мені
– Вікторіє, Ви багатогранна людина. Поетеса,
це подобається.
активна громадська діячка, виховуєте сина. Чи
– Ваша громадська організація людей з інвамає щось для Вас найбільшу вагу? Коли Ви, налідністю по зору «Генерація успішної дії» багато
приклад, думаєте: так, я багато досягла як грочого досягла за ці роки, зарекомендувала себе як
мадська активістка, але в першу чергу я поетеса.
експерт у питаннях доступності для осіб з інваАбо: сім'я – для мене головне.
лідністю. Що вважаєте своїм найбільшим досяг– Складне питання... Мабуть, на першому місці,
ненням?
як у будь-якої жінки, стоїть сім'я. Мрію, що до– Першою сходинкою, яку ми подолали, стало
чекаюся часу, коли мій син закінчить технікум і
те, що до нас почали прислухатися. Місто
одружиться. Поезія – це моє хобі, це для душі. 3виділило кошти для встановлення на тролейбу4 вересня відвідала у Києві майстер-клас від
сах приладів, які «озвучують» номер маршруту
членів Національної спілки письменників Україта назви кінцевих зупинок. Люди спочатку не рони для поетів з інвалідністю. Це проект Мінізуміли для чого озвучення, але зараз звикли і
стерства культури України. Приїхало близько 20
навіть оцінили. Друге досягнення – ми навчаємо
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працівників сфери обслуговування етиці спілкування з клієнтами з інвалідністю. Як обслуговувати в кафе, перукарнях, інших громадських
місцях. Наше управління торгівлі та громадського харчування зацікавилося і нас запрошують
для консультування. Ми також виступили експертами, коли було заплановано відкриття Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг. Нині приміщення пристосоване, максимально доступне для людей з інвалідністю. Багато хто відзначає, що це європейські
стандарти. Враховані майже всі елементи доступності для всіх нозологій.
Голову організації Петра Поліщука (чоловік
Вікторії) призначили радником мера. І якщо зараз будується будинок соціального характеру
або здається об'єкт (наприклад, світлофор, дорога), це обов'язково узгоджується з нашою
організацією. У селищі Олександрія працювали з
проектантами реабілітаційного центру. Зараз
куруємо проект приміщення для Управління
праці та соціального захисту. Якщо дотримаються всіх наших рекомендацій, думаю, що це буде
перший в Україні державний заклад, повністю
пристосований для потреб людей з інвалідністю.
– Наше Рівне найпрогресивніше місто в Україні
в цих питаннях?
– У цьому плані так – найпрогресивніше. Зараз
почали навіть класти тактильну плитку. Там, де
реконструюють пішохідні переходи, обов'язково
додають тактильну плитку. Виробників плитки
теж знайшла наша організація. Після нас ІваноФранківськ підтримав цю ініціативу.
– На місцевому рівні завдяки вам процес рухається. А що на рівні держави?
– Є у нас державні наукові навчальні заклади,
що позиціонують себе як методично-навчальні
центри. Але насправді більше користі від таких
громадських організацій, як наша. Ми піклуємося про озвучення книг, готуємо проекти. А вони
лише надають методичні рекомендації, а практичної допомоги немає, не практикується ніяких
новацій. Знову ж таки – закони у нас підписуються, але не виконуються. Якщо ти знизу починаєш той закон проштовхувати, лобіювати, тоді
він має якусь користь, в іншому випадку – ні. І
згадайте поправку про те, щоб відмінити пільговий проїзд для людей-інвалідів І групи з супроводженням. Мова про приміське перевезення.
Уже три роки як прийняли бюджет і відмінили ці
пільги. Тобто, в місті ця пільга залишилася, а
якщо ти живеш у селі, то на проїзд до міста пільга
вже не діє. Зробили дискримінацію за місцем

проживання. Ми одразу звернулися з оскарженням. Нам відповіли, що це технічна помилка і
вони виправлять. Але пройшло три роки і чотири
сесії, а проект на голосування так і не поставили.
І те саме з пільгами для одиноких матерів або
батьків. Пільги відмінені і переконати в чомусь
неможливо.
– Вікторіє, Ви завжди відгукуєтеся на те, що
відбувається навколо. Як Ви ставитися до сьогоднішньої ситуації в країні?
– Моя думка – треба цю ситуацію «розрулювати», а не залишати все як є. Скільки послухаєш,
що там відбувається... Ось, наприклад, до сина в
клас прийшов хлопчик з Луганська. Розповідав,
що бойовики там роблять, що хочуть, а наші
військові нічим відповісти не можуть (дотримуються угод). І він каже: хай би наші вже наступали та очистили території. Дитина звідти приїхала
і все це бачила. І мені здається, що наша армія
стала набагато сильнішою, ніж була на початку.
Хай би це був наступ, а не сидіти і чекати, доки
вбивають наших людей по одному. Але політика
– це одне, а те, що там люди живуть – це зовсім
інше. Не знаю, складається враження, що комусь
вигідно, щоб така ситуація залишалася незмінною.
– Пам'ятаю, як мене вразив вірш, який Ви читали під час першого «Парафесту» в 2015 році –
«Вірте, солдати!».
– Дякую! Там якраз є такі рядки:
Вірте – життя не має міри,
Хоч віра зі смаком полину.
Вірте, бо тільки ваша віра,
Звільнивши поєднає Україну!
– Вікторіє, традиційне питання – Ваші плани на
майбутнє? І, можливо, на завершення Ви щось
побажаєте нашим читачам?
– Якщо про творчі плани, то готую свою третю
збірку. На половину книги вже назбирала. Людям з інвалідністю хочу побажати, щоб вони не
замикалися в собі та в себе вдома. Треба виходити та спілкуватися з іншими. І ніколи не жаліти
себе. Треба бути таким, щоб тебе поважали. Бо
при тому, що ти людина з інвалідністю, ти можеш
більше, ніж повносправна людина. Читачам
«Інва.net» та й усім людям загалом хочеться побажати, щоб берегли здоров'я і ставилися з розумінням до людей з інвалідністю. Мені дуже шкода бачити, коли Бог дав людині здоров'я, а вона
цього не цінує. Молодь і старші люди не розуміють, яке це щастя, коли ти все можеш зробити
самостійно. Бо коли ти хворієш, твої рідні починають про тебе піклуватися, а вони в той же час
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могли зробити щось інше. Це означає, що в тебе
нема здоров'я, а ти ще й в інших його забираєш.
Якщо ти здоровий, то ти будеш щасливий і твоя
сім'я буде щаслива.
Ми ще якийсь час розмовляємо, уточнюємо окремі моменти. Обіцяю вислати текст інтерв'ю для
попереднього прочитання, бо знаю, що Вікторія
завжди переживає, що саме вийде з друку «за її
підписом». Потім вона збирає речі і ми рухаємо-

ся до виходу. Можливо, мені здається, але її кроки стали трохи впевненішими, рука, яка опирається на мою руку, твердішою, а голос сильнішим. От тепер я остаточно переконуюся, що це
«наша» Вікторія Самчук – усміхнена, рішуча,
сильна.
До зустрічі, Вікторіє, до нових інтерв'ю!
Розмовляла Олександра Промська

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

Поезії Вікторії Самчук
Секунда

Вернуся весною

Ти ніколи не будеш зі мною.
Ти ніколи не будеш моїм.
Я безвтішно заплачу вербою
І розтану у небі журнім.
Може, доля мені наостанок
Подарує краплинку тепла,
Я росою упавши в серпанок,
Ніжно смутком торкнуся чола.
Смуток той огорне твої очі.
Зрозумієш, що поруч пройшла.
Ніби Мавка печаль залоскоче,
А в душі вже без мене імла.

До вуст лише секунда, розтягнута на роки.
До вуст лише секунда, цілунок твій – полин.
До вуст лише секунда і навіть всі пророки
Не зможуть відповісти, скільки впаде піщин.
До щастя лиш секунда, переборовши вроки.
До щастя лиш секунда, пройшовши карантин.
До щастя лиш секунда і зроблені два кроки
Розбили скло німих вітрин.
У вічність лиш секунда, спинившись на порозі,
У вічність лиш секунда – життя, як кінофільм.
У вічність лиш секунда, скінчився шлях в дорозі.
У вічність – сам і зникне біль.
1.12.2015 р.
Приблуда

Моє кохання, як приблуда,
Немов щеня в мороз тремтить.
Прошу: спади з очей, полуда,
Та ні, залишся ще на мить.

Я ніколи не буду з тобою.
Ти ніколи не будеш моїм,
Як птахами вернуся весною
І розтану у небі журнім.
07.05.2015 р.

Душа пустельником-верблюдом
Пливе у самоті одна,
Загублена весело-мудрим людом.
Чому любов моя сумна?

Чародій

Мій Боже, Ти ж бо чародій!
На твою силу сподіваюсь.
Ти навіть літній суховій
Дощами напоїв до краю.

Хіба в очах, залитих брудом,
Кохання може розцвісти?
Коли бажання пахне блудом
Не збудувати нам мости.

Мій Боже, Ти ж бо чародій!
На твою милість сподіваюсь,
Бо найостаннішу з повій
З собою Ти узяв до раю.

Кохання, те, що привселюдно,
Насправді справжнім не бува,
А справжнє те, яке у буднях,
Котрому зайві всі слова.

Мій Боже, Ти ж бо чародій!
На Твою волю сподіваюсь,
Мене, позбавлену надій,
Зціли! Прошу, молю, благаю!

Усе життя шукати всюди
Кохання будеш ти своє,
Та не помітиш, поруч люди
Кохатимуть таким, як є.

14.08.2015 р.
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Про той рай, що з тобою творили,
З днів-секундочок ніжно сплели
Та про щастя, що просто без міри
В спільній долі хотіли знайти.

Моє кохання, як приблуда,
Немов щеня в мороз тремтить.
Ну, а комусь любов – облуда,
Котра у серці не щемить.
03.03.2016 р.

Поєднали ми долі свої,
Пригадай, як у Божому храмі,
Слізьми з воску і рушниками,
Заплели у один два шляхи.

На сьогодні…

На сьогодні смерть відкладено.
Бог дав шанс ще побалдіти.
Мою долю хитру зраджено.
Час вкраду, щоб просто жити.

05.09.2016 р.
Рахую кроки

На сьогодні біль відімкнено,
Струм, що нервами пульсує.
Лампочку на сонечко замінено,
З вітром сміло помандрую.

Рахую кроки, ідучи на ешафот,
А сонця промінь ще живий.
Давно розгадано мій код
Та серця стукіт вже німий.

Зараз суїцид відмінено,
Хоч і двері всі закриті.
БУДУ ЖИТИ! Все не здійснено…
Хочу побувать на Криті!

Рахую кроки, день – то крок.
І ось дірою чорною стіна.
Бо Бог-палач натис курок,
Що аж від тиші йде луна.

04.04.2016 р.

Думки дзвенять, набатом б'ють,
Можливо, смикнеться рука?
Іще це не останній путь?
Іще станцюю гопака?

Не вбивай

Не вбивай знов, коханий, словами
І надію мою не вбивай.
У ту віру, що поміж рядками.
Про загублений втрачений рай.

21.06.2016 р.
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Закоханий у рідний край
Олександр Адамович Мацевич один з тих людей, які, незважаючи на проблеми зі
здоров'ям (ІІ гр. інвалідності),
випромінюють доброту, повагу, відчуття світлої радості,
любов до життя. З дитинства
він любить природу, барвисте
сяйво вишитих материнських
рушників, мальовничі краєвиди рідного села Курозвани,
місцину, де народився і виріс. І
вже з дитячих років він відтворював красу природи на аркушах паперу.
Народився Олександр Мацевич 29 серпня 1944 року в селі
Курозвани Гощанського району. Від 1950 року навчався в
Курозванівській восьмирічній школі. Після школи були роки тяжкої праці на фермі.
У 1969 році призваний до лав Радянської армії.
По закінченню служби повернувся в рідне село,
де жили його діди-прадіди.

Працював у колгоспі водієм,
вів домашнє господарство. Робота, домашні клопоти не заважали йому творити. Він завжди
знаходив вільну хвилину, аби
зайнятися улюбленою справою. За допомогою фарб передавав красу природи рідного
села.
Сьогодні картини Олександра Мацевича прикрашають
його оселю, оселі рідних і друзів. Його роботи є окрасою
сільських, районних виставок
декоративно-прикладного та
ужиткового мистецтва. Галерею картин Олександра Адамовича відкрито в місцевій
школі. Менший син та внучка
успадкували талант Олександра Адамовича і
тішать односельців своїм живописом.
P.S. Роботи Олександра Мацевича розміщені
на обкладинці цього випуску «Інва.net».
Заїка Г. Р., провідний бібліотекар с. Курозвани
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Огляд подій
Різдвяним вертепом розпочався 2016 рік у
Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці. Учасники заходу перевтілилися в образи Янгола, Чорта, Пастушків, Дзвонаря, Господаря й Господиню, виконували колядки, віншували та бажали щастя і здоров'я в новому
році. Гостею свята була Раїса Володимирівна
Цапун, фольклорист та етнограф, керівник
фольклорного гурту "Джерело", яка наспівувала та розповідала про особливості колядок Рівненського та Житомирського Полісся, виникнення обряду Колядування. На закінчення зустрічі запрошені люди похилого віку, з порушеннями зору виконали разом найбільш відомі
колядки, побажали один одному миру, радості,
Божого благословіння.
Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека зініціювала проведення регіонального круглого столу на тему: «Обслуговування
людей старшого покоління у публічних бібліотеках». Обговорювалися питання: реалізація
інформаційних освітніх потреб, організація навчання літніх людей сучасним комп'ютерним
технологіям, залучення людей старшого віку до
творчості, організація культурного відпочинку.
У роботі круглого столу взяли участь бібліотекарі області, представники органів влади та партнери бібліотеки. Із доповіддю
«Публічна бібліотека
– територія «другого
дому» для людей похилого віку» виступила директор ОУНБ
Валентина Ярощук. У
своєму виступі вона
акцентувала увагу на процесі старіння населення, зростанні кількості користувачів бібліотек
літнього віку та організації їх обслуговування.
В обговоренні доповіді взяли участь бібліотекарі, які мають позитивний досвід в обслуговуванні людей старшого віку. Вони схвалили роботу «університетів третього віку», створення в
бібліотеках волонтерських груп із числа людей
похилого віку.
Організувати свято весни в обласній книгозбірні цьогоріч допоміг «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка». У бібліотеці відбулася соціальна вистава «Театр простих історій». Вистава популяризувала активну роль

жінок з інвалідністю у подоланні кризових ситуацій, захисті своїх прав, поширенні ідей миру
і толерантності в громаді.
Під час заходу присутні почули історії жінок
Рівненщини, які успішно подолали життєві кризи та можуть стати прикладом для інших.
Пані Яна – жінка з інвалідністю загального
захворювання, переселенка з Луганщини, надзвичайно талановита художниця, яка розмалювала один із корпусів Національного університету водного господарства та природокористування в стилі українського орнаменту; пані Діана довгі роки була прикута до ліжка, а сьогодні
– успішна бізнес-леді; пані Наталія подолала
складні життєві ситуації, стала щасливою матусею та дружиною.
На заході звучали пісні у жестовому виконанні Софії Холодько, пісні у виконанні Христини Боговіт, поезії Вікторії Самчук, Тетяни
Войтович.
Презентацію
благодійної виставки «Торкаючись, бачу: великі Українці»
організовано у
відділі мистецтв
РОУНБ. В експозиції було представлено 12 скульптур відомих українців: Тарас Шевченко, Леся Українка,
Іван Франко, Григорій Сковорода, Андрей
Шептицький, Микола Амосов, Марія Заньковецька, Володимир Івасюк, Михайло Бойчук,
Олександр Довженко, Георгій Гонгадзе, Сергій
Нігоян.
Біографія кожної особистості озвучувалася
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через аудіомедійний засіб впізнаваними голосами відомих українських музичних виконавців:
Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Оксани Білозір, Павла Табакова, Павла Зіброва,
Алли Кудлай, Юрія Гнатковського, Павла
Дворського, Василя Ілащука, Олександра Божика, Наталії Шелепницької, Ірини Зінковської. Зі слів присутніх, виставка надзвичайно
цікава, скульптури можна впізнати на дотик,
адже виконані на професійному рівні. Озвучення біографій відомих особистостей – пізнавальне та інформативне.
Традиційно, на початку серпня, у Рівненській
обласній універсальній науковій бібліотеці відбувається інтелектуально-розважальне дійство
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для дітей табору «Романтик», що діє при Здолбунівському районному центрі соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді.
Цікавим та пізнавальним для вихованців був
майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки з
трави під керівництвом майстрині народної
творчості Олександри Медвідь.
Під час заходу діти з особливими потребами,
сироти, з багатодітних сімей, діти вимушених
переселенців і учасників антитерористичної
операції ознайомилися з ресурсами та послугами бібліотеки. На десерт відбулася зустріч з
улюбленими письменниками Валентиною Люліч та Оленою Медведєвою.
Зоя Романуха
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Бібліотека – територія
добра і милосердя
Серед освітніх та медико-соціальних центрів, що здійснюють соціальну реабілітацію
дітей з особливими потребами, значне місце
посідає бібліотека. Рівненська обласна бібліотека для молоді одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності вбачає обслуговування
дітей та підлітків з обмеженими можливостями, допомогу їм у соціальному становленні
та соціальній адаптації.
У рамках проекту «Життя без обмежень» молодіжна книгозбірня провела для дітей та підлітків з особливими потребами цілий комплекс
заходів, свого роду бібліотерапію, яка сприяла
їхньому оздоровленню та розвитку. Полюбилися дітям літературні диліжанси «Впізнай казку», відвідування Рівненського зоопарку. Їзда
дітей на конях приносить не лише позитивні
емоції, а є частиною фізичної реабілітації.
Серед учасниць проекту «Життя без обмежень» молодіжної книгозбірні – 15-річна переселенка із Луганщини Інна Кравчук. З дитинства вона хворіє на дитячий церебральний па– 58 –
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раліч і весь час у рідному Донбасі була ізольована від навколишнього світу. Досі непізнаний
світ відкрився перед Інною, коли вона почала
відвідувати бібліотеку.
Ось що говорить бабуся Інни, Мусієнко Роза
Михайлівна:

«У Инночки начался новый, совершенно не похожий на предыдущий, этап в жизни. А что было
раньше? Существование в замкнутом пространстве квартиры, познание мира через окно комнаты. Изредка мы спускались во двор, где бегали,
кричали, смеялись дети. А Инна сидела в коляске
возле бабушек. Ребята иногда подбегали к ней на
2-3 минуты, но быстро теряли интерес к девочке:
она была малоподвижной и плохо говорила. А
им хотелось играть, суетиться, делиться секретами, озорничать. Душа Инны тоже рвалась туда, к
ним, где шумно и весело; хотелось потолкаться,
падать и вставать, сбить коленки, слушать сверстников, получать у них информацию. На девочку было больно смотреть.
С приходом в библиотеку у неё появился интерес к чтению книг и журналов. Хорошо иллюстрированные издания привлекают ее внимание. Инночка хочет посмотреть каждую из них.
И если раньше она читала только сказки, то теперь в ход пошли рассказы. Общаясь с детьми
(Инна на домашнем обучении), она стала лучше
говорить, научилась анализировать свои поступки, слушать сверстников. Любит она, вмес-
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те с другими детьми, принимать участие в изготовлении различных поделок, особенно, когда
мастер-класс проводит народная умелица Антонина Шафранская.
При общении со студентами-психологами из
«Школы волонтёров» Инна расслаблялась,
раскрывалась, приобретала уверенность в себе
и даже стала претендовать на лидерство. Она
юморила; дарила тем, кто рядом, хорошее настроение.

Езда на лошадях стала для неё не только способом лечения, но и возможностью искоренить
свой страх перед лошадьми, которых она, живя
в городе Стаханове на Луганщине, отродясь не
видела вживую. Появился интерес к этим красивым и добрым животным, начала пересматривать литературу, информацию в Интернете, даже рисовала лошадей. Девочка очень изменилась, у нее появилась жажда к познанию. К примеру, во время экскурсии в село Обаров Инна
восторгалась елями, соснами, берёзами, цветами. Такого чуда она не видела в степном задымленном Донбассе.
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Всё, что видела, чем занималась Инна в библиотеке и за пределами учреждения, делало ее
лучше.
Спасибо вам, новые друзья Инны: Виталий,
Анатолий, Роман, Юрий, Евгения, Мария и др.;
спасибо вашим мамам Марии Одарчук, Елене
Ярхович, Алле Головатой, Татьяне Лех, Марии
Мазур за то, что воспринимаете Инну как собственную дочь; спасибо волонтёрам и работникам социальных служб за моральную и материальную поддержку; спасибо Марии Романовне
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за организацию очень сложного дела – развития и излечения детей и молодёжи, тех, кто в
этом больше всего нуждается.
Спасибо за мою девочку, которая стала более
целеустремлённой и покладистой, интеллектуальной и успешной, отзывчивой и энергичной,
более веселой и жизнерадостной.
Это наш с вами успех! Спасибо библиотеке!".
Марія Купрунець, завідувачка
відділу Рівненської обласної
бібліотеки для молоді
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Долати перешкоди разом
Вони живуть серед нас – ті, хто погано або
зовсім не бачить, погано або зовсім не чує, погано або зовсім не рухається; хто має проблеми з
написанням тексту, його засвоєнням, хто
страждає на психічні розлади. Людей, уражених різноманітними фізичними або психічними
вадами, стає все більше (в Європі – до 10 % всього населення).
Особливу роль у процесі гуманізації громадської атмосфери покликані відігравати бібліотеки. Інтелектуальний доступ людей з особливими потребами до бібліотечних ресурсів
здійснюється шляхом надання їм документів
альтернативних форматів (друкованих шрифтом Брайля, великими літерами, записаних на
аудіокасети, відеокасети з субтитрами, СD-,
DVD-диски, інші цифрові носії, аудіокнижки).
Але найбільш перспективним шляхом в інформаційному обслуговуванні людей з особливими
потребами є залучення їх до роботи сучасних
комп'ютерних технологій, спеціального обладнання та програмного забезпечення.
Комп'ютер для людини з обмеженими можливостями – це справді вікно у світ, засіб подолання відчаю самотності, можливість долучення до
активного життя.
Працівники Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
не стоять осторонь проблем користувачів з
інвалідністю. При неможливості фізичного доступу до бібліотечних послуг пропонують віртуальний режим обслуговування чи обслуговування вдома, замовлення чи резервування книжок по телефону або електронною поштою, онлайн запис до бібліотеки через офіційний сайт
ЧОУНБ імені В. Г. Короленка (http://libkor.com.ua/), користування електронним каталогом, електронною бібліотекою повнотекстових

документів, віртуальною довідковою службою,
електронною доставкою документів, спілкування у соціальних мережах.
З 2008 року на базі відділу абонемента бібліотеки діє «Центр з обслуговування користувачів
з особливими потребами», метою якого є обслуговування людей різного віку з обмеженими
можливостями. Упродовж 2015 року Центр надав допомогу 470 користувачам. Працівники
центру всіляко сприяють підвищенню поінформованості та освіченості людей з особливими
потребами, розширенню світогляду, задоволенню інформаційних запитів, налагодженню особистого спілкування в колі однодумців, виявленню і розвитку творчих здібностей, забезпеченню особистісної самореалізації.
Для спілкування та налагодження зворотного зв'язку із користувачами з особливими потребами працівниками центру ведеться блог
«Долати перешкоди разом» (http://dolatupereshkodurazom.blogspot.com/).
На його сторінках можна ознайомитися з інформацією про Центр, новинками сучасної української літератури, книжковими виставками
та заходами, що відбуваються в бібліотеці, а ще
порадами юристів і цікавою інформацією з медицини.
Працівники Центру опікуються користувачами з особливими потребами Чернігівського геріатричного пансіонату. На постійній основі діє
щомісячне виїзне обслуговування мешканців
пансіонату – обмін і видача книг. До Всесвітнього дня інвалідів у геріатричному пансіонаті працівники центру проводять тематичні вечори,
бібліографічні огляди тощо.
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Олена Попович, Ольга Соловцова,
Чернігівська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка

ПАНОРАМА ПОДІЙ
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Старти Надії 2016 – особлива подія
для особливих дітей
Цих дітей часто називають «з обмеженими
фізичними можливостями». Насправді їхні
можливості БЕЗМЕЖНІ. У цьому переконалися учасники та волонтери оздоровчих змагань
«Старти Надії». Майданчик, де зібралися учасники, був наповнений сміхом та веселощами.
Організатор заходу Сергій говорить: «Хоча
змагання проводяться вперше, для участі зареєструвалося чотири десятки дітей. Долучилися
до змагань і відомі рівняни, яким не байдужа
доля таких діток». Фотохудожник Олександр
розповідає, що завжди радий допомагати особливим діткам. Тим більше, як він стверджує,
фото, які він робить, залишаться і в пам'яті
учасників, і в пам'яті міста.

У різноманітних конкурсах, започаткованих
організаторами, особливі діти старалися не відставати від інших, вони демонстрували кмітливість та бажання в іграх. Допомагали їм у цьому
волонтери та аніматори. Щоб свято було веселішим, у змаганнях взяли участь лікарські клоуни «Червоні Носи».
Не менш задоволені таким заходом були батьки дітей-учасників. Пані Людмила, мати двох
особливих близнюків, каже: «Зачинитися з
дітьми вдома і жаліти себе – не вихід. Потрібно
вчитися жити на повну і радіти кожній хвилині.
Та й для дітей такі свята лише на користь».
Також діткам було цікаво спостерігати і за
показовими виступами. Під час змагань їх розважали танцювальні колективи Рівного.
Організатори планують проводити частіше
такі масові заходи для дітей з обмеженими
можливостями. Адже завдяки небайдужим людям, дітки почувають себе повноцінними.
Павло Дем'янчук, Олег Тарасович
http://rivne1.tv/Info/?id=65223
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ГО «Асоціація батьків дітей з особливими
потребами» організувала 4-денний табір
для особливих дітей на базі відпочинку
«Мотор» у селі Товпижин

База відпочинку «Мотор» розташована посеред лісу, що дало змогу дітям відпочити від
міського шуму та покупатись у Хрінницькому
водосховищі. Загалом відпочило 52 людини.
Програма табору була насичена та цікава, вона
була складена з урахуванням можливостей та
побажань дітей і дорослих. Окрім відпочинку,
діти відвідували різні розвиваючі заняття
(творчі, музичні, спортивні, розважальні). Для
батьків були організовані семінари для психологічного розвантаження, а також бесіди в
групі «Батьки – батькам». Основна мета табору:
дітям – познайомитись та подружитись, загартуватися на наступний навчальний рік, а батькам – відверто поговорити, про те, що їм болить.
https://www.facebook.com/ГО-Асоціаціябатьків-дітей-з-особливими-потребами358240804369962/
***
Учасниками спартакіади «Рух заради здоров'я», що проходила в установах соціального захисту Рівненщини, стали підопічні комунального закладу «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» обласної ради.
Працівники обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» завітали в
Олександрію, щоб залучити усіх бажаючих до
активного проведення дозвілля, заохотити різних за віком людей до занять фізичною культурою.
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Перед початком заходу з вітальним словом
виступила директор Рівненського обласного
центру комплексної реабілітації людей з інвалідністю Оксана Кравчук.
– Усім учасникам заходу було запропоновано
позмагатися в низці цікавих конкурсів з використанням різноманітного спортивного інвентарю. Глядачі оплесками і скандуваннями підтримували своїх товаришів, що створило атмосферу братерства і підтримки. Переможцями стали
всі без винятку, тому засмучених чи незадоволених своїм результатом не було, – розповіли
працівники обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради. Завершилися змагання спільним
фото і врученням призів від керівництва закладу всім учасникам естафет.
http://naiu.org.ua/v-oleksandriyi-vidbulasyaspartakiada-ruh-zarady-zdorov-ya/
Свято для особливих дітей
«Об'єднані серця»
Вони об'єднали близько сотні волонтерів і
приблизно стільки ж родин із подібними викликами життя.

Ці дітки й справді особливі. Попри те, що
більшість із них не може самостійно пересуватися чи зарадити собі, вони майже ввесь час усміхаються людям. Серед них є ті, які співають,
танцюють, декламують вірші та грають в ансамблі дзвіночками.
Значна частина діток із особливими потребами дуже рідко залишає домашні стіни, скажімо, раз на півроку, – каже організатор свята
«Об'єднані серця» Тетяна Кошкарьова. – Я почала стригти інвалідів 6 років тому. Згодом зрозуміла, що їм треба щось більше, ніж допомога
чи добра справа. Чому б не згуртуватися й не
зробити для них свято?» – говорить пані Тетяна.
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Тож поєднати зусилля й спільно влаштувати
мегаподію для особливих діток та їхніх родин
вирішили волонтери-християни з трьох помісних євангельських церков: «Скінія пробудження», «Дім Євангелія» та «Осанна».
На святі, яке цьогоріч відбулося 4 вересня,
дітлахи могли не лише розважитися – погратися в захопливі ігри з казковими персонажами та
фотографуватися з ними, співати веселих пісень із рухами, а й узяти участь у конкурсі талантів без обмежень. За першість у ньому вони
отримували нагороди та подарунки.
Також юні учасники мали широкий розмах у
творчому рукоділлі: розмальовували гіпсові фігурки, робили власноруч браслети, малювали
малюнки тощо.
А ще на них чекали приємні сюрпризи: безкоштовні зачіски, манікюр, аквагрим, різні смаколики й солодка вата.
Порадували присутніх своїми виступами й
місцеві танцювальні дитячі колективи. Фінальним подарунком був танець подружжя на
візках – трикратних світових чемпіонів світу зі
спортивно-бальних танців – Івана та Надії Сівак.
«На такі заходи потрібно приходити всім,
щоб не скаржитися на життя», – вважає працівниця Рівненського обласного краєзнавчого музею, на території якого й відбувалося це дійство.
Свято «Об'єднані серця» в Рівному проходить
уже вдруге й надалі організатори планують
проводити його щорічно.
https://www.facebook.com/groups/
1509928805994034/
У Рівному почали виготовляти кубики
для дітей з вадами зору
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека започаткувала ще один соціальний проект для місцевої громади. На базі «Window on
America center», який діє в бібліотеці, розпочали друк тактильних кубиків для незрячих дітей.
Асортимент книг та навчальних матеріалів
шрифтом Брайля в Україні невеликий і дорогий.
Перш за все, від цього страждають діти з вадами
зору, які або взагалі не мають тактильних книг,
або не мають розлогого вибору між творами
друку. Інтернет-центр «Окуляр», який створили при обласній бібліотеці якраз для вирішення
проблеми інтеграції незрячих людей до інформаційного простору, давно працює над тим,
щоб отримувати хоча б деякі тактильні та аудіо-
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Нагорна О. Люди мають право бути
щасливими / О. Нагорна // РівнеРакурс. – 2016. – №16/28 квіт. – С. 4.
***
У Рівному в парку ім. Т. Г. Шевченка вдруге пройшов соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест Рівне».
Пройшов фестиваль «Парафест –
2016» // Рівне-Ракурс. – 2016. –
№23/16 черв. – С. 2.

видання для потреб місцевої громади.
А віднедавна в бібліотеці відкрили власні потужності з виготовлення тактильних навчальних матеріалів для дітей. Це стало можливим
завдяки тому, що «Window on America center»
отримав потужний 3D-принтер та обладнання,
потрібне для 3D-друку.
Тепер на 3D-принтері виготовляють алфавітні
кубики, на їхніх ребрах замість букв українського алфавіту – літери шрифту Брайля. Виготовленням кубиків займається волонтер та спеціаліст з 3D-друку в Рівному Михайло Грушевський.
Першими користувачами кубиків стануть вихованці Клеванського інтернату для дітей з вадами зору. Після запуску проекту вже з'явилися спонсори – ресурс https://3dprinter.ua подарував для друку кубиків 6 кілограмів пластику
ESUN, також пластик надало представництво
фірми Verbatim.
http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=71663
***
Про святковий вечір «Наша спортивна гордість», де відзначили кращих спортсменів-інвалідів Рівненської області за підсумками спортивного сезону 2015 року.
Святковий вечір «Наша спортивна гордість» //
За відродження. – Рівне, 2016. – №10 /26 лют. –
С. 4.
***
Напередодні Великодніх свят міські депутати,
зокрема Олександр Нестерук, Святослав Стельмашук, Олександр Курсик, долучилися до акціїдопомоги найменш захищеним мешканцям міста.

***
Вихованці Млинівського спортивного клубу «Надія» здобули призові місця на
чем-піонаті України з легкої атлетики серед дітей-інвалідів, що відбувся в місті Миколаїв.
Коваленко В. Медалі з Миколаєва / В. Коваленко // Гомін. – 2016. – № 29 /14 лип. – С. 12.
***
Млинівчанин Михайло Вдовін став чемпіоном
України у змаганнях на кубок України з легкої
атлетики серед спортсменів з вадами здоров'я,
які відбулися в місті Кропивницький.
Тарасюк В. Кропивницький – це вам не Ріо-деЖанейро / В. Тарасюк // Гомін. – 2016. – №31 /
28лип. – С. 9.
***
Про життя інвалідів у м. Рівне та області поділилися роздумами начальник регіонального
центру «Інваспорт» Віктор Кучерук та голова
обласної благодійної організації пенсіонерів та
інвалідів «Обличчям до істини» Тетяна Войтович.
Нагорна О. Люди з обмеженими можливо-стями, але з необмеженим бажанням жити / О. Нагорна // Рівне-Ракурс. – 2016. – №33/24 серп. –
С.6.
***
У Рокитному відбулися ХХІ спортивні ігри
інвалідів Рівненщини
Шеремет Н. Підкорені нові спортивні висоти /
Н. Шеремет // Новини Рокитнівщини. – 2016. –
№73 (74) 15 верес. – С. 4.
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Рівне прийняло змагання
з легкої атлетики «Повір у себе»
З 23 до 24 квітня в місті Рівне відбулися змагання з легкої атлетики серед дітей-інвалідів
Рівненської області. Вони пройшли як Другий
етап Всеукраїнської спартакіади «Повір у
себе» серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, вадами слуху, зору, розумового і фізичного розвитку.
У змаганнях взяли участь півсотні спортсменів, які представляли Радивилівський, Здолбунівський, Млинівський, Рокитнівський райони, Рівненський обласний осередок Спортивної федерації глухих України, комунальні заклади «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів», «Клеванська
спеціальна загальноосвітня школаінтернат № 1 І-ІІІ ступенів», «Клеванська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів» та «Рівненська
обласна дитячо-юнацька спортивна
школа інвалідів» Рівненської обласної
ради.
Змагання проводилися в особистому заліку,
окремо по класах та по нозологіях, серед юнаків та дівчат з таких дисциплін: біг 60, 100, 200 та

400 м, стрибки в довжину з місця та з розбігу,
метання м'яча та штовхання ядра.
Переможці та призери змагань нагороджені
грамотами та медалями.
http://ogo.ua/articles/view/2016-04-27/
75347.html
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Відкритий чемпіонат Рокитнівського
району з риболовного спорту серед
спортсменів-інвалідів
30 учасників з'їхалися з усієї Рівненщини,
щоб взяти участь у змаганнях відкритого чемпіонату Рокитнівського району з риболов-ного
спорту серед інвалідів, що вже вкотре організовує комунальний заклад Рокитнівський районний центр фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт». Чемпіонат відбувся 2 червня в

урочищі Старики на р. Льва.
Напруженою і конкурентою була боротьба
серед учасників змагань. Місця були розділені
так:
серед жінок:
1 місце - Ірина Леошик, м. Рівне, ФСК «Геракл»;
2 та 3 місця – Ванесса Крупич та Наталія Герасимчук, смт Рокитне, ФСК «Вперед»;
серед чоловіків:
1 місце – Олег Сторож, смт Рокитне, ФСК
«Вперед»;
2 місце – Михайло Марчук, м. Рівне, ФСК
«Геракл»;
3 місце – Георгій Юглічек, м. Рівне.
Переможці були нагороджені чудовими подарунками від меценатів Віктора Мялика,
Олександра Дубовця. Після урочистого закриття змагань була неофіційна їх частина.
Учасники поласували духмяною юшкою з власноруч пійманої риби, поділилися незабутніми
враженнями від спілкування з неповторною
красою поліського краю.
http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog/
01_02_07_2016_r_smt_rokitne_vidkritij_chem-
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pionat_rokitnivskogo_rajonu_z_ribolovnogo_sportu_sered_sportsmeniv_invalidiv/2016-0708-316
***
З 12 до 21 липня 2016 р. у м. Рівне в приміщенні
регіонального центру "Інваспорт" відбувся чемпіонат України з шашок-64 серед спортсменів з
ураженнями ОРА.

У змаганнях взяли участь 44 учасника з 17 областей України, з них 29 чоловіків та 15 жінок.
У поєдинках чемпіонату взяла участь збірна команда Рівненської області в кількості 13 спортсменів: КМСУ Микола Дубровський, КМСУ Володимир Форманюк, Михайло Сапіга, Олександр
Цицюра, Микола Куленко,
Володимир Бандура, Микола Сергієнко, КМСУ Никитюк Галина, Петренко
Валентина, Гулійчук Марія,
Ковба Наталія, Пукальчук
Світлана, Рубель Валентина.
Чемпіони та призери змагань були нагороджені дипломами та медалями.
http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog/
12_21_07_2016_r_m_rivne_chempionat_ukrajini_z_shashok_64_sered_sportsmeniv_z_urazhennjami_ora/2016-07-22-320
***
З 2 до 11 серпня 2016 року в м. Рівне відбувся
особистий чемпіонат України з шахів серед чоловіків і жінок серед спортсменів з вадами слуху. У змаганнях взяли участь найсильніші
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спортсмени України з 12 регіонів. Загальна
кількість учасників, які брали участь у змаганнях, – 50 спортсменів: з них 37 чоловіків і 13
жінок. Змагання проводилися в приміщенні Рівненського регіонального центру «Інваспорт».
Збірну команду Рівненської області представляли 10 спортсменів.
Переможцем особистого чемпіонату України
з шахів серед чоловіків став Володимир Більський (Львівська
обл.), ІІ місце посів Олексій
Філіппських (Донецька обл.), ІІІ
місце виборов Володимир Коваленко (м. Київ).
Спортсмени Рівненської області: Роман Семенович, Євген
Гонтар, Григорій Юглічек, Руслан Казько, Петро Савчук та Василь Жученя зайняли місця поза
межами першої десятки.
Серед жінок перемогу в особистому чемпіонаті України з шахів
здобула Наталя Мироненко (Полтавська обл.),
ІІ місце посіла Світлана Гончар (Одеська обл.),
ІІІ місце здобула Альона Осипова (Харківська
обл.).
Збірна команда Рівненщини серед жінок: Ва-

лентина Жученя, Валентина Микосянчик, Ірина Ажнюк та Людмила Рижковська посіли місця поза межами першої десятки.
Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та дипломами.
http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog/02_11_08_2016_r_m_rivne_osobisti_chempionat_ukrajini_z_shakhiv_sered_cholovikiv_ta_zhinok_sered_sportsmeniv_z_vadami_slukhu/2016-08-12-323
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Рівне прийняло ХХІ спортивні ігри
інвалідів Рівненщини, присвячені
Дню фізичної культури і спорту
Змагання проходили в приміщенні регіонального центру «Інваспорт».
У них взяли участь 220 спортсменів, які представляли Сарненський, Костопільський, Рокитнівський, Зарічненський і Здолбунівський райони, а також міста Рівне, Вараш, Острог і Дубно.
Крім того, окремо змагалися команди Бугринської об'єднаної територіальної громади, вихованці Острозької, Клеванської і Костопільської
спецшкіл-інтернатів. У спартакіаді серед спортсменів з вадами слуху в програмі XХІ спортивних ігор інвалідів Рівненщини, присвячених
Дню фізичної культури і спорту, взяли участь
70 спортсменів з вадами слуху.

У програмі змагань спартакіади серед спортсменів з ураженнями ОРА (настільний теніс,
кульова стрільба, армспорт), з вадами зору
(шахи, шашки, армспорт) та вадами слуху (настільний теніс, кульова стрільба, більярд).
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями. Загальне керівництво проведенням змагань здійснював комунальний заклад «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Рівненської обласної
ради.
http://ogo.ua/articles/view/2016-09-14/
79713.html
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Володимира Хомка з призерами Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Серед рівненських призерів – плавчиня Ярина Матло, яка виборола «срібло», дзюдоїсти Юлія Галінська,
Давид Хорава, Олександр Косінов здобули
«бронзу», Ірина Гусєва, Олександр Назаренко
також стали срібними призерами з дзюдо. Як
зазначає прес-служба Рівненської ОДА, у 2016
році рівненські паралімпійці здобули п'ять нагород різного ґатунку.
Загалом українські паралімпійці в Ріо за-воювали 117 медалей: 41 золоту, 37 срібних та 39
бронзових, що дало змогу нашим спортсменам
посісти третє місце в загальному медальному
заліку.
– Нам вручили подяки та квіти. Це була моя
третя паралімпіада. Все пройшло добре. Не
хочеться порівнювати першу та другу паралімпіади, тому що це було
по-різному. Хороші враження. Звичайно, хотілося
б кращої нагороди. Золота
медаль – моя мрія, але,
надіюся, що золото буде
потім. З боку влади пообіцяли, що буде підтримка.
Ми віримо в те, що слова
втіляться в дію. Мер пообіцяв, що в бюджеті вистачить грошей, щоб зробити нам приємні подарунки,
– розповіла «бронзова»
призерка Паралімпіади - 2016 Юлія Галінська.
http://charivne.info/rivne-news/22192-urivnomu-pryzeram-paralimpiady-2016-vruchalypodyaky

У Рівному призерам
паралімпіади - 2016 вручали подяки
23 вересня у Рівному в приміщенні міськвиконкому відбулася зустріч міського голови
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У Рівненській облдержадміністрації зі
здобутими перемогами привітали учасників
ХV літніх Паралімпійських ігор
Голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, його заступник Світлана БогатирчукКривко та голова облради Микола Драганчук
вручили спортсменам сертифікати на грошові
винагороди. Так, за друге
призове місце дзюдоїсти
Ірина Гусєва, Олександр
Назаренко та плавчиня
Ярина Матло отримали по
30 мінімальних заробітних
плат – 43,5 тисячі гривень.
За бронзові медалі спортсмени із дзюдо Давид Хорава, Олександр Косінов та
Юлія Галінська одержали
по 20 мінімальних заробітних плат – 29 тисяч гривень.
«Виборовши 6 медалей,
ви покращили результат,
продемонстрований рівненськими спортсменами
на минулій паралімпіаді. Ці
нагороди особливо вагомі
не лише для вас, а й для
всієї Рівненщини та нашої
держави. Ви показали свої надзвичайні можливості всьому світові», – зазначив Олексій Муляренко. Також голова ОДА повідомив про виділення з обласного бюджету коштів на квартиру Олександру Назаренку. «Це спільне рішення облдержадміністрації та облради. Потрібно підтримувати наших спортсменів і ми
будемо робити максимально можливе, аби мотивувати їх на нові досягнення», – додав Олексій Муляренко.
Крім того, фінансову винагороду надали тренерам спортсменів – Михайлу Романкевичу,
Ользі Палюх та Леоніду Камлочуку. Інші учасники паралімпіади також отримали грошову
підтримку – від 10 до 14 мінімальних зарплат.

№ 31, 2016 рік

Паралімпійці розповіли про свої враження
від змагань та надзвичайну підтримку з боку
бразильських уболівальників. «Ми показували
дуже гарну і чесну боротьбу, повагу до суперника, і це дуже бурхливо сприймали», – розповів дзюдоїст Олександр Косінов.
Наприкінці зустрічі спортсмени вручили

Олексію Муляренку футболку збірної України.
Нагадаємо, цьогоріч на головних спортивних змаганнях чотириріччя виборювали нагороди 11 рівненських спортсменів-паралімпійців
– рекордна кількість для нашої області. До
збірної України увійшли Юлія Галінська, Ірина
Гусєва, Олександр Косінов, Людмила Логацька, Ярина Матло, Олександр Назаренко, Олександр Помінов, Любов Семенюк, Микола Синюк, Катерина Ткачук та Давид Хорава.
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/
detail/43000.htm
Огляд преси та інтернет-ресурсів
підготувала Зоя Романуха
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Огляд кінофільмів
Друге життя Уве
Головний герой містер
Уве – літній чоловік, який
після того, як втратив кохану, живе на самоті вже
багато років. На перший
погляд, він нагадує звичайного буркотуна, який
нервується з якоїсь дрібниці, наприклад, кинутого сміття або машини,
припаркованої не за правилами біля його будинку. Відносини із сусідами
– це взагалі окрема тема. Він зневажає тих чоловіків, які не здатні замінити лампочку або вбити цвях. Разом з тим, сам Уве – майстер на всі
руки з ідеальною чистотою в будинку і гаражі.
У душі зріє образа на світ, буття стає тягарем,
виникає бажання звести рахунки з життям. Але
доля непередбачувана, вона руйнує всі плани. І
ось в один момент усі таланти героя виявилися
потрібними. Так починається друге життя Уве,
сповнене дружби, любові та турботи про
ближніх.
Джерело: http://favoritemovies.at.ua/load/
2015/druge_zhittja_uve_2015/85-1-0-10621.
Людина дощу
Драма «Людина дощу»
розповідає історію двох
братів. Молодший Чарлі
– молодий та егоїстичний, у всьому прагне отримати для себе вигоду.
Після смерті батька Чарлі
дізнається, що за заповітом батько залишив йому
лише старий автомобіль,
а все інше успадкував
його старший брат, про
якого він ніколи не знав.
Виявляється, старший брат Реймонд, що страждає аутизмом, знаходиться в клініці і Чарлі наважується викрасти брата, щоб відібрати у нього
свою заслужену частку спадку. Так і відбулося
знайомство двох братів. Але в міру зближення зі
своїм старшим братом, простою, наївною і доброю людиною, яка живе у своєму маленькому
світі, з невибагливим укладом життя, холодний і
безсердечний Чарлі починає відчувати до брата
теплі почуття. Наприкінці подорожі країною

між братами встановлюється міцна дружба, а
Чарлі несподівано згадує, що в дитинстві до нього приходила людина дощу і співала пісню, коли
йому було страшно. Але сюрпризом стало
відкриття – це був його старший брат Реймонд.
Джерело: http://kinogo.club/1194-chelovekdozhdya-1988.html.
Босоніж містом
Історія, що не лише
створює настрій, а й налаштовує на роздуми.
Син багатих батьків ніяк
не може второпати, чому
до життя потрібно ставитися серйозно. Адже набагато веселіше і приємніше просто розважатися, тим більше, коли за
це не треба платити. Але
одного разу гуляка Джей
все ж потрапляє в чіпкі лапи системи, його направляють на громадські роботи прибиральником у клініку для душевнохворих. Безжурний
Джей і там гне свою лінію, але «веселощі» – це
одне, але коли в тебе «по вуха» закохується пацієнтка – зовсім інше. І тільки безрозсудний Джей
не бачить небезпеки. Він забирає дівчину з
клініки і бере її з собою на весілля брата як свою
наречену.
Джерело: http://www.v-kino.com.ua/filmi/
bosonizh-po-mistu.
Блакитний метелик
До вченого-ентомолога
Алана Осборна звертається 10-річний хлопчик, який хворий на рак
мозку. Підліток прохає
ученого відправитися з
ним у тропічні чагарники
Центральної Америки, де
живуть особливі ясноблакитні метелики –
міфічні «блю морфо».
Якщо вірити легендам, то
цей метелик володіє магічними якостями зцілення безнадійних хворих. Так починається цікава пригода, що перевертає все життя героїв!
Джерело: http://uaonlinefilms.com/publ/blakitnij_metelik_the_blue_butterfly_2004_ukrajinskoju_onlajn/4-1-0-3095.
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