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Шановні читачі
Дитина народжується від любові.
Кажуть, що вже від тоді їй прописано долю, алгоритм, її життєвий шлях, який вона має
пройти. Проте, в процесі життя людини, її доля змінюється. Часто, коли щось у нашому житті йде наперекосяк, ми звинувачуємо в цьому не себе, а саме долю.
Ну, а якщо в нашому житті все ніби в казці, ми кажемо – я вдячна долі! Доля і в цьому випадку залишається для нас непохитною основою нашого успіху, наших досягнень. Можливо,
в цьому і є щось правдиве і справжнє.
Однак, дуже складно сприйняти той факт, що від наших вчинків і дій нічого не залежить.
Багато в своєму житті ми вирішуємо самі. Таким чином і впливаємо на свою долю. Роблячи
необдумані, інколи непоправні помилки, можемо кардинально змінити життя, поламати долю.
Чому ж робимо необдумані поступки, чому граємося з долею? Можливо час, лише час
може дати відповідь, розставити все на місця. Бо з часом ми стаємо мудріші, переоцінюємо
цінності. Час вчить прощати ворогів, забувати про дрібниці. Час приходить до нас, коли ми
маємо мету, знаходимо свою дорогу у житті. Час втікає, коли ми граємося з долею в піжмурки. І щасливий той, хто оступившись, зумів вчасно стати на шлях істини і творить свою щасливу долю.
А скільки тих, хто надто пізно зрозумів свої помилки, не зміг щось змінити, виправити і
поплатився найдорожчим, життям. А скільки юних, молодих людей потрапили, можливо зовсім випадково, в тенета наркоманії, і не можуть самостійно вибратися з прірви. При цьому
вкорочується, калічиться життя не лише однієї людини, але і тих, хто знаходиться з нею поруч – дружини, дітей, батьків. Причин, які затягнули дитину, молоду людину в трясовину
безліч.
Ми часто чуємо, що наркоманія – соціальна хвороба. Що це означає? Насамперед те, що
визначальними чинниками в розвитку і поширенні наркоманії є соціальні. Можна простежити чітку прямо пропорційну залежність збільшення загального поширення наркоманії у важкі
періоди історії розвитку суспільства. Наприклад, в період війни, коли військовослужбовці в
екстремальних умовах бачили в наркотиках стимулюючий засіб. В них вони шукали полегшення труднощів бойової обстановки, ними намагалися зняти стрес, сум за рідними і близькими.
Тому одним з найдієвиших методів захисту дитини, та і дорослої людини, від наркоманії є
теплота, любов, розуміння та підтримка рідних і близьких.
Молода людина, яка почувається потрібною, коханою, самодостатньою, знає, для чого й
заради кого живе, ніколи не потягнеться за шприцом або чаркою, не піде з дому, в якому їй
добре.
Любов – це основа щасливого, гармонійного життя. Любов – це чудова сила, що зцілює
наше тіло і душу. Любіть, підтримуйте своїх близьких, приходьте вчасно на допомогу. Не залишайте на самоті своїх дітей, приділяйте їм достатньо уваги, цікавтеся їхніми проблемами.
В цьому числі видання ми подаємо інформацію про важке захворювання – наркозалежність. Поради лікарів, психологів, як вберегтися від хімічної залежності, де лікуватися, якщо
вже сталася біда. Тут ви знайдете цікаві історії про людей, які незважаючи на усі повороти
долі продовжують любити життя і творити.
Приємно, що нашими дописувачами стали бібліотекарі з інших областей України Тернопільської та Чернівецької. Пишіть нам.
Нехай Бог береже Вас!
Раїса Щербан
4
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Наркоманія – соціальна проблема ХХІ століття
Наркоманія (в перекладі з грецького narke –
заціпеніння, mania – потяг, пристрасть) – це
стан систематичної або хронічної інтоксикації,
яка викликана вживанням наркотичних речовин. Це важковиліковна хвороба, що розвивається при вживанні наркотичних препаратів.
Головною її ознакою є залежність від будь-якої
хімічної речовини, що викликає приємний психічний стан – ейфорію або змінене сприйняття
реальності. Є три обов’язкові ознаки наявності
захворювання наркоманією. Перша – це непереборна тяга до прийому наркотиків. Друга –
тенденція до збільшення дози вживаної речовини. І, нарешті, третя – психічна та фізична залежність від прийнятого наркотику.
Історія наркотиків сягає в давнину. Наркотики були відомі і вживалися ще в 20-х роках
минулого століття. У багатьох країнах виробництво та розповсюдження наркотиків карається стратою. Та є держави, де «легкі» наркотики
офіційно легалізовані. У січні 2014 р. за результатами референдуму було легалізовано продаж
марихуани в американському штаті Колорадо.
У перший же день магазини отримали виручку
в мільйон доларів.
У 80-ті роки наркотичні речовини разом із
усіма західними цінностями прийшли і в нашу
країну, розповсюджуючись підвалами і темними вулицями міст, вони знищували молодь.
Сьогодні наркоманія – це загроза для всього
світу. Вона підриває національну безпеку як
окремих держав, так і несе загрозу світовій спільноті.
– Ми повинні об’єднати наші зусилля для
боротьби як з нелегальними наркотиками, так і
з прекурсорами і психоактивними речовинами,
які поки що не заборонені, але несуть величезну
загрозу. – заявив на 30-й міжнародній конференції правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Москві (травень
2013 р.) голова управління ООН по боротьбі з
наркотиками і злочинністю Юрій Федотов.
За оцінками фахівців у світі налічується
приблизно 200 млн наркоманів. Іноді називають
цифру в декілька разів більшу. Щорічно наркотики вбивають 200 і більше тисяч осіб.
В Україні на обліку у МВС перебуває близько 150 тисяч наркоманів, а за даними міжнародних організацій ВООЗ і UNAIDS, тільки
ін’єкційних наркоманів у країні налічується
близько 425 тисяч. Згідно з даними різних незалежних експертів, наркотики вживають від 1 до
1,5 мільйона осіб, при цьому їхня кількість що-

річно збільшується на 8–10%. Щорічно від наркоманії помирає близько тисячі людей, водночас незалежні експерти говорять про 10–12 тисяч осіб.
У 2013 році управління ООН по боротьбі з
наркотиками і злочинністю обрало Україну серед 24 країн, що потребують першочергової допомоги через високий рівень вживання
ін’єкційних наркотиків та поширеність ВІЛ серед тих, хто вживає такі наркотики.
На кінець 2014 року в державних медичних
закладах МОЗ України зареєстровано 11926
осіб, серед них – 4347 дітей (віком від 0 до 17
років включно), яким вперше в житті встановлено діагноз психічних розладів, пов’язаних з
вживанням наркотичних речовин.
Найбільший показник поширеності наркоманії у 2013 році відмічається переважно у південно-східних регіонах України: Запорізькій
(351,7 на 100 тис. населення), Кіровоградській
(262,2), Миколаївській (212,3), Одеській (240,3),
Донецькій (239,1), Дніпропетровський (223,9)
областях, АР Крим (218,5), та містах Київ
(304,4) і Севастополь (281,5).
Нижче середнього рівня показники поширеності відзначаються у Закарпатській (16,5),
Тернопільській (49,9), Львівській (52,8), Житомирській (60,1), Київській (63,9), ІваноФранківській (67,8), Вінницькій (69,5) областях.
Аби дізнатися про стан поширення наркоманії в Рівненській області, відвідую обласну
наркологічну поліклініку Рівненського обласного центру психічного здоров’я населення, що
по вул. Студентська, 7. Установа, яка розташована в напівпідвальному приміщенні житлового
будинку, видалася не зовсім привітною: вузький коридор, підлога покрита кафелем, уже давно потребує ремонту, а ще – відсутність сонця.
Хіба що посмішка головного позаштатного нарколога Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА Павла Михайловича Шевчука, який
запросив мене до кабінету, допомогла оговтатися. Вмощуюся у зручне крісло і задаю перше
запитання.
– Павле Михайловичу! Чим займається
Ваша установа?
– Головним завданням поліклініки є амбулаторне лікування пацієнтів, які страждають від
наркоманії та алкоголізму. Сюди можуть, при
потребі, звернутися як жителі м. Рівне, так і області. Штат поліклініки нараховує 16 чоловік, в
тому числі 5 лікарів. Як і в кожній поліклініці, у
нас працює реєстратура, лабораторія. При полі5
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клініці є денний стаціонар. Курс лікування на
денному стаціонарі – 10-14 днів. Хворому проводиться дезінтоксикація організму (очищення
від отруйних речовин) та загальнозміцнююча
терапія. Наступним кроком є курс лікування у
психотерапевта, що допоможе вилікувати душу
пацієнта, усвідомити головні цінності у житті і
побороти бажання вживати наркотики. Це один
із найважливіших етапів лікування. Хворий сам
має вибрати життєву дорогу: продовжити лікуватися в психотерапевта чи намагатися справитися з проблемою самостійно. Як правило, більшість тих, хто відмовився від допомоги психотерапевта, знову повертаються на лікування у
поліклініку.
– Скільки пацієнтів зареєстровано у вашій
поліклініці?
– Всього понад 1,5 тис. наркоманів. Це люди віком від 17 до 35 років. Більшість з них чоловіки. Та цей показник не є достовірним. Значна частина людей, які вживають наркотики, не
звертаються за допомогою. Тому в м. Рівне їх
може бути в декілька разів більше – 3-5 тис.
В 2014 році в області на обліку перебувало
1483 споживачів наркотичних і токсичних засобів, що складає 128,1 на 100 тис. населення (по
Україні – 197,5), в тому числі 8 дітей до 17 років. Серед районів найбільше захворювань на
наркоманію в м. Рівне – 409,8 на 100 тис., в
м. Кузнецовськ – 172,3, м. Дубно – 127,4,
м. Здолбунів – 102,9.
В цілому в області протягом двох останніх
років спостерігається зниження захворюваності
на наркоманію з 8,2 до 6,5 на 100 тис. населення, в Україні цей показник складає 8,7.
Лікарні області не достатньо забезпечені
спеціалістами-наркологами. Залишаються не
укомплектованими посади районних лікарівнаркологів у Володимирецькому, Рокитнівському, Дубровицькому, Острозькому районах.
Наркологічні ліжка працюють з перевантаженням. Практично проводиться тільки детоксикація організму, а тому повторні поступлення
складають 31,4%. Понад 20% наркологічно
хворих лікуються стаціонарно 2-3 рази на рік.
– Який в середньому вік життя наркомана?
– Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже
швидко розвивається. Група експертів ВООЗ
визначила наркоманію як «стан епізодичного
або хронічного отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотика». Наркомани – це
найбільш небезпечна група ризику захворювання на СНІД (серед хворих на СНІД 70% – наркомани), туберкульоз, вірусні гепатити.
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Не кожному вдається вирватись з полону
наркоманії. В середньому наркомани доживають до 40 років. Хоч в нашому місті є кілька
пацієнтів, які уже мають вік більше 50 років,
правда, всі вони вживали натуральні наркотичні
речовини, які не є такими важкими, які вживає
сучасна молодь.
Приємно відмітити, що у нашій практиці є
молоді люди, які назавжди побороли цю страшну недугу. Не тільки вирвалися з халепи самі,
але й допомогли іншим стати на шлях істини.
– Як батькам змусити наркомана лікуватися?
– Має бути індивідуальний підхід. Варто говорити з наркозалежним, а коли прохання не
допомагає, переходити до дій.
Отже, якщо вживаєш – ідеш з дому, сам заробляєш. І не лише на наркотики, а й на життя:
квартиру, одяг, харчування. Сам розбирайся з
міліцією й боргами. Погоджуєшся лікуватись –
допомагаємо тобі подолати залежність.
Батьки мають бути принциповими і послідовними в своїх діях. Після того, як вигнали з
дому сина чи дочку, не шукати, не вмовляти
прийти додому, хоча б поїсти, переодягтись.
Інакше залежний почне шантажувати батьків:
ламати меблі, різати собі руки, вдавати дурня,
сподіваючись, що батьки не зможуть перенести
подібну агресію, дадуть гроші. Це маніпуляція
наркомана для добування грошей.
Примусові ж медичні заходи застосовуються, на жаль після того, коли особа уже вчинила
протиправні дії. На основі закону і за рішенням
суду визначається міра покарання особи та притягнення її до відповідальності чи застосування
стосовно неї примусових заходів медичного характеру.
– Вже декілька років в Україні діє замісна
терапія. Чи є вона ефективною?
– Координатором програми замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) і розпорядником коштів
є Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД, що зареєстрований як благодійна організація. Метод замісної терапії полягає в тому, що наркомана переводять з нелегального вживання наркотиків на
легальне вживання метадону.
Препарату «Метадон» вже півстоліття. Його
винайшли німецькі вчені. Це синтетична речовина, яка має схожі властивості з опійними наркотиками. Уже років тридцять за його допомогою лікують наркозалежних. «Метадон» використовують як замінник вуличних наркотиків:
тієї ж ширки з макової соломки.
Замісну терапію застосовують до найбільш
важких опіатних наркоманів, які погано піддаються лікуванню іншими терапевтичними ме6
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тодами. Програму замісної терапії у різних країнах по-різному застосовують до своїх пацієнтів. Це в першу чергу такі особливості, як: вік
пацієнта, стаж вживання наркотичних препаратів, стан здоров’я, кількість спроб лікування.
Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) – один із
найефективніших видів фармакологічного лікування опіоїдної залежності.
В результаті численних контрольних випробувань, широкомасштабних лонгітудинальних
досліджень і оцінок програм були отримані дані
про те, що завдяки застосуванню цього методу
істотно скорочується вживання заборонених
наркотиків, а також зменшується кількість випадків захворювання на ВІЛ.
Метадон дає наркоманові не задоволення, а
лише можливість жити без інших наркотиків.
Замісна терапія не знижує наркотичної залежності, тому гарантії, що пацієнт ЗПТ паралельно
не вживатиме наркотиків кримінального походження, немає.
На 01.01.2014 р. в Україні в програмі замісної терапії перебувало 8525 пацієнтів, на цей
період в 2012 році їх число складало 6632 пацієнтів. Середній вік пацієнта – 36-40 років. В
програмі обслуговувалось 3591 клієнтів з
ВІЛ/СНІД, 5954 клієнтів з гепатитами С/В.
Серед пацієнтів програми ЗПТ протягом
2011–2013 років кількість жінок складала від
19–20%, що в цілому відповідає співвідношенню чоловіків та жінок серед пацієнтів із залежністю від опіоїдів, які перебувають під диспан-
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серним наглядам в закладах охорони здоров’я
системи МОЗ України (18%).
– Павле Михайловичу, і на останок, що б
Ви хотіли побажати читачам видання?
– Досвід показує, що подолати серйозну
проблему наркоманії за допомогою лише лікування не можливо. Ця проблема виходить за
рамки медицини, вона є суспільною. Медичні
та виховні заходи у поєднанні з розвитком реабілітаційних центрів, організація фізкультурноспортивної роботи, антинаркотична пропаганда
у засобах масової інформації – це не повний перелік заходів, які мають бути спрямовані на подолання наркоманії.
Важливо запровадити моду на здоров’я, підняти престиж здорового способу життя. Велике значення має організація дозвілля молоді,
створення умов, які забезпечують корисне проведення вільного часу. Для цього необхідно
ширше використовувати спортивні зали та майданчики для проведення оздоровчих та культурно-виховних заходів. Не менше значення має
мистецтво та заклади культури, які впливають
на духовність людини, її інтелект та емоції, мислення та свідомість.
Адже вскочити в халепу, стати наркоманом
досить просто. Набагато складніше, а часто не
можливо, позбутися наркотичної залежності.
Потрібна велика сила волі. А найліпше дурману
взагалі не вживати. Не руйнуйте своє життя заради примари.

Розмову записала Раїса Щербан
Використано: Національний звіт за 2014 рік щодо наркотичної ситуації (за даними 2013 року) :
аналіт.-стат. довід. – К. : Поліум, 2014. – 199 с.

Наркоманія. Аптечні наркотики
Протягом всієї історії людства з різних
причин, зокрема для покращення настрою, повернення втрачених сил, з метою лікування чи
як частина релігійного ритуалу використовувались речовини, які змінюють настрій, відчуття та поведінку людини. Вживання таких
речовин, як не медичних засобів, викликає
проблеми у споживачів, та і в суспільстві також. Тому громадськість світу дуже занепокоєна даними проблемами і проводить різні заходи для їх запобігання.
Слово наркотик має декілька значень: у
юридичному значенні – це всі речовини, визнані такими законодавчо. У медичному значенні – це психоактивна речовина, що викликає залежність, тому медичний перелік наркотичних речовин значно ширший, ніж юридич-

ний і включає такі речовини, як алкоголь та
тютюн. Згідно з українським законодавством,
особам до 18 років заборонено продавати і купувати алкогольні та тютюнові вироби, для
них ці речовини є нелегальними наркотиками.
Усі наркотичні речовини здатні відчутно
впливати на клітини головного мозку. Але відчуття конкретного споживача наркотичних речовин залежить не тільки від властивостей самої речовини, але, в багатьох випадках, від
очікування дії цієї речовини. При цьому однакова кількість того самого наркотика може діяти на одну і ту ж людину по-різному. Наприклад, алкоголь в тихому кафе може розслабляти, а на дискотеці – збуджувати. Якщо людина
не знає, що дана їй речовина є наркотиком, то,
як правило, вона буде переживати лише не7
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приємні відчуття. Ейфорія є наслідком соціального навчання, а не властивістю наркотиків.
Внаслідок вживання наркотиків у людини
виникає психічна та фізична залежність.
Психічна залежність – це постійне бажання
продовжувати вживання даної речовини, знайти її будь-яким шляхом, незважаючи на наслідки. Перерва у вживанні наркотичних речовин викликає роздратування, безсоння, неспокій, посилення потягу до даної речовини.
Фізична залежність розвивається тоді, коли
речовина, якою зловживають, стає постійно
необхідною для підтримування функціонування організму. Перерва у прийомі викликає абстинентний синдром (стан, що схожий на хворобу).
Труднощі боротьби з наркоманією ускладнюються тим, що в останні роки зростає тенденція до розширення арсеналу речовин, що
викликають залежність, та виготовляються синтетично. Серед таких нетрадиційних наркотиків є чимало лікарських засобів, які викорис-
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товують не за призначенням, препарати побутової хімії і навіть промислові яди.
На даний час найпоширенішим аптечним
наркотиком є «Дезоморфін», який наркозалежні називають «Крокодил». Прийом цього наркотика смертельно небезпечний – викликає
залежність буквально після 2-3 прийомів. До
його складу входять кодеїновмісні таблетки,
соляна кислота, червоний фосфор, йод, бензин – ця отруйна суміш вводиться внутрішньовенно та призводить до таких наслідків, як:
флебіт (запалення стінки вени), ураження еритроцитів. На місці уколу виникає гнійнозапальний процес, гангрена, абсцеси внутрішніх органів, сепсис, смерть.
Проблема наркоманії багатогранна і кожна
грань пов’язана із стражданням, трагічними
долями людей, крадіжками, захворюванністю
СНІДом та його передачею, соціальною деградацією.
Наркоманія – це не пустощі, не проведення
вільного часу в товаристві друзів, а небезпечна
хвороба.

Рущак Назарій Тарасович, лікар-нарколог
КЗ «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення»

Наркоманія і діти
Наркоманія – це найнебезпечніше захворювання, яке виникає внаслідок вживання
специфічних препаратів, які отримали загальну назву наркотики. При цьому виникає
стійка фізична та психічна залежність від
них. Доза наркотику робить людину небезпечною для оточуючих і для неї самої. При
припиненні прийому наркотиків розвивається
тяжкий і болісний стан, який виражається
дратівливістю, нестабільністю настрою, злістю, пітливістю, збільшенням серцевих скорочень (тахікардія), значним підвищенням або
зниженням артеріального тиску, різким болем
у різних частинах тіла, особливо у суглобах
(у хворого складається враження виламування суглобів), відлюдькуватістю, депресією.
Нерідко під впливом того чи іншого наркотику відбуваються самогубства.
Чому діти пробують наркотичні речовини?
Підростаючи, діти постійно хочуть робити щось нове, чого раніше не робили. Їм доводиться долати страх, наприклад, коли вони
самостійно йдуть із школи додому. Вони куштують їжу, яка їм здається бридкою, напри-

клад, хрін або гірчицю. Вони роблять це, аби
стати дорослішими.
На жаль, одним з атрибутів дорослих в
Україні є алкоголь, тютюн та інші наркотики.
У дітей з цікавості виникає бажання спробувати, що це таке. Особливо ця думка
з’являється тоді, коли у сім’ї хтось п’є або
курить. До того ж, діти не можуть існувати
самі по собі, їм треба спілкуватися не тільки з
батьками, а й зі своїми однолітками, іноді серед них трапляються такі, хто вже вживає наркотики. Часто атрибутом молодіжної компанії може бути, наприклад, куріння марихуани.
Члени цієї групи цікавлять дитину, вони є лідерами, на яких вона хоче рівнятися. Отож
аби приєднатися до цієї групи, дитина намагається курити, навіть якщо це дуже їй гидко.
До того ж однолітки, як правило, не байдужі до того, курить член їхньої групи чи ні, і
тому різними способами (прикидаючись щедрими друзями, насміхаючись тощо) примушують новачка закурити. Якщо дитина не
знає, як чинити опір цьому тиску, вона приречена на куріння.
8
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Іноді підлітки мають психологічні проблеми, відчувають себе невдахами або нікому
непотрібними. Тому, коли хтось повідомляє
їм, що наркотики можуть полегшити їхній
стан, вони охоче вірять цим розповідям і пробують наркотики. Крім того, вони можуть
свідомо або підсвідомо відчувати, що вживання наркотиків – це вірний спосіб звернути
на себе увагу дуже зайнятих батьків. До того
ж, потайки вживаючи наркотики, підлітки
можуть захопитися ризикованою і небезпечною грою, що робить їх ще привабливішими.
Найпоширеніші і легко доступні наркотики
серед підлітків – марихуана. Починаючи з
марихуани, підліток може перейти на важчі
наркотики. Це пов’язано з тим, що організм
перестає реагувати на наркотик і вимагає або
підвищення дози, або зміни наркотику. Ніколи не вірте, що від марихуани немає шкоди.
Марихуана – це найстрашніший наркотик, бо
з нього зазвичай і починається наркоманія
серед підлітків.
Не вір, якщо:
− тобі говорять, що після першого прийому
не стають наркоманами. Звикати до наркотиків схильні всі;
− тобі вперше запропонують спробувати наркотик безкоштовно. Пам’ятай: сир безкоштовний буває тільки в мишоловці;
− тобі кажуть, що наркотики нешкідливі і від
них ти отримаєш ні з чим незрівнянне задоволення – «кайф».
Так, спочатку наркотик слугуватиме тобі
для задоволення, розваги. Але дуже скоро
виникає звичка і залежність, і, нарешті, настане час, коли про задоволення не йтиметься. Наркотик уже потрібний буде для позбавлення від фізичних і психічних страждань, які
крають тіло і душу, і ти перестаєш бути людиною.
При вживанні наркотиків виникають такі
проблеми, як: погіршення уваги, пам’яті, порушення сну, почуття тривоги, агресивна поведінка, нудота, блювота. Порушується діяльність кишківника, з’являються м’язові болі,
судоми. Знижується почуття голоду, потенція
і сексуальне бажання, порушується функція

_________________Інва.net № 30

печінки, нирок (набряки), легень (пневмонія,
туберкульоз, рак), можливі задуха і проблеми
з мозком (енцефалопатія, що призводить до
відставання в розвитку).
При внутрішньовенному введенні наркотиків підвищується ризик захворіти на такі
хвороби, як: ВІЛ, СНІД, гепатит, сепсис. І нарешті можна померти.
Життя наркомана в 2 рази коротше за звичайне життя людини, а це викреслені 20-30
найкращих років. В середньому наркозалежний живе п’ять років з моменту початку вживання наркотиків. Середній вік наркомана –
21-23 роки.
У віці 16 років постійно вживає наркотики
20-25% молоді. Таким чином, кожна п’ята
дитина до 16 років вже спробувала цього дурману, а кожна 10 вже до 13 років побувала у
стані сп’яніння.
У цьому віці починають щоденно палити
15% хлопчиків, 5% дівчаток. Серед вікової
групи до 15 років – «популярні» токсичні речовини. Паління «травки» у підлітковому середовищі стало вже звичним.
Більше 1% молодого населення України –
наркомани, 50% з них – ВІЛ-інфіковані.
Якщо в дитини часті перепади настрою,
зміни в самопочутті, поганий стан шкіри, роздратованість, постійне вимагання грошей,
сумнівні друзі, прогули в навчанні – негайно
поговоріть з нею, звертайтеся за допомогою
до психологів, лікарів-наркологів, в реабілітаційні центри, щоб викорінити проблему відразу ж, не даючи їй пустити коріння.
Якщо ви хочете вберегти вашу дитину від
наркоманії – будьте з нею відверті і будуйте
стосунки на довірі. Розмовляйте на серйозні
теми, поясніть, як страшно втратити здоров’я
в молодості, коли життя здатне дивувати кожну хвилину і без згубних звичок.
Наркоман не може створити сім’ю, ніхто
не захоче жити з людиною, хворою наркоманією.
Що дають наркотики – хвилинне задоволення, хворобу, інвалідність, смерть.
Що забирають – здоров’я, друзів, життя.
Ярошинська Оксана Вікторівна, лікар-нарколог
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Лікування наркоманії народними засобами
Чи можливе лікування наркоманії народними засобами?
Відверто кажучи, навряд чи які-небудь засоби, народні або медикаментозні, зможуть
допомогти в цій серйозній проблемі без щирого бажання самого наркомана позбутися
своєї залежності.
На сьогоднішній день існують народні
методи, що допомагають позбутися гострої
тяги до наркотиків, можливо вони врятують
чиєсь життя.

(За матеріалами сайту:
http://diagnoz.net.ua/likyvanja-ditej/17432lkuvannya-narkomanyi-narodnimizasobami.html)
Рецепт, який рятує хворого від тяги до
наркотиків.
Для його приготування необхідно взяти
по три грами череди, пустирника, хвоща,
шавлії, деревію, кори дуба і пижми. Всі
трави необхідно подрібнити і запарити
склянкою окропу. Дати настоятися хвилин
п'ятнадцять. Щоб не було тяги до споживання наркотичних речовин, цей настій
споживають по півсклянки тричі на день.

Допоможе позбутися від гострого почуття потягу до вживання наркотиків
така настоянка: деревій, пижмо, собача
кропива, череда, м’ята, кора дуба, хвощ,
календула і шавлія беруться в однаковій
пропорції і заварюються окропом (200
грамів води на 3 грами перерахованого
складу). Настоюється протягом 10 хвилин
і п’ється три рази на добу по 100 мл перед
їжею.

(За матеріалами сайту:
http://poradnyk.com/zdorovya/788-yak-likuvatinarkomaniyu-narodnimi-zasobami).
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Хімічна залежність – це
хронічне захворювання
людини

На рівні суспільної свідомості існує багато різних міркувань щодо явища наркотичної залежності. Одні вважають, що це є наслідком поганого виховання, розбещеністю, пагубним впливом
вулиці, інші називають це слабкістю сили волі, ще
інші – причиною наркоманії називають збіг
життєвих обставин. Ми часто чуємо, що наркоманія – соціальна хвороба.
Таким чином формується психологічна залежність.
Третій фактор – суспільний. Всі ми так чи
інакше знаходимося під впливом суспільства.
Це місце, де ми народилися. Це сім’я, країна,
місто, культура, в якій ми живемо. Це друзі,
оточення, колеги. Соціальний фактор, як і
інші, не є домінуючим. Однак часто ми вважаємо, що саме цей фактор є головним: дівчинка потрапила в погану компанію і стала
наркоманкою, і т.д. Ми забуваємо про те, що
не компанія вибирає нас, а ми її. Вибираючи
компанію, людина приходить у те середовище, в якій їй легше вирішувати свої проблеми, пов’язані з вживанням наркотиків. Разом
з тим, суспільство, в якому людина живе, росте і виховується, впливає на свідомість людини, формуючи її смаки, звички, світогляд,
способи вирішення проблем, дозвілля і багато
іншого.
Четвертий фактор – духовний голод. У
кожного з нас є духовні потреби: потреба в
причетності до чогось значущого; потреба у
вірі в диво; існуванні Вищого розуму; в усвідомленні сенсу життя; в моральних нормах; у
безкорисливості; потреба займатися творчою
діяльністю; потреба відчувати красу… Можна продовжувати до безконечності. Але коли
замість такої потреби – пустота, вакуум, то,
як говорять в народі, «святе місце порожнім
не буває», воно, це місце, обов’язково чимнебудь заповнюється. Для наркомана – найпростіший шлях заповнення вакууму – наркотиками.
– Які прояви хімічної залежності людини?
– Загальна ознака хімічної залежності –
втрата контролю. Коли людина починає колотися, вона втрачає контроль над тим, скіль-

Для того, аби прояснити причини наркотичної залежності, звертаюся до психолога
Реабілітаційного Центру 12+ Геннадія Крахмалюка.
– Пане Геннадію, як Ви вважаєте, чому
людина стає залежною від наркотиків?
– Про це можна багато говорити, але є чотири основні фактори, які діють сукупно і
серед них неможливо виділити домінуючого,
головного.
Перший фактор – біологічний. Існує гіпотеза, яка поки не підтверджена повністю дослідженнями: схильність до хімічної залежності успадковується. У сім’ях наркоманів велика ймовірність того, що діти стануть наркоманами. Незважаючи на те, що ці діти щоденно бачать пагубний вплив наркотиків на
рідних їм людей, в багатьох випадках вони
самі «підсідають на голку». Ця пристрасть
зумовлюється порушенням нейрохімічного
балансу в мозку, внаслідок чого вони не можуть почуватися нормальними і повноцінними без того, щоб не ввести хімічні речовини
для підтримки цього балансу. Людина зі схильністю не обов’язково стане наркоманом,
але те, що вона знаходиться в групі ризику –
це факт.
Другий фактор – психологічний. Дуже часто ми говоримо, що «хлопчик почав вживати
наркотики тому, що у нього загинули в автокатастрофі батьки». Однак насправді це не є
причиною. Це є одним з так званих «пускових» моментів, завдяки яким людина, щоб
втекти від власного душевного болю, стала
вживати наркотики. Психологічний фактор –
це страх, сором, біль існування, складні життєві ситуації, стрес і пов’язане з ними прагнення людини відновити втрачену рівновагу.
11
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жливо вилікувати, але можна призупинити в
розвитку. Втрата контролю над собою і всі
ознаки, про які ми говорили, з часом не зникають для людини, залежної від ПАР. Тобто
неможливо наркомана навчити вживати наркотики в прийнятних дозах, «культурно». У
його житті існує тільки два шляхи:
– або він помре від наркотиків, потрапить
до психіатричної лікарні, потрапить у
в’язницю;
– або взагалі припинить вживати психоактивні речовини.
І тут є висока ймовірність зірватися. І це
теж симптом хвороби. Залежна людина може
перебувати лише у стані: ремісії (навіть якщо
це 20 років) або в рецидиві. Колишніх наркоманів не буває.
Тенденція до зриву – одна з найстрашніших речей, внаслідок якої людина гине. Звідси ми приходимо до висновку – це захворювання можна вважати смертельним. За оцінками Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я до 96% людей, які потрапляють в залежність від алкоголю чи наркотиків, зрештою
гинуть.
Та якщо це є захворюванням, то його можна лікувати і може наступити одужання.
Так повелося, що хвороба – прерогатива
медиків, це їх поле діяльності і компетенції.
Коли ми з вами говоримо про хвороби серця
або про інші хвороби людського організму,
ми говоримо про них, як про хвороби тіла.
Наркотична речовина впливає на тіло. Це одна з сфер особистості, яка найбільше руйнується наркотиком. Разом з тим руйнується
психіка, яка представлена у нас через функцію мислення і емоційну сферу. Руйнується
духовна сфера – віра, моральні цінності, сенс
життя. Руйнується соціальна сфера – сфера
відносин у суспільстві. Тобто у хімічно залежної людини немає такої сфери, яка б не зазнала руйнівного впливу наркотиків.
Якщо в результаті вживання речовини у
людини з’являються проблеми у кожній із
сфер її життя і якщо людина не може самостійно припинити вживання, або припиняє, а
потім знову «зривається», – це залежність.
Ступінь захворювання людини визначається
рівнем зруйнованості її як особистості.
Проте з цією хворобою можна боротися. З
практики нашого Реабілітаційного Центру я
можу привести безліч прикладів, коли наркомани одужують, багато з них ведуть активний

ки хімічної речовини вона ввела. Втрачає контроль над своєю поведінкою і, врешті-решт,
над своїм життям.
Наступною досить характерною ознакою
є провали в пам’яті. Не будемо про це довго
говорити, оскільки це властиво практично
всім хімічно залежним людям.
Далі – наявність фізичних страждань, які є
наслідком вживання психоактивних речовин
(ПАР). Жодна розсудлива людина не буде
вживати те, що її руйнує, те, від чого їй стає
погано.
Всі хімічно залежні люди страждають від
наркотиків і разом з тим продовжують їх
вживати. Отже, вживання ПАР, не дивлячись
на наслідки, – ще одна ознака залежності.
Для наркозалежних характерний феномен
заперечення. Система заперечення в них
складається з певного набору міфів. Ну, наприклад, один із міфів: «всі рок-музиканти
вживають наркотики»; або «більшість людей
мистецтва, так чи інакше, використовують
ПАР для стимуляції творчості», або «наркотики виробляються організмом, тому вони
природні для людини». Інколи ці міфи повторюються лікарями, звучать у пресі і таким
чином закріплюються у масовій свідомості.
Міфів і легенд дуже багато і наркомани їх
використовують, щоб зберегти за собою право вживати наркотичні речовини. Хімічно залежній людині вкрай важко визнати себе залежною від ПАР, оскільки це передбачає відмову від наркотиків і докорінну зміну власного способу життя.
Ще одне – зосередження думок і вчинків,
пов’язаних лише з психоактивними речовинами. До 90% думок хімічно залежних людей
зосереджуються тільки на наркотиках – де
дістати, на що і т.д. Тобто наркотик контролює розумову діяльність залежного.
Також вживання для поліпшення самопочуття. Найпоширеніший приклад: зняти «ломку», відновити працездатність («щоб руки
не трусилися»).
Як наслідок всі залежні мають однакові
проблеми: втрата роботи, розлучення, руйнування родинних стосунків, конфлікти із законом, втрата друзів.
– Які ознаки характерні наркотичній
залежності як хворобі?
– Хімічна залежність не є наслідком якоїсь іншої хвороби. Це хронічне явище. Як і
будь-яке хронічне захворювання, його немо12
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відносний показник. Одужання – зворотний
процес захворюванню. Якщо хвороба руйнує
особистість, одужання відновлює її. Ступінь
одужання можна визначити по тому, як відновлені або реконструйовані зруйновані сфери особистості. Якщо людина працює над відновленням цих сфер, ми можемо вважати,
що вона одужує.
– Що має знати та виконувати хімічно
залежна людина, щоб стати на шлях одужання?
– Їй необхідно навчитися піклуватися про
своє тіло (гігієна, харчування, спорт, здоровий спосіб життя і т.д.). І перше, чого людина
повинна навчитися – відмовлятися від речовини.
Потрібно навчитися заново спілкуватися з
людьми. Оволодіти навичками спілкування. І
в цьому допоможуть групи самодопомоги, де
пацієнти вчаться спілкуватися, насамперед, із
собі подібними, а вже потім здатні більш
конструктивно контактувати з навколишнім
світом.
Адже ці люди жили у страшній ізоляції,
своєрідній камері-одиночці. Вони були ніби
відокремлені від усього світу невидимою, але
дуже товстою стіною. Тут можуть бути так
само корисні психотерапевтичні групи.
Добре, якщо відбуваються систематичні
зустрічі і спілкування з психологом. Це важливо для того, щоб вирішувати проблеми людини, яка починає одужувати, допомогти
працювати над собою, займатися самодисципліною, напрацьовувати успішні форми поведінки. Отже, необхідна певна програма, яка
буде коригуватися разом із наставником, консультантом або психологом Це є індивідуальна програма зростання і одужання.
І найважливіше – це турбота про душу.
Людина, яка хоче перебувати в процесі одужання, має долучатися до таких речей, як роздуми, молитва, духовний досвід тієї культури, в якій вона знаходиться, або іншої культури, до якої тяжіє.

спосіб життя. Єдине, що виключено з їхнього
життя – це вживання ПАР.
– Пане Геннадію, якщо ми говоримо про
можливе подолання залежності і одужання, то чи існує якась модель лікування?
– Розташуємо складові особистості по вертикалі. На початковому рівні у нас, природно, є біологічна сфера, тобто тіло з усіма притаманними йому органічними процесами. Далі йдуть інші рівні: емоційний, ментальний,
(тобто розумовий), духовний і соціальний.
Якщо віддати все це «на відкуп» лікарям, то
частина рівнів виявиться так чи інакше поза
їхньою компетенцією. Тобто лікарі працюють
з тілом, з органічними ураженнями. Однак
займатися душею людини – це вже, як кажуть, інша єпархія. Емоційний рівень – швидше сфера професійного впливу психолога.
Соціальний рівень теж поза компетенцією
лікаря: лікар не буде супроводжувати хворого
в подальшому житті, не влаштовуватиме його
життя в колективі, сім’ї і т.д. Це скоріше сфера діяльності соціальних працівників.
Або візьмемо духовний рівень. Тут вже,
як найбільш адекватний інститут, починає
виступати церква, можливу допомогу якої
хімічно залежним не варто недооцінювати.
Отже, ми бачимо, що фахівці у своїй галузі
поодинці не можуть ефективно допомагати
наркоманам в силу вузької професійної спеціалізації.
Виходить, що пацієнт в будь-якому випадку виявляється «неохопленим». Він весь час
ніби «випадає». У семи няньок дитя без ока. І
можна створити ідеальні умови для лікування
хворого в медичних установах, побудувати
найкращий центр з кращими ліками і кращими лікарями, а пацієнт, пройшовши курс лікування, виходить за стіни лікувального
центру і через тиждень «готовий» повернутися у значно гіршому стані.
Звідси висновок – для успішного одужання необхідно, щоб вплив на наркозалежну
людину здійснювався на всіх рівнях. Модель
одужання повинна бути, як і хвороба, біопсихо-соціо-духовною.
До речі, одужання від залежності визначається не строком ремісії, оскільки це надто

Розмову записала Ступницька Світлана
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Лікувальні установи та реабілітаційні центри:

за тривалістю (короткострокові – від 2-х годин при «кодуванні» та довгострокові від 1-го до 5-ти
років у терапевтичній спільноті). Короткострокові здійснюються державною медициною, а довгострокові надаються громадськими та благодійними організаціями, церквами різних конфесій;
ступенем професіоналізму (від сільських знахарів до нейрохірургів у великих медичних
центрах);
місцем реалізації (вдома у клієнта, в лікарні, в реабілітаційному центрі громадської організації);
комбіновані підходи («детокс» + терапевтична спільнота або підшивка + «Програма 12 кроків»
або будь-які інші комбінації).
В місті Рівному та області функціонують державні лікувальні заклади, приватні та християнські
реабілітаційні центри, які надають допомогу людям, що страждають на алкогольну, наркотичну, ігрову та інші форми залежності.

Державні лікувальні установи

– серологічний відділ СНІД лабораторії:
тел. (0362) 68-49-37.
Комунальний заклад «Острозька обласна
психіатрична лікарня» Рівненської обласної
ради.
Адреса: 35800, м. Острог, Рівненська обл.,
пр-т
Незалежності,
40-а,
e-mail:
ostrog_opl@mail.ru.
Головний лікар: Маєвський Павло Іванович,
тел. (03654) 2-21-46.
Заступник головного лікаря з медичної частини: Месяцева Катерина Юріївна, тел. (03654)
2-33-32.
Наркологічне відділення № 5: тел. 2-27-02.
Комунальний заклад «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної
ради.
Адреса: 34509, с. Орлівка, Сарненський р-н,
Рівненська обл., вул. Миру, 35а, тел./факс:
(03655) 2-22-71, e-mail: opl25@i.ua.
Головний лікар: Каленюк Анатолій Федорович, тел. (03655) 2-22-71.
Заступник головного лікаря з медичної частини: Галушко Катерина Іванівна, тел. (03655)
2-22-63.
Комунальний заклад «Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації» Рівненської
обласної ради.
Адреса: 35600, м. Дубно, Рівненська обл.,
вул. Тараса Бульби, 3, тел./факс (03656) 4-95-25,
e-mail: ddpsr@ukr.net.
Головний лікар: Олійник Володимир Володимирович, тел. (03656) 4-95-25.

Комунальний заклад «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення»
Рівненської обласної ради.
Адреса: 33010, м. Рівне, вул. Дубенська, 64,
e-mail: narkod64@ukrpost.ua.
Головний лікар: Миронюк Ігор Ярославович, тел. (0362) 62-83-09, факс (0362) 22-21-65.
Заступник головного лікаря з медичної частини: Максимук Ростислав Ярославович, тел.
(0362) 63-26-09.
Телефони основних відділень:
– організаційно-методичний консультативний відділ з наданням амбулаторної допомоги
наркологічним хворим: тел. (0362) 62-94-49.
– наркологічне стаціонарне відділення:
тел. (0362) 22-12-45.
Рівненський обласний центр психічного
здоров’я населення надає психіатричну та наркологічну допомогу жителям Рівненщини, проводить профілактику та обстеження.
Наркологічна амбулаторія Рівненського
обласного центру психічного здоров’я населення.
Адреса: м. Рівне, вул. Студентська, 7,
тел. (0362) 62-94-49.
Наркологічний обласний диспансер.
Адреса: 33000, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 17, тел. (0362) 22-12-45, (0362) 22-00-82.
«Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради.
Адреса: 33013, м. Рівне, вул. Жоліо-Кюрі,
19, e-mail: ocpb@mail.ru; ocpb@yandex.ru.
Головний лікар: Гандзюк Олена Василівна,
тел. (0362) 22-33-43; факс (0362) 22-69-42.
Основні відділення:
– амбулаторно-поліклінічне відділення: тел.
(0362) 22-67-55;
– регіональний центр моніторингу та оцінки: тел. (0362) 22-67-55;

Християнські реабілітаційні центри
Реабілітаційна програма в християнських
реабілітаційних центрах побудована на моделі
терапевтичної спільноти, але переважає релігійний підхід. Віра в Бога дуже часто стає стер14
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записуються, а йдуть лiкуватися вiд 5 до 8 люжнем для людини, котра втратила віру в людей.
дей. На лiкування приймаються як чоловiки, так
В християнських реабілітаційних центрах тераі жiнки.
певтичний ефект досягається за рахунок посТрадиційно в християнських реабілітаційтійного перебування пацієнтів у безпечному
них центрах працюють люди, які самі пройшли
середовищі під безпосереднім наглядом наставреабілітацію в подібному центрі, повернулися
ника. Зазвичай, у цих центрах доволі суворий
до здорового життя і з часом самі почали допорежим – праця і молитва (ні хвилини неробстмагати людям із залежностями. Тому рівень дова). І терапевтичні спільноти й християнські
віри до працівників християнських реабілітареабілітаційні центри намагаються жити за
ційних центрів серед реабілітантів досить висопринципами самозабезпечення, тому лікування
кий. Важливою умовою реабілітації є бажання
в них або безкоштовне, або проводиться за симзалежної людини пройти лікування і звільнитиволічну плату.
ся від залежності.
Кінцева мета, до якої прагнуть християнські
У нашому місті діє реабілітаційний центр
реабілітаційні центри – повне зцілення наркозалежних людей й відновлення їх у суспільстві, а
для наркозалежних людей церкви євангельсьключовий принцип, що лежить в основі реабіліких християн-баптистів (ЄХБ) «Воскресіння».
тації та порятунку – віра в Бога. Основна діяльАдреса: м. Рівне, вул. О. Дундича 3-А, актоність, якою займаються наркозалежні в таких
вий зал ліцею 5.
центрах – це трудотерапія і вивчення Слова
Телефони контактних осіб: Андрій –
Божого (Біблії).
0660450358, Юлія – 0660450441, Олег ЛеонідоПрограма реабілітації базується на методi
вич – 0508352443, 61-39-98.
духовної терапії, яка включає три елементи: наСайт:
уку Церкви, найновiшi знання психотерапiї та
http://www.voskresenie.rv.ua/kontakty/reabilitacio
програму «12 крокiв», яку застосовують
nnyj-centr.
анонiмнi алкоголiки, але цi кроки узгодженi з
У м. Острог діє християнський реабілітаційпоглядом Церкви. Основне завдання реабілітаний центр «Свобода» при церкві ЄХБ «Спасінції, щоб людина перестала вживати наркотики,
ня».
поновила стосунки з Богом. Наркомани, які
Телефон контактної особи: Юрій –
проходять цю терапiю, по-iншому починають
0673832883, Володимир Олександрович –
думати, жити. Нiяких лiкiв під час лікування не
0984489000.
використовується. Щоб потрапити на лікуванПри церкві ЄХБ «Преображення» у
ня, раз на три мiсяцi через мережу консультатим. Кузнецовськ функціонує реабілітаційний
вно-просвiтницьких центрiв здiйснюється набiр
центр для чоловіків та жінок.
у групи. Спочатку телефонують люди, якi хоТелефон контактної особи: Микола –
чуть позбутися залежностi, якщо дзвонить 100
0673640209.
осiб, то 70 – приходять на консультацiю, 20 –

Вони вміють творити чудеса

Для найвразливіших представників нашого
суспільства – наркозалежних – у селі Бронники
Рівненського району працює реабілітаційний
центр «12+».
Адреса: 03332, Рівненська область, Рівненський район, с. Бронники, вул. Б. Хмельницького, 51г.
Генеральний директор, психіатр: Олег Святославович Колбач, тел. (063) 307-12-78; (098)
131-38-00.
Консультації за телефонами: (096) 632-80-87,
(093) 695-84-96.
Сайт: http://www.rehabcenter.org.ua.
У триповерховому будинку спеціалісти вміють творити чудеса. Нині тут перебуває три-
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дцять п’ять наркозалежних хлопців та дівчат.
Як розповідає виконавчий директор закладу
Людей, котрі скотилися до прірви, рятує персоОмельчук Олександр – на даний час лікування
нал у складі 18 чоловік – психолог, психологздійснюється за такою схемою: залежні люди
нарколог, аддиктолог, 3 консультанти, духовний
приходять на заняття з вивчення Біблії, спілкунаставник та ще декілька волонтерів, які самі в
ються у групах анонімних наркоманів. З ними
минулому зіштовхнулися з подібною бідою.
постійно працює психолог. Крім того провоОлег Святославович – генеральний дирекдиться навчання батьків. Оскільки у цих людей
тор – про створення реабілітаційного центру
абстинентний синдром, їх треба відділити від
мріяв все життя. Для будівництва центру шукаоточення і працювати з ними цілодобово – тоді
ли спонсорську допомогу не лише в Україні, а й
буде результат. Центр не приймає людей, які не
в Голландії, Швейцарії та Америці. Добрі люди
хочуть лікуватись, тому що ці люди вважають,
знайшлися і все заплановане, хоч із труднощащо в них все нормально. Та важливо певним
ми, проте збулося. На даний час на території
чином мотивувати їх до лікування, працюючи з
центру будується стаціонарне відділення. У
рідними.
планах – дитячий центр, а також денний стаціоФахівці центру розповідають батькам, як
нар для залежних людей, гуманітарний центр,
правильно спілкуватися з наркозалежними, щоб
робота з соціально незахищеними людьми.
мотивувати їх до лікування. Коли залишається
Центр використовує всесвітньо відому провибір: жити чи вмерти – тоді стає ясно – щось
граму «12 кроків». Звідси і назва.
треба змінювати. Але є і такі хлопці, які навіть в
Лікування передбачає чотири етапи:
молодому віці розуміють, що треба лікуватись і
І етап – усвідомлення потреби в лікуванні;
звертаються за допомогою до близьких, але таІІ етап – детоксикація та медикаментозне ліких, на жаль, дуже мало.
кування;
Одна з історій успішної реабілітації почалася
ІІІ етап – лікування наркозалежності (реабіза стандартним, проте нещасливим сценарієм.
літація);
Шумні вечірки в рівненських нічних клубах,
ІV етап – соціальна адаптація + програма
необмежені дози алкоголю, наркотики – амфе«Анти-зрив».
тамін та екстазі. Все це настільки захопило хлоРежим дня у центрі такий:
пця, що протистояти псевдозамінникам він бі8.00 – підйом, сніданок;
льше не зміг. Цілий рік парубок потопав у морі
9.00 – роздуми, медитація (наркозалежні випсихотропних речовин, доки батьки не вирішисловлюють свої думки, консультанти коригують
ли покласти цьому край, відправивши Олексанзаняття);
дра (ім’я змінено) на лікування до реабілітацій10.00–12.00 – семінарський блок (практичні
ного центру в Бронниках. Тут він і почав свій
заняття з теорії залежності);
новий шлях без наркотиків.
12.00 – обід;
Олександр, колишній наркозалежний, коли
14.00 – трудотерапія;
сюди прийшов, отримав інформацію і зрозумів,
16.00–19.00 – групова психотерапія;
що залежний від усіх типів наркотичних речо19.00–20.00 – група самодопомоги (наркозавин, які змінюють його свідомість. Отримавши
лежні діляться своїм досвідом як навчитися знопевну кількість знань, він дотримувався чітких
ву жити, спілкуватися; групи формуються з
рекомендацій. Олександр чітко знав, що йому
хлопців та дівчат, які з одного міста або області,
робити, чого уникати. Згідно рекомендацій він
щоб в подальшому їм було легше адаптуватися
відновив фізичну форму, почав повертатися до
до нових умов життя);
нормального життя.
21.00 – вечеря.
Для працівників цього реабілітаційного
Протягом дня наркозалежні пишуть у щоцентру посмішка врятованої людини – це щастя
денник, як пройшов день, розбираються у своїх
та величезна перемога. Тому обіцяють і надалі
відчуттях, корегують своє світосприйняття.
не опускати рук та боротися за життя кожного,
Крім затвердженого усталеного режиму, під час
хто звертається за допомогою. Вони мріють
лікування передбачені 3–4 дні на заняття фізкутільки, щоб у майбутньому лікування тут стало
льтурою (змагання, естафети). Курс лікування
безкоштовним, аби врятувати якомога більшу
триває до 4 місяців, один місяць лікування кошкількість наркозалежних.
тує 5800 грн. Після основного лікування триває
Контактний телефон: 096 094-98-44 з 10-00
процес ресоціалізації – адаптації до соціуму.
до 22-00.
Пацієнти центру, що важко переживають ресоСайт: http://na-rovno.org.
ціалізацію, можуть залишитися у закладі ще на
Романуха Зоя
місяць безкоштовно.
За матеріалами Інтернет-ресурсу
16
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«Анонімні наркомани» – жодних особистих історій
муються визначених правил, мають певні
традиції. Вразила неординарна культура цієї
організації та спілкування. Після групи всі
моляться, узявшись за руки в колі.
Зустрічі реально допомагають, адже більшість людей підтримують один одного, аби
протистояти такій, здавалось, «невиліковній,
прогресуючій» хворобі, як офіційно вважається деякими наркологами. І водночас – помилково було б вважати «Анонімних наркоманів» групою, яка може вирішити всі проблеми кожного. Тут лише вселяють надію,
показують шлях, на який варто стати, аби вирватися з тенет залежності.
Все-таки «Анонімні наркомани» – це серйозна організація, своє середовище, де всі
рівні незалежно від статусу, всіх об’єднує
одна проблема – побороти наркотичну залежність. Якщо Ви чи ваша рідня вживаєте
«ширку», трамадол, чи інші серйозні наркотики – «АН» можуть допомогти і швидше за
все допоможуть.
Втім, якщо ви шукаєте просто любові,
уваги – то візьміть на озброєння принцип
АН: «принципи важливіші за особистостей».
Якщо Ви бажаєте вперше прийти на зустріч «Анонімних наркоманів» – дзвоніть
(096)0949844, вас зустрінуть і проведуть на
групу.
Олесь Поліщук

У нас у місті вже певний час діє спільнота
«Анонімні наркомани». Прийти туди на закриті зустрічі можуть ті люди, які є наркозалежними, або вважають себе такими.
Зустрічі схожі на щирі розмови в колі
друзів. Люди усвідомлюють, що у них є проблеми, але вони працюють над тим, щоб це
все вирішити, підтримують один одного. Автор цих рядків почув багато сповідей та життєвих історій, які справді зворушують серце і
«підкупляють відвертістю», але тут діє принцип анонімності, особисті історії не оприлюднюються.
– Ми утримуємо себе на наші добровільні
внески, – розповідає учасник, відповідальний
за зв’язки з громадськістю. – Ми не пов’язані
з жодними сектами, політичними партіями,
організаціями чи установами. Ми нейтральні
щодо інших інтересів, не вступаємо в жодну
полеміку. До «Анонімних наркоманів» можна вступити, незважаючи на релігійні чи політичні погляди, або навіть сексуальну орієнтацію. Ми також не займаємо жодної позиції
в справах, які так чи інакше пов’язані з проблемою наркоманії – таких як кримінал, правопорядок. Наша ціль – допомогти іншим наркозалежним стати на шлях зцілення, вести
здоровий спосіб життя.
На зустрічах в основному молоді хлопці
та дівчата, хлопців більшість. Вони дотри-

Усі добрі справи йдуть від Бога і на славу Його
Групі психологічної взаємодопомоги «Фенікс» – 12 років
В цьому році своє 12-річчя відзначала
група психологічної взаємодопомоги «Фенікс», заснована 19 травня 2003 р. відомими
рівненськими психологами – Оксаною Тарасюк (зараз провідний спеціаліст Центру соціальних служб молоді) та психоаналітика
Олександра Турченюка (займається приватною психотерапевтичною практикою, є групаналітиком, лідером груп «Балінта» та фінансовим консультантом).
У травні 2003 р. відбулося перше заняття
групи психологічної взаємодопомоги (тоді
вона ще називалася «група самодопомоги»),
яка пізніше отримала назву «Фенікс». Сим-

волічна назва – птах, котрий постає з попелу
знову і знову. Так само і учасники «Феніксу»
– люди, які періодично лікуються у стаціонарі відповідних установ – попри душевні захворювання, піднімаються знову й знову.
– Спогади про перше заняття викликають у мене теплоту та ностальгію. – згадує
психолог Олександр Турченюк. – Адже 12 років – це вже вік підлітка, а не дитини (посміхається).
Група була створена за зразком аналогічних, які діють за кордоном, груп психіатричної допомоги. Їх філософія – це відхід від
психоневрологічних установ із метою позба17
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сив не називати його імені. – Завдяки спілкуванню з друзями я палю набагато менше.
– Я також докладаю зусиль, щоб вести
здоровий спосіб життя. – розповідає учасниця групи Аеліта. – Прочитала книгу Аллена
Кара «Як легко швидко кинути палити». І
хоч ще трохи курю, проте не залишаю надії,
щоб раз і назавжди покінчити з цією шкідливою звичкою.
Учасниці групи «Фенікс» Тетяна та Людмила також дали обіцянку Богу пожиттєво утримуватися від алкоголю та токсичних речовин.
За 12 років у групі «Фенікс» було всяке, але,
безумовно, більше доброго й позитивного, як
розповіли члени об’єднання. Вони відзначають
разом християнські та світські свята, наприклад – дні народження один одного.

влення від так званого явища «стигматизації»
– нав’язування пацієнтам певних ярликів та
комплексів, котрі вони болісно переживають.
Це стосується і залежності від психотропних,
токсичних речовин.

Пізніше лідером «Феніксу» був психолог
Сергій Одарченко, який координував громадський рух «Твереза Україна» на Рівненщині.
Після його мобілізації до війська обов’язки
лідера групи виконує отець Віталій Поровчук. Робота Сергія Одарченка та отця Віталія,
взаємопідтримка учасників «Феніксу» допомагають людям «зав’язати» з токсичною та
алкогольною залежністю, а також звести до
мінімуму тютюнопаління.

– Спілкування з людьми, які мають аналогічні проблеми, підтримує та допомагає зрозуміти, що мої проблеми не є винятковими.
Завдяки групі «Фенікс» я відчув себе людиною. – розповідає учасник «Феніксу», який
потерпає від епілептичного розладу і попро-

Відвідують друзів у лікарні чи навіть
вдома, якщо у тому є потреба. Їздили на екскурсії у Почаївську і Києву-Печерську Лавру,
а також влітку подорожували духовними місцями Карпат із отцем Віталієм Поровчуком.
Чотири останніх роки сплавлялися річкою
Горинь разом із Рівненським православним
18
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молодіжним Свято-Софіївським братством,
яким керує Тарас Рябчевський. Брали участь
у заняттях арт-терапією («лікування мистецтвом»).
– Добре, що у «Феніксі» об’єдналися люди, які намагаються допомагати один одному в різних потребах. Всяка праця для ближнього робить людину щасливою. В цьому є
зміст нашого життя і покликання як християн. Переконаний: всі добрі справи йдуть
від Бога і на славу Його. – розповідає священник парафії преподобного Іова Почаївського
в місті Рівне, голова Благодійної місії «Православне діло» отець Віталій Поровчук.
Заняття групи «Фенікс» відбуваються
щовівторка о 17.00 в Палаці культури «Текстильник» (запитати в чергового, в якому кабінеті).
Олесь Поліщук

Якщо назвати вартість наркотиків,
то моїми венами «їздять джипи»
Цей молодий чоловік знайомий мені ще з підліткових років. Ми – однолітки, тож шляхи наші
перетиналися і в Будинку молоді, і в дитячому центрі відпочинку.
А потім я стала його сусідкою, але вже не того (з етичних міркувань ім’я героя змінено) Володимира (учасник і переможець шкільних олімпіад, блискучий математик, історик, хімік, фізик,
словом – ходяча енциклопедія, а не дитина, людина, обдарована Богом), а іншого – закованого в
пута наркотиків, цигарок, алкоголю, в одвічних пошуках кайфу, хвилин польоту в ейфорію, по той
бік реальності людської психіки.
Вже на мене дивилися очі дорослого чоловіка, який якоюсь миттю спинив плин свого життя,
промінявши все на голку та шприц.
Тітка забрала мене на виховання. У неї не
було своїх дітей, вона в молодості зробила
аборт. А баба трішки пожила – і Богу душу
віддала. Тітка давала мені все, що могла. Та я
не цінив цього, я тільки зараз це розумію.
Пам’ятаю, вона смачно готувала, пекла. Та
знайшла собі громадянського чоловіка і стала
з ним частувати горілку й спилася в результаті. Я закінчив школу і дуже захотів вчитися, але знав, що без маминих грошей нічого
не буде. Тож продав квартиру в Чернівцях за
малі гроші. Вже на той час пробував дещо
кайфувати, але це не ширка була, а трамадол, конопля, ЛСД. Тож продав квартиру і
вступив до університету, паралельно відкрив
магазин. Так вчився, спілкувався з «веселими»
друзями.

– Я зростав без батька. Цей покидьок покинув маму. Я навіть не знаю, чи були вони
розписані, знаю, що жили разом. Мама була
працівником культури. Жили по гуртожитках в Чернівцях. А потім там же отримали
двокімнатну квартиру. А бабуся з моєю тіткою жили в Дубні...
Пам’ятаю все: як ходив до віруючих і молив Бога, щоб Він дав мамі життя, щоб вона
жила. Та вона танула в мене на очах від раку
молочної залози. Ні, вона боролася, збирала
трави, чистотіл, лікувалася. Та все марно,
просто згнила в мене на очах і померла. Вона
пропонувала мені напитися таблеток, вмерти разом із нею... Я після її смерті зневірився
і в Богові, і в житті, я зненавидів матір за
те, що вона мене покинула.
19
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Познайомився з дівчиною, вона була з нашої компанії, така ж бідова, як і я. Так ми й
стали разом жити, «трам» вживати і всяку
всячину, приторговували наркотою. Та це
вже було після смерті тітки. Це був час мого
наркотичного злету. Я присів на ширку і
«проколов» магазин. А втім, у мене був бізнес
«на дому», який приносив по декілька тисяч
за день. Ми зажили, стали багатіти, купували все, що хотілося. І наркотики мені давалися легко. Я ними просто пересичувався. Якщо
на гроші перевести, то по моїх венах «джипи
їздять».
Наші взаємини з коханою були наповнені
романтизмом доти, доки бізнес процвітав. Я
любив її, знаю напевно. Та прийшли часи облав. «Лавочка прикрилася» – і все. Я почав
продавати все, заробляти більше вже ніяк не
міг – залежність і фізичне безсилля в періоди
ломки просто не давали жити, навіть існувати.
Я спробував лікуватися, потрапив до реабілітаційного центру, до віруючих. Там все не
те. Мене не може стримувати те, у що я
просто не вірю і колись зневажав. Мені заборонили читати улюблені книжки. Вони не розуміють просто сенсу буття – цього сенсу
просто немає. Людина все одно народжується, щоб померти. Я обрав свій такий шлях –
до кінця, мені він подобається.
А з коханою ми розійшлися, як тільки дізнався, що хворий на СНІД. Вона курить героїн, а я ширяюсь. Тож залишився на самоті і
переживав страшну ломку, оскільки доза наркотика в мене була дуже велика і дорога.
Продавати стало нічого, та наркоман – це
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така особа, яка зможе заробити на наркотиках у будь-якому разі. Невпевнений, що був
би такий підприємливий, якби йшло питання
заробітку грошей на молоко дитині чи хліб.
Зараз доза помірна, просто чекаю, коли здохну, та й все, кінець.
Я намагалася довести, що сенс буття все ж
є. Та переконувати людину, в якої горе розуму – складно. Бо на кожен аргумент в цієї
«ходячої енциклопедії» заготовлені теорії
Канта, Ніцше, Зігмунда Фрейда – основа буття, а Бог – міф. Серед перечитаних книг –
Бхагават-гіта – наймудріша. І що ти тут скажеш. Шлях до нірвани кожен, як виявилось,
обирає сам, і наркотики в уявленні наркомана
зі стажем, – найвірніший і найточніший з
конкретним розрахунком на відомий кінець
усьому.
А те, що в цього двадцятичотирирічного
хлопця зубів немає і ноги гниють, організм,
за його словами, просто пристосувався до наркотика і є з ним одним цілим, – це все суєта і
нижче філософії буття. Та найбільше мене
вразило у процесі спілкування те, що він
мріє, щоб весь світ став схожий на нього, тоді
не буде ніяких проблем, все буде «пучком».
То, може, саме тому за статистикою кожен наркоман за своє життя підсаджує на цю
гидоту по двісті чоловік. А коли наступить
край цьому конвеєру – ніхто не знає, та доки
продаватимуть наркотики, наркомани створять свою біблію, релігію, суспільство, в
якому іншим просто не буде місця.
Анна Нестеренко
Наше джерело – 2010. – 13 жовт. (№ 41)

Він знайшов істину свого життя
Пройшло декілька років. Володимир не
з’являвся у місті. Забули про нього і в Дубенській центральній районній бібліотеці, де він
колись просиджував за комп’ютером цілоденно. Хіба лише тоді спливала в уяві постать Володимира, коли сісти за комп’ютер
просився схожий на нього молодий чоловік
без роду занять і місця проживання.
В пам’яті назавжди закарбувався навіть
специфічний їдкий запах, який ішов від хлопця, заповнюючи все приміщення читальної

Післямова

зали. А ще ноги, – вони, покриті виразками,
постійно гноїлися, сукровиця проходила
крізь шкарпетки, залишаючи на них заскорублі темні плями. На блідому, аж зеленуватому, беззубому обличчі вирізнялися лише великі, з розширеними зіницями, очі. Він цілий
день, не випростуючи спину, читав, читав,
шукаючи істину життя.
Було страшно і боляче дивитися, як
об’єднавшись воєдино, наркотичний біс і
СНІД, схопили в свої лещата ще зовсім мо20
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– Не впізнаєте? Я Володимир, який колись ходив до бібліотеки.
– Володя? То це що, то це як? – Вона на
мить зупинилася. Не вірилося.
– Це Ви? Ти, Володимире? Де це ти пропадав?
– Ви знаєте, Маріє Іванівно, своїм сьогоднішнім, я завдячую вашій бібліотеці. Я змінився, я став інший. Саме книги, Інтернет
допомогли мені стати на праведний шлях.
Щоправда, був довгий період лікування, зцілення душі і тіла. Я знайшов силу волі і назавжди порвав з минулим. Я знайшов істину
життя і вона є БОГ! Сьогодні моя місія, допомогти таким, як був Я, не дати зруйнувати
своє життя. Тому й працюю в одному з реабілітаційних центрів України.
Він зник у натовпі так раптово, як і
з’явився. Марія ще довго не могла повірити в
побачене, та отямившись, щиро пораділа за
свого читача.
Раїса Щербан

лоду людину і монотонно знищували. Володя
заплутався в тенетах наркоманії. Наркотик і
він, він і наркотик – та більше нікого. З цього
зачарованого кола, по якому він постійно ходив, годі було вибратися, та й навіщо, в ньому після прийнятої чергової дози було навіть
«кайфово».
Серце кров’ю обливалося, що цей вундеркінд міг стати відомим вченим, державним
діячем, філософом, виховувати своїх дітей…
і ще багато чого хорошого могло статися у
його житті. Та не судилося. Зла доля, а чи то
на роду так написано, що саме йому довелося
розплачуватися за гріхи своїх предків, аж до
сьомого коліна.
Якось одного літнього сонячного дня на
автобусній зупинці до пані Марії (ім’я не
справжнє), працівника бібліотеки, підійшов
молодий чоловік: високий на зріст, худорлявий. Він чемно привітався і запитав.
– Добрий день! Як поживає бібліотека?
– Добре. – Марія в пам’яті, як на вінчестері, перебирала всіх читачів, які хоч раз заходили до читальної зали. Ні, це не її читач.

Заради сина
(Новела)
Радів разом з Тетяною і чоловік Богдан.
Вони щасливі повернулися з поповненням
додому.
Відразу на тендітні плечі ще не зовсім
здорової Тетяни звалилася важка ноша. Це не
жарти – вважайте двоє дітей. Чоловік, молодший на 6 років, також поводив себе як дитина і потребував великої уваги. Любив затриматися після роботи з друзями, а коли і бував
вдома, хотів відпочити. Хронічне недосипання, виснаженість, часто підкошувалися ноги,
та вона терпіла. Благала Бога, щоб дав їй здоров’я. Не любила плакатися, та й не хотіла
виносити сміття з хати.
– Все у нас добре. – Говорила друзям при
зустрічі. Вірила, що все минеться, синочок
підросте, піде до школи і стане легше.
Роки збігали та просвітку не було. Криза
90-х, безробіття, змусили шукати шляхи заробітку в інших країнах. Скільки перевозила
товару до Польщі, тягаючи неймовірно важкі
сумки. Піджилки трусилися, коли перетинала

Тетяна ледь відкрила важкі повіки, оглянула приміщення і відразу не змогла збагнути: що з нею? Та поволі пам’ять поверталася.
– Боже, а де моя дитина? – Ніби почувши
її слова, біля ліжка з’явився чоловік у білому.
– Тетяно, Ви в реанімаційному відділенні.
Все уже позаду. Ваш син здоровий і почувається добре. Вітаю! Завтра переведемо Вас у
загальну палату.
Через тиждень Тетяна тримала на руках
свого хлопчика і говорила найближчій подрузі, яка прийшла її провідати.
– Боже яка я щаслива! В мене синочок –
Іванко. Так звали його дідуся. Слава Богу ми
обоє залишилися жити, хоч була загроза. Ради такого щастя варто було пройти всі випробовування.
На виснаженому після важких пологів обличчі світилися великі карі очі.
– Мене скоро виписують.
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– Ой, Божечку, а в хаті не копійки.
Все тіло в Тетяни було ніби ватне, губи
пересохли, руки трусилися. Та потрібно було
опанувати себе і рятувати сина. На колінах
просила сусідку.
– Змилуйся, допоможи, Богом благаю. Я
віддам, все віддам.
На таку біду не можна не відгукнутися. Та
позичила, але веліла скоро повернути: в самої
у господарстві маса проблем, які потрібно
вирішувати.
Лікарі зробили диво, її Іванко повільно
повертався до життя. Тетяна працювала на
двох роботах, аби борги віддати та купити
таблетки, без яких, як говорив Іван, він жити
не може.
На чоловіка до суду не подала, пошкодувала, але шлюб, після 15-річного спільного
життя, розірвала. Та в їхньому домі нічого не
змінилося. Син не простив батька, який продовжував пиячити і жив у цій же квартирі,
хіба що в окремій кімнаті. Сварки між Тетяною і її вже колишнім не вщухали. Богдан,
перебуваючи в п’яному угарі, не раз піднімав
на неї руку. Аби якось захистити своє життя,
Тетяна клала біла ліжка сокиру. І хоч добре
розуміла, що ніколи не зможе нею скористатися, так було спокійніше. Та який-то був
сон? Так, якесь марево. Нервова система виснажувалася. Вона, колись врівноважена і
спокійна, тепер зривалася на крик від найменшого роздратування.
А Іван? Він жив своїм життям – приходив
додому лише переспати, та і то не завжди.
Мати сина виправдовувала.
– Він все ще не може пробачити батька.
Іванка починає тіпати від одного п’яного вигляду Богдана. А що я можу зробити?
Та найбільше Тетяна переймалася здоров’ям синочка.
– Боже, після такої операції, був травмований шлуночок серця, він повернувся з того
світу!
Отож і купувала такі необхідні ліки, які
знімають, за словами сина, ломоту в тілі та
допомагають заснути. І з кожним днем таких
ліків він просив все більше і більше. В голову
Тетяни інколи закрадалася думка, що її Іванко залежний від цих пігулок, але вона гнала її
геть.
– Ні, це не з ним. Це ось його друзі, вони
наркомани. – Ображалася, коли знайомі обзивали його цим страшним словом. – Нехай Бог

кордон, кожного разу думала – останній раз.
Та проходив день-два і вона знов збиралася в
дорогу. Бо як прожити без грошей?
Все витримувала, звісно молода була,
адже це заради свого синочка. Залишала його
на чоловіка. По-всякому бувало. Серце краялося, коли заставала одного в квартирі, голодного і брудного. Раділа і заспокоювалася,
коли бачила, як з апетитом їв щойно привезену ковбасу, сир, цукерки – те, що сусідські
діти і не бачили. Не гребував привезеним і
чоловік, проте допомоги від нього годі було
чекати. Він любив себе і оковиту більше, ніж
її та сина.
В хаті все частіше чулася лайка, а Іванко в
цей період біг у двір до однолітків. Там було
цікавіше, там ніхто не кричав. Так минали
роки.
Та одного разу на порозі квартири
з’явився міліціонер.
– Ваш неповнолітній син Іван причетний
до наркотиків. Разом з друзями він пограбував магазин і має за це відповідати.
Не повірила…
– Це якась помилка, цього не може бути,
моя дитина, мій найдорожчий, любий синочок. Та ні, ні… Серце завмерло від болю.
Не відкупилася, як інші, не було грошей.
Дали два роки у виправній колонії, які були
для Тетяни страшним сном. Економила, відмовляла собі у всьому, аби щомісяця зібрати
сумку: кілограм масла, кілограм-півтора чаю
(люблять хлопці «чифірити»), ковбасу, цукерки. Говорила – адже він там не один. Все, як
колись возила із Польщі, тільки ця ноша не
руки обривала, а розривала душу. Та не могла
тоді Тетяна знати, що все найважче ще попереду.
Повернувся додому Іван іншою людиною:
знервований, грубий, якийсь чужий, хоч посвоєму любив матір. І коли одного разу батько в п’яному угарі підняв руку на Тетяну – не
витримав, схопив зі столу кухонний ніж. У
відповідь отримав удар прямо в серце. Підлога загойдалася під ногами в Івана, він враз
поблід і впав без тями додолу.
Не тямила себе і Тетяна, припадаючи до
сина, вона голосила: «Сину, синочку, любий,
не помирай».
Лікарі констатували клінічну смерть. До
Тетяни ніби з туману доносилися слова хірурга: «Вашому сину необхідно терміново робити операцію. Гроші є?».
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– Господи! Чи могла я колись подумати,
що саме так буду жити? Адже була успішною. Закінчила інститут, мала хорошу роботу. Скільки хлопців було, а я все думала, все
чекала. І дочекалася красеня, з квартирою у
місті. З Богданом все життя пішло під укіс.
Ну чому було терпіти такого чоловіка аж 15
років і руйнувати життя своєму єдиному синочку? Це я, я винна у всьому, це мій хрест,
який мушу нести.
Вона корила себе і, щосили надриваючись, щоденно несла важку ношу свого життя, даровану долею чомусь саме їй одній, тоді
коли подруги мали хороші сім’ї і жили в достатку та радості.
Не жалілася, а виборювала свого Іванка у
страшної сили – наркоманії. Тетяна хапалася
за кожну соломинку, вже кілька разів лікувала синочка в наркодиспансері. Але хіба то
лікування, скоріше дезінтоксикація, після чого наступало просвітління (на серйозне, довготривале лікування не було грошей). Прозрівши, Іван запитував: «Мамо, чому це все зі
мною, для чого я живу? Мені майже 30 років.
Ні професії, ні сім’ї, кому я такий потрібен?».
Серце стискалося у Тетяни від жалю і вона правдами та неправдами влаштовувала його на якусь роботу. А він клявся, що більше
не братиме в руки оті пігулки. Такі дні були
найщасливішими для Тетяни. Це було видно
по її поставі, ході, посмішці. Вона раділа кожній прожитій хвилині, бачила, який прекрасний світ навкруги, будувала плани.
– У нас усе добре, Іван працює і я незабаром зареєструюся як підприємець. Будемо
працювати разом.
Та це тривало місяць-два. А далі все починалося знову та ще з більшої дози.
Відчай, виснаження організму, безсоння,
безвихідь. Вона забула, що таке нормальний
сон. Засинала о п’ятій, а ранком, коли потрібно на роботу, голова, здавалося, «розірветься» навпіл. Рятувалася двома пігулками цитрамону (без нього вже не могла), випивала
каву з сухариком і бігла на одну роботу, а пізніше на другу.
Серед людей хотілося забути всі проблеми. Та це не вдавалося, Іван діставав її скрізь,
він телефонував через кожну годину і канючив пігулки, бо дозу, розраховану на день, він
уже випив. Все лишала, бігла до аптеки, аби
допомогти сину. Скоро це стало системою.

милує. Бо хіба може, після всього пережитого, таке горе прийти в наш дім?
Випадковістю вважала Тетяна і те, що її
син разом з друзями знищили мак в селі. Довелося відкуповуватись, знову позичила в добрих людей гроші і заплатила штраф, а з сином провела бесіду. Як завжди – пообіцяв:
більше не буду. Повірила і будувала плани на
майбутнє.
– Потрібно дати сину професійну освіту.
Бо коли я помру, то він якось має заробляти
на прожиття. І нічого, що Іванко не хоче вчитися. А навіщо я? Та й гроші. Вони в цьому
світі роблять все.
І працювала Тетяна на диплом тяжко. А
ще постійно позичала, перепозичала гроші,
слава Богу її оточували хороші друзі. Бо не
могло бути інакше, адже вона була великої
душі людина, яка завжди ділилася останнім,
допомагала чим могла, радила і співчувала.
Не відвернулася у важку хвилину і від
свого кривдника, коли з онколікарні повідомили, що колишній чоловік Богдан у важкому стані і його ніхто не відвідує, не вагаючись пішла. Купувала ліки, годувала з ложечки і втішала, що все буде добре. В один з
днів, мабуть, відчуваючи свою смерть, він
довго не хотів відпускати Тетянину руку,
просив пробачення в єдиної у цілому світі
дорогої людини, яка не залишила його помирати на самоті. Безпомічний, виснажений
важкою хворобою, Богдан благально дивився
на Тетяну, з очей котилися сльози. Її серце
стискалося від жалю та, поволі вивільнивши
свою руку, Тетяна пішла. Вона змушена була
бігти працювати і працювати, як загнана конячка, і це вже був стиль її життя.
Того дня з Богданом бачилися вони востаннє. Син не прийшов на похорони батька.
Образа трималася ще й досі… Чи інші цінності тепер були у його житті?
Щоденна доза Івана вимірювалася уже не
пігулками, а упаковками. А це ж гроші, це
великі гроші, які мала заробляти мати. А їх
постійно не вистачало, хоч Тетяна економила
на всьому. Долала пішки великі відстані містом, не доїдала, та що вже говорити про зовнішній вигляд. На місці колись білосніжних
зубів зіяли чорні діри. Важкою стала хода колись красивої, тендітної жінки. Борги, в яких
вона жила, ніби важкий камінь тиснули на
худенькі плечі.
23

_______________________________________

НАРКОМАНІЯ

________________Інва.net № 30

тилися сльози, перемішані з кров’ю. А серце
надривалося від кривди, серце боліло, кричало і рвалось на дрібні шматки.
Не тямила, скільки часу пробула на морозі. Та поволі її душу наповнювало якесь нове,
невідоме досі почуття. Почуття гніву та ненависті до всесильного наркотичного біса, який
зруйнував її життя, який забирає в неї найдорожче – її сина. Віднині вона оголошує йому
війну, війну, в якій вони з Іванком переможуть!
Тетяна рішуче піднялася і, переборюючи
біль у всьому тілі, тихенько, щоб не розбудити сина, зайшла в квартиру. Обкутавшись у
теплу ковдру, вона присіла у м’яке крісло.
Поволі заціпеніле тіло наповнювалося теплом, вщухав біль, непомітно підкрався сон.
Вона побачила сонячну, зелену галявину,
на якій відпочиває її сім’я: син, невістка та
онук.
– Ой, він так схожий на її Іванка в дитинстві!
Батько грається із сином, разом бігають,
сміються, вони такі щасливі і від того Тетяні
радісно і тепло на душі.
Сонячне проміння завітало крізь вікно до
кімнати, де спала Тетяна. Світлий сонячний
зайчик грайливо стрибав по підлозі, стінах,
столі, лоскотав її руки, щоки, носа. Починався новий день.
Раїса Щербан

Тетяна не зогледілась, як стала об’єктом
шантажу і маніпуляцій свого єдиного і найдорожчого синочка. Він піднімав її з ліжка в
будь-яку годину ночі і гнав до аптеки, погрожував вистрибнути з балкона, різав руки, чіпляв мотузку, аби покінчити на її очах з життям, трощив меблі, спалив її зимовий одяг.
Вона просила, умовляла, та Іванко її не чув.
Він був скажений і за будь-яку ціну мав
отримати бажане. І, щоб не збожеволіти, Тетяна в котрий раз позичала гроші і «рятувала»
сина. Бо хіба може інакше поступити та, яка
народила, годувала своїм молоком, виняньчила, хіба може поступити інакше Мати?
Особливо агресивним ставав Іван, коли
змішував таблетки з алкоголем. Одного разу
повернувшись пізно додому, він, ніби божевільний, зволік її з ліжка і гамселив ногами
по тілу, обличчю, голові. Чудом вирвалася з
його міцних рук і вибігла в морозну ніч в чому була.
Принижена, побита, Тетяна знесилено
впала на коліна і, мов поранений звір, ридаючи кричала. Її несамовитий крик, пронизуючи
нічну тишу, піднімався до небес, до Великого
Бога, того єдиного, хто міг її почути і допомогти.
– Боже, за що, ну за що Ти мене так караєш, за які гріхи? Боже, забери, забери мене,
але синочка мого спаси. Боже, дай силу, Боже, прости!
Тетяна не відчувала ні холоду, ні болю.
По її перекошеному від гематом обличчю ко-
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Я пишаюcя, що маю честь бути причетною
до долі цих людей
Серпнева спека. Всі діти, студенти
роз’їхалися з міста на канікули! Та в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці
людно, тут зібралося багато дітей та підлітків.
Стоїть гамір і сміх. Діти наввипередки бігають
приміщенням книгозбірні, починаючи від
першого до останнього, четвертого, поверху.
Вони надто зосереджені, адже беруть учать у
квесті, присвяченому творчості великого Кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка. Діти шукають відповіді на цікаві запитання, яких аж
одинадцять – та група дітей, яка справиться із
завданням першою, та і переможе! І все це потрібно встигнути у визначений час, який гаяти
не можна. Отож активно працюють дитячі ноги. Вони ковзають по трохи слизькій підлозі
холу, миттєво долають відстань між поверхами, перестрибуючи відразу через кілька сходинок. Спостерігаючи за цим, затримується подих, завмирає серце. Але Бог милує…

Вичерпано відведений час, підбито підсумки. Всі учасники отримали призи і були безмежно щасливі.
Далі на дітей чекав ще один сюрприз. До
бібліотеки на зустріч з ними завітали письменники: Валентина Люліч та Володимир Савчук.
Вони повели дітей в чудовий світ мистецтва.
Валентина Люліч дарувала авторські пісні, декламувала вірші, гуморески, відповідала на численні запитання дітей. А ще дарувала їм власні книги з автографом.
Володимир Савчук зацікавив юних читачів
оповіданнями «Суперечка», «Короткий діалог
на початку ночі». Маленькі відвідувачі говорили про вчинки героїв оповідань «Дід Макар»,
«Картата сумка». Не залишилися в боргу і господарі. Вони подарували письменникам свою
музичну імпровізацію.

Аж чуби у хлопчиків на голові підстрибують, а вони розчервонілі і щасливі біжать у
кожний відділ. Побачивши незнайому бібліотекарку, на мить стишуються, ніяковіють, та це
лише на мить… Надто велике бажання швидко
і правильно виконати всі завдання та отримати
приз! Та і де ще знайти таке просторе і велике
приміщення!
Серед дітей є і неповносправні, якими опікуються старші діти, бібліотекарі, вони намагаються не відставати від інших. Для прикладу
чорнява дівчинка Катя, яка є з народження незрячою. Вона як і всі тут, от лише пересувається із супроводом і трохи повільніше. (Про Катю читайте в рубриці «Повір у себе. Творчість»
цього випуску «Інва.net»).

І поки діти, мов заворожені, слухають письменників, хочу більше дізнатися про них.
Звертаюся до директора Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Павлової Тетяни Федорівни,
яка організувала поїздку дітей до бібліотеки.
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– Тетяно Федорівно, зараз канікули. Як
вдалося Вам зібрати дітей на екскурсію до
бібліотеки?
– Вже протягом 15 років, на два тижні ми
збираємо дітей у табір денного перебування
«Романтик». В групі завжди є діти з особливими потребами та ті, що проживають в складних
обставинах. Це діти-сироти, з багатодітних сімей і діти з вадами здоров’я. А в цьому році
долучилися діти воїнів АТО та переселенців. У
нашому районі ми їх знаємо, запрошуємо до
проведення масових заходів, конкурсів, які
проводяться в місті чи в області, всі вони
отримують вітальні листівки до днів народження. Щорічно, а я працюю більше 15 років,
дітей залучаємо до проведення новорічних та
різдвяних свят.
Літом збираємо дітей в табір денного перебування «Романтик». Тут вони разом спілкуються, навчаються, вчаться дружити, переборювати труднощі. З ними на волонтерських
засадах працюють найкращі педагоги міста
Здолбунів, які допомагають вихованцям долучитися до прекрасного: діти співають, танцюють, а ще займаються ужитковим мистецтвом,
арт-терапією. В цьому році люб’язно погодилася працювати з ними на волонтерських засадах непересічна особа, психолог за освітою,
тимчасова переселенка, яка також має проблеми із здоров’ям, Яна Уніченко. Вона і малює
гарно. Розмальовує стенди, під’їзди будинків.
Ви напевно чули, про неї показували по телебаченню?
– А у Вас є база для проведення занять?
– Ні, такої бази немає, адже ми знаходимося в приміщенні адміністрації. Для проведення
занять нам безкоштовно надають приміщення
ваші колеги, бібліотекарі Здолбунівської
центральної районної бібліотеки. Та зрештою,
проводити табори – це не є головною роботою
нашого центру, цим наші колеги в області не
займаються. Але оскільки одним з напрямків
діяльності центру є робота з дітьми, то ми
спробували таку форму, як табір денного перебування, назвали його «Романтик». Дітям сподобалось і вже багато років нас знають, до нас
просяться, ми бачимо результати своєї роботи.
Звісно, тут без фінансової підтримки не
обійтися. На виділені районною адміністрацією кошти ми приїхали до вашої бібліотеки, в
п’ятницю відвідаємо музеї в м. Острог, а далі
триденний похід з ночівлею в наметах. Також
допомагають нам хороші люди. Вже багато
років переконуюся, що серед нас є милосердні,
які не афішують, не розповідають на трибунах,

а роблять добру справу. Це спонсори, які підтримують літній табір не грошима, а наприклад,
організовують харчування дітей. Тому діти
кожний день повноцінно харчуються в одному
із кафе міста, мають змогу подорожувати.
– Що дає двотижневе перебування в літньому таборі для дітей з особливими потребами? Чи не комплексують вони серед здорових діток?
В літньому таборі «Романтик» діти при допомозі педагогів розвивають свої творчі здібності. Це стосується виключно всіх, як здорових, так і дітей з особливими потребами. Надзвичайно важливим є перебування таких дітей
серед інших, здорових. У такому середовищі
вони почувають себе рівними, впевненішими,
позбуваються комплексів. Для прикладу, Катруся, яка не мала від народження ручки, спочатку соромилася своєї вади. Не зважаючи на
літню спеку, була одягнена в плаття з довгими
рукавами. І вже через чотири дні вона адаптувалася, перестала комплексувати, одягнула легеньке платтячко і стала як всі. Зрештою це дало їй можливість повірити в себе і після табору, тепер вона стала успішною, здобула освіту
юриста.
Був у нас хлопчик, який мав проблеми з
правою рукою, але дуже захоплювалася малюванням лівою рукою. Ми допомагали розвивати його здібності, заохочували до участі в таборах та різноманітних конкурсах, як районних, так і обласних. Сьогодні це дорослий, успішний чоловік, який, не маючи спеціальної
освіти, працює художником, має сім’ю.
В роботі літнього табору «Романтик» нам
допомагають працювати не лише волонтери,
але і наші вихованці. Вони підростають і самі
пропонують свої послуги. Серед них і Петрик,
який з дитинства брав участь у літніх таборах.
Мав проблеми, вони в нього і залишилися, та
хлопець закінчив загальноосвітню школу, музичну школу, створив разом з друзями свій ансамбль, опанував професію кухаря.
Тепер він, Петро Олександрович Степанський, вже чотири роки, як повернувся волонтером в літній табір. Петро Олександрович прагне допомогти діткам так, як йому допомагали в
дитинстві. Він знає, як добре прийти на допомогу дитині, яка цього потребує, бо цей шлях
пройшов сам.
Організовує для вихованців ігри, здійснює
музичний супровід на фортепіано для пісень і
танців, які виконують діти.
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Він вчить дітей бути терплячими, такими,
як був колись він, маленький Петрик, і все у
них вийде.
Можна багато розповідати про дітей, які
зуміли, пройшовши складний життєвий шлях,
подолати комплекси своєї неповноспроможності, відчути себе рівноправними у суспільстві,

бути щасливими. І в цьому є маленька заслуга
нашої команди, ми щасливі, що можемо допомогти дитині адаптуватися в цьому світі. Я
пишаюся, що мала честь бути причетною до
долі цих людей.
Раїса Щербан, Зоя Романуха

Лю ди з р і дк і с н и м и з а х в о р ю в а н н я м и
Рідкісні захворювання – це ті, які загрожують життю або хронічно прогресують,
що призводить до скорочення тривалості
життя людини або до інвалідності. У світі
на рідкісні захворювання страждають близько 7% населення, а третина хворих діток
не доживає і до 5 років.
В Україні створений державний реєстр
хворих – такі громадяни безперебійно та
безкоштовно повинні отримувати необхідні
лікарські засоби. Але є такі захворювання,
що підлягають реєстрації як рідкісні (орфанні), але з різних причин дотепер не внесені в державний реєстр.
Є багато проблем, з якими стикаються
люди з рідкісними захворюваннями, а саме:
соціально-побутові, економічні, суспільні,
психологічні, медичні. Людям з такими
хворобами важко отримати пільги, інвалідність або безкоштовні медикаменти. А що
важливіше – не завжди вірними є для них
діагностика та лікування, тому що захворювання є маловивченим. Саме тому людям з
рідкісними
хворобами
необхідно
об’єднуватися у спілки та організації, заявляти про себе суспільству, шукати найефективніше лікування, відстоювати свої права
та соціальні гарантії.
У 2014 році за ініціативи батьків, діти
яких страждають на недосконалий остеогенез, та небайдужих лікарів була створена
громадська організація «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей». На теперішній час представники організації намагаються вирішувати проблеми, з якими стикаються хворі під час проведення діагностичних заходів та на етапах лікування. Асоціація кришталевих людей об’єднує хворих
з рідкісними (орфанними) патологіями, їх
родичів та медичних працівників.
В асоціації представлені такі захворювання:
- недосконалий остеогенез;

-

ахондроплазія;
гіпохондроплазія;
нейрофіброматоз;
синдром Ретта.
Обстеження та лікування таких хворих в
Україні здійснюють медичні заклади ортопедичного профілю. Досвідчені фахівці
впроваджують сучасні методики лікування,
які можуть допомогти більшості пацієнтів
покращити стан здоров’я, дозволити самостійно пересуватись та жити без болю.
Завданнями організації є:
- захист законних прав, інтересів та соціальних гарантій людей з рідкісними захворюваннями;
- сприяння у наданні медичної допомоги,
пошук медичних закладів та лікарів, які
спеціалізуються на лікуванні вищевказаних
захворювань, зокрема, поширення інформації щодо медичних закладів та методів лікування рідкісних захворювань на території
України;
- співпраця з організаціями, установами та
окремими фахівцями в галузі діагностування та лікування рідкісних захворювань;
- налагодження зв’язків з міжнародними
громадськими організаціями.
Крім того, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей»
працює над питанням внесення рідкісних
захворювань до списку захворювань в України. Створена інформаційна база хворих, які
долучилися до громадської організації.
Ми хочемо, щоб люди з рідкісними захворюваннями не почували себе залишеними наодинці зі своєю хворобою.
P.S. Додаткова інформація є на сайті:
ostimperfecta.in.ua.
Прокопюк К. А.,
заступник голови громадської
організації «Всеукраїнська асоціація
кришталевих людей»
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Нове в законодавстві
1. Про внесення зміни до пункту 3 Порядку
та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.
Постанова Кабінету Міністрів України від
19.08.2015 № 606.
2. Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або
інвалідності волонтера внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого під
час надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.
Постанова Кабінету Міністрів України;
Порядок, Умови, Список, Форма типового документа від 19.08.2015 №604.
3. Про деякі питання застосування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації
для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих
категорій населення на 2015 рік.
Мінсоцполітики України; Наказ від
17.07.2015 № 743.
4. Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування
пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб.
Закон України від 17.07.2015 № 653-VIII.
5. Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення соціального захисту
інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
Закон України від 30.06.2015 № 552-VIII.
6. Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до ст. 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій
осіб.
Постанова Верховної Ради України від
30.06.2015 № 558-VIII.
7. Про затвердження Змін до Типового положення про центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів.
Мінсоцполітики України; Наказ від
24.06.2015 № 653.
8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення і

втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок.
Постанова Кабінету Міністрів України;
Порядок, Форма типового документа, Акт, Звіт
від 17.06.2015 № 407.
9. Про внесення зміни до статті 18 Закону
України «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо встановлення щомісячної доплати інвалідам
з дитинства підгрупи А 1 групи.
Закон України від 02.06.2015 № 495-VIII.
10. Про затвердження Порядку та умов надання 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.
Постанова Кабінету Міністрів України;
Порядок, Умови, Форма типового документа,
Звіт від 20.05.2015 № 348.
11. Про компенсаційні виплати особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України.
Постанова Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285.
12. Про внесення зміни до статті 23 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо посилення захисту прав дітейінвалідів.
Закон України від 21.04.2015 № 339-VIII.
13. Про присвоєння військових та спеціальних звань громадянам України – учасникам
бойових дій та інвалідам Другої світової війни
1939–1945 років.
Указ Президента України від 21.04.2015 №
222/2015.
14. Про внесення змін до Порядку надання
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.
Постанова Кабінету Міністрів України від
15.04.2015 № 219.
15. Про забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з тимчасовим проживанням
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інвалідів у санаторіях та інших громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної
операції.
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Розподіл від 15.04.2015 № 382-р.
16. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» щодо звільнення з військової служби
осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I
чи II групи.
Постанова Верховної Ради України від
07.04.2015 № 276-VIII.
17. Про затвердження Типового положення
про центр професійної реабілітації інвалідів.
Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від 06.04.2015 № 379.
18. Про затвердження Змін до деяких
наказів Міністерства праці та соціальної
політики України.
Мінсоцполітики України; Наказ від
01.04.2015 № 361.
19. Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг
інвалідам та дітям-інвалідам.
Мінсоцполітики України; Наказ, Нормативи від 31.03.2015 № 352.
20. Про внесення змін до Порядку взяття на
облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи
для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування.
Мінсоцполітики України; Наказ від
25.02.2015 № 217.
21. Порядок повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації.
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок,
Акт, Форма типового документа від 18.02.2015
№ 186.
Зареєстровано: Мін’юст України від
22.04.2015 № 453/26898.
22. Деякі питання забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення.
Мінсоцполітики України; Наказ, Перелік,
Порядок, Акт, Форма типового документа від
18.02.2015 № 186.
23. Про заходи щодо створення належної
матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців

та інших осіб, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, а також учасників бойових дій та
інвалідів війни РНБО.
Рішення від 18.02.2015.
24. Про внесення змін до Положення про
експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції, які
втратили функціональні можливості кінцівок.
Мінсоцполітики України; Наказ від
17.02.2015 № 178.
Зареєстровано: Мін’юст України від
02.03.2015 № 237/26682.
25. Про внесення змін до Порядку надання
дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів.
Постанова Кабінету Міністрів України від
11.02.2015 № 49.
26. Про внесення змін до Порядку надання
дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів.
Постанова Кабінету Міністрів України від
11.02.2015 № 49.
27. Про внесення зміни до статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
Закон України від 10.02.2015 № 175-VIII.
28. Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
МОН України, МОЗ України; Наказ, Порядок від 06.02.2015 № 104/52.
29. Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Мінсоцполітики України; Наказ від
26.01.2015 № 54.
30. Про затвердження Порядків визначення
функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи.
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок,
Форма типового документа, Картка від
20.01.2015 № 37.
31. Про організацію у 2015 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.
Мінсоцполітики України; Наказ від
15.01.2015 № 20.
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Консультують спеціалісти

Зміни в порядку виплати пенсій
На виконання Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення» змінено порядок
виплати пенсій працюючим пенсіонерам
тимчасово в період з 1 квітня по 31 грудня
2015 року.
Незалежно від факту роботи та посади, на
якій працюють пенсіонери, призначена пенсія
(незалежно від її виду та Закону, згідно з яким
призначена) виплачується в повному обсязі:
- інвалідам І та ІІ груп,
- інвалідам війни ІІІ групи,
- учасникам бойових дій,
- особам, на яких поширюється чинність
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Не виплачуються пенсії (крім тих, хто має
право на виплату 100% пенсії, а саме інваліди І
та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи, учасники
бойових дій, особи, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»), призначені згідно законів України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про судоустрій та статус суддів», «Про судову
експертизу», «Про Національний банк України»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про статус народного депутата України», «Про
дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів
України», «Про пенсійне забезпечення», «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування», «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб», Положення про помічникаконсультанта народного депутата, Митного кодексу України в період роботи на посадах, що
дають право на призначення пенсії в порядку та
на умовах, передбачених законами України «Про
державну службу», «Про прокуратуру», «Про
статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів». Після звільнення з роботи
з наступного дня за днем звільнення виплата
пенсії буде здійснюватись за спецзаконом. Право
вибору за пенсіонером: працювати і не отримувати пенсію, або звільнитися з роботи і отримувати пенсію за спецзаконом.
Виплата пенсій пенсіонерам, які працюють
на інших посадах/роботах (крім тих, хто має пра-

во на виплату 100% пенсії, та яким пенсії призначені згідно Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб»), здійснюється
у розмірі 85% призначеного розміру пенсії, але
не менше 150% прожиткового мінімуму для
непрацездатних
(150 х 949 = 1423.50).
Приклад 1.
Пенсію призначено в розмірі 1787,69 грн
(працюючий)
До виплати 1519,53 (1787,69-15%)
Приклад 2.
Пенсію призначено в розмірі 1511,04 грн
(працюючий)
До виплати 1423,50 (949х150%)
Приклад 3.
Пенсію призначено в розмірі 5000 грн
(працюючий). Розмір пенсії до виплати з
урахуванням – 15% як працюючому податковий збір та 1,5% військовий збір:
5000 – 750 = 4250 (5000 х 15%).
5000 – 750 = 4250 – 3654 (1238 х 3) = 596 х
15% = 89,4 (податковий збір).
596 х 1,5% = 8,94 (військовий збір).
До виплати (5000 – 750 – 89,4 – 8,94) =
4151,66.
З 01 вересня 2015 року набуває чинності
Закон України «Про внесення зміни до статті
164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких
інших категорій осіб».
Законом передбачено, що розмір пенсії
осіб, які належать до учасників бойових дій у
період Другої світової війни, інвалідів війни та
осіб, на яких поширюється чинність статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», не включається до загального місячного оподаткованого доходу платника податку.
Таким чином, з 01.09.2015 з пенсій зазначених осіб не справлятиметься податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Пенсії, призначені згідно Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність»
у період роботи на посадах, які дають право на
призначення пенсії згідно законів України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про статус народного депутата України»,
«Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (крім тих,
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хто має право на виплату 100% пенсії) виплачуються у розмірі, який призначений відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а в період роботи
на інших посадах/роботах – 85% призначеної наукової пенсії.
17 травня 2015 року набрав чинності Закон
України від 21.04.2015 № 340-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України.
Відповідно до цього Закону з 17.05.2015 особам,

яким наукова пенсія призначена до 01.10.2011
в період роботи на наукових посадах пенсія,
розмір якої перевищує 150% прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачується у розмірі 85%
призначеного розміру, але не менше 150%
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність.
Бойко О. О, начальник управління
пенсійного забезпечення головного
управління Пенсійного фонду України
в Рівненській області, тел. 401029

Новий механізм надання населенню житлових субсидій
відповідно до змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.06.2015 № 475
21 липня 2015 р. набрала чинності постанова
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015
року № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій»
(далі – Постанова № 475).
Даною постановою внесено зміни у Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995
року № 848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (далі – Положення).
Одна з головних новацій полягає в тому, що
Постановою № 475 затверджено нову форму декларації, в якій не потрібно зазначати дані про
розмір доходів (у декларації зазначається лише
вид отримуваного доходу і джерело (установу,
підприємство чи організацію), з якого отримані
кошти).
Проте стара форма декларації, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 28
лютого 2015 р. № 106, також може використовуватися для призначення житлової субсидії.
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюватиметься виходячи з нарахованих особам
доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб. Відомості про доходи надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення: Державною фіскальною службою;
Пенсійним фондом України; фондами соціального страхування; вищими навчальними закладами.
В доходи також враховуються розміри державної

соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення (крім частини допомоги при
народженні дитини, виплата якої здійснюється
одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України «Матигероїня»).
До сукупного доходу не враховуються
сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню
участь в антитерористичних операціях, допомога громадських та благодійних організацій,
допомога на поховання, одноразова допомога,
яка надається відповідно до законодавства або
за рішеннями органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Середньомісячний сукупний дохід для призначення субсидії визначається на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.
Разом з тим, постановою № 475 передбачено, що за бажанням громадян субсидія для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається на основі
середньомісячного (за три місяці (а не за шість,
як було раніше), що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, після подання
довідок про доходи таких осіб за зазначений
період
за
формами,
затвердженими
Мінсоцполітики.
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Розмір пенсійної виплати враховуватиметься
за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
Вирішено питання щодо врахування доходів
для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками
єдиного податку. Так, для фізичних осібпідприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку
першої групи, до сукупного доходу за кожний
місяць враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць (станом на 01.01.2015
прожитковий мінімум для працездатних осіб становить – 1218,00 грн), для фізичних осібпідприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку
другої групи, – двох прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб (2436,00
грн), для фізичних осіб-підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб (3654,00 грн).
Ще одна новація полягає в тому, що до встановлення права власності на житло у разі смерті
уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий
рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) зареєстрована в ньому, а
у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи,
– одному з їх опікунів на підставі рішення районної держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або
утвореної ними комісії та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначатиметься
на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:
– на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30
квітня;
– на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30
вересня.
Субсидія для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива
призначається один раз на календарний рік.
У разі звернення із заявою про призначення
субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг протягом двох
місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку
такого сезону.
Якщо громадяни перебувають у складних
життєвих обставинах і не змогли своєчасно звер-

нутися за призначенням субсидії, на підставі
рішень районних держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у
разі їх утворення) рад або утворених ними
комісій та актів обстеження матеріальнопобутових умов домогосподарства, субсидія
може призначатися з дня виникнення права,
але не більше ніж за три місяці до звернення за
призначенням субсидії.
Після закінчення терміну отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють
розрахунок субсидії на наступний період (12
місяців, календарний рік) для домогосподарств,
які отримували субсидію у попередньому
періоді. Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають
необхідну інформацію без звернення громадян
і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та письмово
інформують про прийняте рішення громадян.
Також постановою скасовано повернення за
вимогою органу, що призначив субсидію, у
подвійному розмірі суми субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого
подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення
громадянином про зміни.
Довідково
Субсидія призначається одному із членів
домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних
послуг. Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати
на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних
нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.
З питання призначення житлової субсидії
необхідно звернутися до управління праці та
соціального захисту населення за місцем
реєстрації. Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого
управління праці та соціального захисту населення поштою. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для
призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 23.09.2015 № 752 «Про внесення змін до
Положення про порядок призначення та
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надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива» внесено чергові
зміни до порядку призначення житлових субсидій, а саме врегульовано наступні питання:
1. Скасовано необхідність обов’язкового
оформлення особових рахунків на сплату житлово-комунальних послуг на особу, яка звертається
за субсидією.
Відтепер субсидія призначатиметься одній з
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб,
незалежно від того, чи відкрито на неї особовий
рахунок на сплату послуг.
Орендарям житла субсидія також призначатиметься без необхідності відкриття на них особових рахунків (на підставі договору оренди).
2. Визначено вичерпний перелік документів,
які враховуються комісією під час прийняття
рішення про призначення субсидії з урахуванням
лише фактично проживаючих осіб, і скасовано
необхідність проведення обстеження домогосподарства у разі наявності одного з таких документів.
3. Крім цього, надано право комісії приймати
рішення про призначення субсидії виходячи з
кількості фактично проживаючих осіб у разі відсутності документів, що підтверджують непроживання осіб з числа зареєстрованих. Але таке
рішення приймається після обстеження умов
проживання сім’ї.
4. Надано можливість призначати субсидію
сім’ям, які проживають окремо у житловому будинку, що розділений на дві половини.

5. Надано можливість при призначенні
субсидії дитячим будинкам сімейного типу та
прийомним сім’ям враховувати кількість дітей,
які фактично проживають, але не зареєстровані.
6. Встановлено, що у разі невідповідності
даних про склад зареєстрованих осіб і про
кількість осіб, яким нараховується плата за послуги (ці дані отримуються органами соціального захисту населення за запитами від житлово-експлуатаційних організацій та інших органів), для розрахунку субсидії використовуються дані про склад зареєстрованих.
7. Приведено у відповідність до законів перелік доходів, які не враховуються для призначення субсидії:
– доходи учасників антитерористичної операції (відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про житловокомунальні послуги» щодо належного соціально-економічного захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей);
– доходи від роботи у виборчій комісії
(відповідно до законів України «Про вибори
Президента України», «Про вибори народних
депутатів України», «Про місцеві вибори»).
8. Передбачено, що якщо субсидія призначена за рішенням комісії, призначення субсидії
на наступний термін здійснюється на підставі
того ж рішення (тобто питання не виноситься
знову на комісію), якщо в сім’ї не відбулося
змін.

Інструкція про порядок заповнення бланку
Заяви про призначення житлової субсидії
1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних
послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).
Особи, які орендують житло, додають до Заяви
договір найму (оренди) житла.
2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.
3. У заяві зазначаються відомості про особу:
прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце
проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла: поштовий
індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку,
квартири), контактний номер телефону, реквізити
паспорта громадянина України (серія, номер, ким і
коли виданий), реєстраційний номер облікової

картки платника податків (ідентифікаційний
номер).
4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:
- на оплату житлово-комунальних послуг;
- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).
Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.
5. У Заяві необхідно вказати відомості про
житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:
1) у графі «Номер особового рахунку» – номер особового рахунку, який міститься у дого33
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ворі про надання послуг, платіжному документі
(квитанції, розрахунковій книжці) на оплату
відповідної послуги;
2) у графі «Найменування організації, що
надає послуги» – назву організації, що міститься у
договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату
відповідної послуги;
3) у графі «Примітки» зазначається наявність
або відсутність засобів обліку, а саме: «є лічильник» або «немає лічильника».
6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати
питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється
на підставі обстеження умов проживання сім’ї.
Рішення про призначення субсидії комісією
приймається у таких випадках:

- заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію на збільшену площу житла;
- особові рахунки відкриті на особу, яка не
зареєстрована;
- у складі сім’ї є особи які зареєстровані але
не проживають у житловому приміщенні;
- сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила
послуги на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.
7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата
заповнення Заяви.
Звертаємо увагу, що для громадян, які вже
одержують субсидію, додатково надавати документи для її призначення непотрібно.

Інструкція про порядок заповнення бланку
Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії
У розділі ІІ заповнюються відомості про всі
види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога,
стипендія, грошове забезпечення, аліменти,
виплати відповідно до умов цивільно-правового
договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна
та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, тощо) осіб, зареєстрованих у
житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року).
Дохід може бути вказаний і за попередні три
місяці, але при цьому особа має надати довідки
про доходи за цей період.
Звертаємо увагу, що відтепер у Декларації
непотрібно вказувати розмір доходу, а зазначається лише вид доходу та найменування організації, де отримано такий дохід, а для фізичних осіб-підприємців – група платника єдиного
податку.
У розділі ІІІ вказується інформація про осіб,
які здійснили одноразову купівлю майна або
оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка
на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн. із
зазначенням виду, вартості, дати здійснення
купівлі (оплати) майна або послуг.
Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито
особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних
послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг.
У правому верхньому куті зазначається назва
місцевого управління соціального захисту населення до якого подається Декларація.
У розділі І:
У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по
сплаті житлово-комунальних послуг за місцем
реєстрації (або особи, яка фактично сплачує
вартість одержуваних послуг).
У позиції 2 необхідно зазначити загальну та
опалювальну площу житлового приміщення (кв.
метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.
У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб,
зареєстрованих у житловому приміщенні (або
фактично проживаючих – для осіб, які орендують
житло і вказані у договорі оренди, або для
індивідуальних забудовників, будинки яких не
прийняті в експлуатацію), яким нараховується
плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження,
серії та номера паспорта, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі «Примітки»
можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житловокомунальні послуги.
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За додатковою інформацією про надання субсидій звертайтеся до структурних підрозділів з
питань соціального захисту населення Рівненської області:
№ Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Контактний телефон
1. Березнівської райдержадміністрації
(03653) 5-44-04
2. Володимирецької райдержадміністрації
(03634) 2-60-37
3. Гощанської райдержадміністрації
(03650) 2-19-67
4. Демидівської райдержадміністрації
(03637) 6-20-88
5. Дубенської райдержадміністрації
(03656) 3-26-13
6. Дубровицької райдержадміністрації
(03658) 2-34-53
7. Зарічненської райдержадміністрації
(03632) 3-01-95
8. Здолбунівської райдержадміністрації
(03652) 2-23-92
9. Корецької райдержадміністрації
(03651) 2-01-32
10. Костопільської райдержадміністрації
(03657) 2-38-60
11. Млинівської райдержадміністрації
(03659) 6-35-92
12. Острозької райдержадміністрації
(03654) 2-27-72
13. Радивилівської райдержадміністрації
(03633) 4-11-53
14. Рівненської райдержадміністрації
(0362) 22-40-07
15. Рокитнівської райдержадміністрації
(03635) 2-28-70
16. Сарненської райдержадміністрації
(03655) 2-17-79
17. виконавчого комітету Дубенської міської ради
(03656) 3-23-81
18. виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
(03636) 2-45-99;
(03636) 2-23-79
19. виконавчого комітету Острозької міської ради
(03654) 3-18-05
20. виконавчого комітету Рівненської міської ради
(0362) 23-51-78
Крім того, Ви можете звернутися за телефоном «гарячої лінії» Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації: (0362) 63-36-01.
КОМУ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ: По субсидію може звернутися один із членів сім’ї, який
зареєстрований у житловому приміщенні i на якого відкрито особові рахунки на оплату житловокомунальних послуг, а також особи, які орендують житло на підставі письмового договору.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПОДАННЯ НА СУБСИДІЮ: Тільки Заява та Декларація,
що додаються. Для Вашої зручності, ми додаємо зразок та коротку інструкцію для заповнення Заяви та
Декларації. Також бланки Заяви та Декларації можна отримати в місцевих управліннях соціального захисту, а в сільській місцевості – в сільській / селищній раді. Усі інші відомості державні органи отримують самостійно. Забороняється вимагати від громадян інші документи, крім як у вирішенні спірних
ситуацій.
КУДИ I ЯК ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ: Заповнені Заяву i
Декларацію Ви можете надіслати поштою або особисто звернутись до управління соціального захисту
населення за місцем реєстрації, де Вас проконсультують (контактні номери телефонів структурних
підрозділів з питань соціального захисту населення Рівненської області вказано вище).
ХТО ОТРИМАЄ СУБСИДІЮ АВТОМАТИЧНО БЕЗ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ:
домогосподарства, які одержували субсидію протягом опалювального сезону 2014–2015 років (крім
тих, яким субсидія була призначена за рішенням комісії), та ті, які вже одержують її зараз, жодних документів (заяв та декларацій) подавати не мають. Субсидія вже Вам призначена.
За додатковою інформацією звертайтеся до урядової «гарячої лінії» 0 800 507 309 (дзвінки безкоштовні). З більш докладною інформацією про нові правила оформлення субсидії також можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України www.mlsp.gov.ua у розділі «Все про житлові субсидії».
Слободенюк Р. П., заступник начальника
управління соціальних виплат та пільг;
начальник відділу соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації
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Професіографічна екскурсія верхи на коні
Професіографічна екскурсія для особливих
дітей, організована фахівцями Кузнецовського
міського центру зайнятості, перетворилася на
релаксаційно-лікувальну. Весь секрет у тому, що
разом із дорослими діти побували в кінноспортивній школі Рівненської АЕС.
фахом. Спостерігаючи за уроком верхової їзди,
гості мали можливість оцінити емоційноестетичну складову цієї професії.
«Кінь насамперед лікує душу. Уявіть, як підвищується самооцінка хворої дитини (та й дорослого теж), яка керує великою і такою, здавалося б, непокірною твариною. Людина пізнає радість руху, спілкування й віру у власні сили, забуваючи при цьому, що вона хвора й слабка» –
розповіла мамам та вихователям тренер Олена
Красовська.
Варто було провести цю зустріч, щоб побачити очі дітей-інвалідів та всіх неповноспроможних учасників екскурсії (віком від 4 до 35 років). Перед тим, як сісти на коня – страх, боязнь,
а коли вже в сідлі – щире захоплення, здивування та превелика радість. А коні, яких вибрала
тренер, відчуваючи настрій кожного, хто верхи,
його характер, наміри й навіть рівень уміння кататися, ніби знали, що їх вершники потребують
лікування та професійно виконували свою місію.
Слова щирої вдячності прозвучали для фахівців центру зайнятості від мам особливих дітей.
Адже вони під час екскурсії бачили на обличчях
своїх чад не біль і страх, а задоволення. Вони
чули їх веселий сміх, який вселив впевненість,
що ці діти – такі як всі.
Руслана Ярощук, начальник відділу
активної підтримки безробітних Кузнецовського міського центру зайнятості

З огляду на проведену екскурсію варто звернутися до слів Гіппократа. «Катайтеся верхи – і
будете здорові, як коні!» – говорив він. Пораненим прописував верхову їзду, щоб допомогти їм
відновити м’язи. Меланхолікам – щоб вони, катаючись, розвіювали темні думки й навіювали
світлі. А здоровим – для профілактики. До того
ж на власному досвіді Гіппократ довів, що спілкування з кіньми сприяє довголіттю – подейкують, що батько медицини прожив 104 роки.
Тож фахівці Кузнецовського міського
центру зайнятості провели для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, якими опікується міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також їх батьків та вихователів
професіографічну
екскурсію
до
кінноспортивної школи ВП РАЕС. Такі заходи дуже
важливі для інвалідів, адже сфера професійного
вибору для них обмежена, тому вони більше, як
здорові громадяни, потребують професійної орієнтації, психологічної підтримки, доброти та
уваги.
Присутніх ознайомили з професією тренера
кінно-спортивної школи, її історією, якостями,
які необхідні людині, щоб працювати за цим

Візитівка цивілізованого суспільства
Одним із головних завдань у роботі Дубенського міськрайонного центру зайнятості є надання послуг людям з особливими потребами: профорієнтації, професійного навчання та перенавчання, сприяння
працевлаштуванню.
Один із працевлаштованих – Роман Казмірук, 1988 року народження. Хлопець закінчив
Вишневецьке ПТУ № 5 та освоїв професію кухаря-кондитера. Саме за сприяння Дубенського
МРЦЗ він був працевлаштований на спеціальне

40

робоче місце із наданням дотації з Фонду соціального захисту інвалідів у ресторан «Іква», що в
центрі Дубна. Варто зазначити, що спеціальним
місцем є таке, яке потребує додаткових заходів з
організації праці людини з урахуванням її інди-
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відуальних функціональних можливостей, зумовлених інвалідністю. Тож завдяки центру зайнятості було знайдено роботодавця, який зміг

придбав електричну багатофункціональну піч
лінії Chef Top, аби Роман відповідно до своїх
можливостей міг працювати легко та без зайвих
зусиль. Тепер Роман – майстер на всі руки, якому під силу приготування хліба та випічки будьякого типу, різноманітної кулінарної смакоти з
м’яса, риби та овочів. Стравами Романа із задоволенням ласують відвідувачі ресторану.
Дубенський МРЦЗ у своїй діяльності приділяє особливу увагу працевлаштуванню громадян з особливими потребами і таким чином допомагає їм відчути себе рівними серед здорових
співгромадян. Тож співпрацюючи з роботодавцями, фахівці центру зайнятості націлюють їх на
створення спеціальних місць на підприємствах.
У результаті – загальний виграш, який є безсумнівною складовою цивілізованого суспільства.
Віта Бондарчук,
заступник начальника відділу
Дубенського МРЦЗ

створити умови, необхідні для повноцінної роботи Романа. Хлопець завжди мріяв знайти роботу за здобутою професією, а ресторан навіть

Мрії здійснюються
У цьому переконані Вікторія Комар та Оксана Зайко, які ще недавно були безробітними, а нині за
сприяння фахівців Березнівського районного центру зайнятості працюють у дитячому садку.
Ще з дитинства Вікторія мріяла про роботу,
пов’язану з дітьми, особливо дошкільнятами.
Після закінчення школи вступила до Сарненського педагогічного коледжу на факультет «Дошкільне виховання», з цікавістю здобувала
знання, оволодівала новою професією.
Студентські роки минули швидко і перед
дівчиною постало питання: куди працевлаштуватися. Самостійні пошуки були марні, тому
Вікторія звернулася до служби зайнятості. За
рекомендаціями спеціалістів центру зайнятості
дівчина відвідувала семінари з техніки пошуку
роботи, тематичні тренінги, брала участь у громадських роботах на території Моквинської
сільської ради.
Її наполегливість змусила долю усміхнутися! У дошкільному навчальному закладі яслахсадочку «Ромашка», що у селі Моквин, відкрили
нову дошкільну групу, а вихователем запросили
Вікторію Комар.
Оксана Зайко за професією кухар і майже
десять років пропрацювала в Моквинській гімназії провідним кухарем. Події, що сталися в її
житті, змусили залишити цю роботу в пошуках
іншої – такої, що відповідала б рекомендаціям
МСЕК.

Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості,
Оксана всіляко сприяла своєму працевлаштуванню. Вона брала участь у семінарах-тренінгах,
самостійно та за рекомендаціями фахівців відвідувала роботодавців з питань працевлаштування.
Коли з’явилася вільна вакансія «каштелян» у
Моквинському дошкільному навчальному закладі «Ромашка», Оксана без сумнівів і вагань
погодилася працювати – адже ця робота не вимагає великих фізичних навантажень, тож ідеально їй підходить.
За словами завідувачки дитячого садка Галини Зайко, дівчата, які знайшли роботу за до41
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Федір Федорчук, провідний фахівець
з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних Березнівського РЦЗ

помогою служби зайнятості, працюють з вогником в очах і задоволенням. Вікторія і Оксана
нині втілюють у життя свої мрії.

Світ не без добрих людей
Фахівці Рівненського міського центру зайнятості постійно засвідчують у своїй роботі відповідальне та чуйне ставлення до неповнолітніх та інвалідів. Черговий приклад цьому – працевлаштування Анни
Брикси.
Сьогодні Анна Брикса твердо знає, що в жодному разі не можна опускати руки та підкорятися негараздам. У травні 2014 року вона закінчила Клеванську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ступенів, де здобула середню освіту. На той час дівчині виповнилося
17 років, і вчорашня школярка вже тоді запитувала себе: що робити далі? До того ж, дівчина
мала групу інвалідності, що безперечно створювало додаткові проблеми у повсякденному житті.
Коли в жовтні 2014 року Аня разом з мамою
переступила поріг Рівненського міського центру
зайнятості, то одразу відчула, що тут її підтримають. Кожна людина з інвалідністю так чи
інакше адаптується до особливостей свого стану
і відповідно вибудовує життя, але в будь-якому
випадку потребує посиленої сторонньої уваги та
допомоги. Фахівці центру зайнятості розуміли,
що буде дуже непросто працевлаштувати дівчину, адже вона на момент звернення була неповнолітньою та мала певні обмеження за станом
здоров’я.
Особистий консультант, заступник начальника відділу організації працевлаштування населення Олена Мурга, ретельно вивчила всі побажання та наміри Ані. Дівчині, яка не має професії, запропонували пройти професійне навчання на курсах служби зайнятості. Однак з
поважних причин безробітна навчатися не змогла. Важливо, що ні вона, ні її особистий консультант не опустили руки. Почався активний пошук роботи, яка б відповідала і побажанням дів-

чини, і, обов’язково, рекомендаціям, зазначеним
медико-соціальною експертною комісією. Завдання було не з легких, але спільні зусилля фахівців відділів сприяння працевлаштуванню населення та взаємодії з роботодавцями дали незабаром хороший результат.
Як тільки представник роботодавця ТОВ
«Веселий колобок» звернувся до центру зайнятості з проханням підібрати претендента на вакантне місце тістороба, Олена Мурга одразу ж
зателефонувала дівчині та скерувала на співбесіду на підприємство. Керівник ТОВ «Веселий
колобок» перейнявся долею Ані та вирішив дати їй шанс. Тож наприкінці січня дівчина була
прийнята на роботу на посаду тістороба. Зі слів
колишньої безробітної, умови праці її повністю
задовольняють, та й дружній і доброзичливий
колектив радо прийняв у свої лави.
Приємно бачити реальні результати своїх
наполегливих зусиль, а ще приємніше усвідомлювати, що людина з особливими потребами
навчилася мислити позитивно та реалізувала
своє право на працю. Позитивне мислення дозволяє впевненіше дивиться в майбутнє та не
боятися випробувань сьогодення.
Тож якщо ви втратили надію змінити своє
життя на краще та вважаєте, що інвалідність –
це свого роду вирок, пам’ятайте: навкруги вас
безліч небайдужих людей, і фахівці центру зайнятості в тому числі.
Світлана Ротар,
заступник директора Рівненського МЦЗ

Робота для переселенця з інвалідністю – складно,
але реально
У зв’язку зі складною ситуацією на Сході країни в нашій державі з’явилися проблеми, які нам, як соціальним працівникам, треба навчитися вирішувати якісно та оперативно. Серед них – соціальний захист вимушено переміщених осіб, в тому числі їх працевлаштування.
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Раїса Селютіна до Сарненського районного
центру зайнятості вперше звернулася ще влітку
минулого року. Тривалий час вона була в розпачі, адже вимушений переїзд до незнайомого
краю для людини з інвалідністю стає набагато
важчим випробуванням. Незважаючи на підтримку родичів, які прихистили жительку Луганщини, перед нею постійно поставали питання:
яким чином отримати соціальні виплати, як заробити на життя. Але щира допомога небайдужих людей вселила надію.
Працевлаштуванню Раїси Селютіної передувала кропітка робота спеціалістів центру зайнятості. Оскільки район трудонадлишковий, знайти вакансію для старшої жінки, яка має пробле-

ми зі здоров’ям, складно. Але жоден працівник
служби не залишається осторонь проблем, які
виникають у вимушених переселенців. Тепер
Раїса Федорівна має роботу, яка не суперечить
індивідуальній програмі реабілітації інваліда,
відчуває себе потрібною на ринку праці, а відповідно – і більш впевнено поводить себе у повсякденному житті.
Життя не втомлюється підкидати нам все
нові і нові виклики, але робота дружною командою долає будь-які негаразди і труднощі. Тому
потрібно вірити в краще майбутнє і разом впевнено рухатися до перемоги.
Тетяна Дударик,
заступник директора Сарненського РЦЗ

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Я інвалід ІІІ групи, на утриманні маю малолітню дитину. Чи належу я до категорії громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню?
О. Іванов, м.Рівне
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення», до категорій громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:
– має на утриманні дитину (дітей) віком до
шести років;
– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
– утримує без одного з подружжя інваліда з
дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I
групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15
років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
3) особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання
в
загальноосвітніх,
професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання
чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію
за віком відповідно до ст. 26 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку,
встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
7) особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.
Для працевлаштування зазначених вище
громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», норматив працевлаштування на
роботу яких встановлюється згідно із Законом
України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні») підприємствам, установам
та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік.
Роботодавці самостійно розраховують квоту,
зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах,
в установах та організаціях і належать до таких,
що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім
інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування
самостійно. Роботодавці можуть звернутися за
сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції.
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Китай – дивовижна країна
ящичках для квітів. Дивно було це бачити,
адже у нас в цей період панувала зима: тріщали сильні морози, замітали снігопади. Звісно,
південний клімат є південний клімат.
І ще одне, чого я не могла не помітити, як
спеціаліст соціального обслуговування людей
поважного віку, – як дбають в цій країні про
неповносправних людей. Скрізь обладнані
пішохідні переходи для інвалідів та незрячих
людей. А ще туалети. Вони безкоштовні для
всіх і скрізь чистота та порядок. Я звернула
увагу, що в туалетах обов’язково є окремі кімнати для інвалідів, що на візках.
Відомо, що в Китаї проблемою є земельні
питання, але люди і тут знайшли вихід: городи
посаджені і доглянуті, квіти на клумбах висаджують не в землю, а у горщички.
Пощастило мені побачити, як китайці святкують свій Новий рік. До нього вони готуються заздалегідь. На вулицях розвішуються спеціальні ліхтарики, як правило, червоні. Замість
ялинок в кожному будинку, на площах, в установах ставлять мандаринові дерева, які спеціально вирощують до цього свята. Їх висота залежить від статків господарів. Плоди на них
їстівні, але не такі смачні, як ті, що звикли їсти
ми.
Ще ніколи я не бачила стільки різноманітних феєрверків, салютів, як там. Протягом тижня, починаючи з шостої вечора і до другоїтретьої ночі, зі всіх сторін чути вибухи і видно
спалахи. Спочатку навіть і заснути було важко.
Але людина звикає до всього, звикла і я.
Здивувало мене і те, що яйця там продаються на вагу і мають різні смаки: бананові,
полуничні, солодкі, солоні, з «душком», як чимось обмащені. Котів і собак, як на наших вулицях, там немає. За три тижні, що я там перебувала, бачила 4-х котів, які вільно собі гуляли
тротуаром.
Було багато інших приємних несподіванок
і зустрічей.
Моє перебування в цій країні ще раз підтвердило загальновідому думку, що кожна країна унікальна по-своєму і що Китай – дивовижна країна.
Людмила Бондар, заступник директора
Радивилівського територіального центру соціального обслуговування

Я ніколи не змогла б повірити, що доля подарує мені подорож до Китаю. Але в житті бувають чудеса! І це сталося.
Ясна річ, були певні переживання, як почуватимуся в дорозі, адже шлях неблизький: добратися до Києва – 7 годин, переліт з Києва до
Об’єднаних Арабських Еміратів – 4 години,
чекання наступного рейсу до Гонконгу – 5 годин, переліт – 7 годин і ще дві години поїздом
до Гуаньчжоу, одного з найбільших міст Китаю, розташованого на півдні країни.
Але, повірте, все це промайнуло якось непомітно. Нові краєвиди, нові обличчя, манери
поведінки людей та й одяг, який вони носять, –
все це суттєво відрізнялося від того, що досі
бачила я. Кажуть «немає лиха без добра», вимушені зупинки дали мені змогу спостерігати
за безліччю цікавих подій, побачити інший дивовижний світ, зробити певні порівняння.
В аеропорту Дубаї я звернула увагу на особливе відношення до людей поважного віку, до
тих, кому важко самостійно пересуватися. Все
тут продумано. Для того, щоб люди з особливими потребами могли добратися з одного
терміналу в інший, використовуються спеціальні автокари. І не важливо, що разом з цією
людиною перебувають її родичі, часто їм також знаходиться місце на цьому транспорті.
Дуже радіють такій подорожі діточки, так само
як радіють і наші дітки, коли мають змогу проїхатись на чомусь дуже цікавому і незвичному.
В літаку стюардеси турецьких авіаліній теж
уважно ставились до людей старшого віку та до
дітей. Відчувалося, що це ставлення не показне,
не вимушене. І воно не було нав’язливим.
Гонконг дуже велике місто і в мене склалося враження, що воно все, навіть повітря, просякнуте бізнесом. Незвичні вузькі вулиці, лівосторонній рух, двоповерхові автобуси, станції
метро і вагони в ньому – все відрізнялося від
того, що я бачила раніше.
В Гуаньчжоу, куди я добиралась поїздом,
все по-іншому: широкі вулиці, багатополосні
дороги, двоповерхових автобусів немає, але ті,
що перевозять пасажирів, також комфортабельні.
Ці міста схожі тим, що дуже озеленені:
квіти, кущі, дерева – все це росте на роздільних полосах в землі, вазонах, спеціальних
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ДОЛІ, ШЛЯХИ ТА ЩАСТЯ В КОЖНОМУ ДНІ…
Моє народження внесло не лише приємні
корективи в життя моїх земних батьків, але й
поставила перед ними виклик, боротьбу за
щоденне моє буття. Народилась я в 1974 році,
недільного травневого ранку. З часом мені
поставили складний діагноз – ДЦП. Дитинство було наповнене постійним очікуванням
батьками чуда для своєї дитини. Та з часом
всім довелось прийняти цю інакшість і жити
далі…
Після закінчення загальноосвітньої школи
вступила до Теребовлянського училища культури, а згодом – до Рівненського інституту
культури, де здобула вищу освіту за фахом
бібліотекар-бібліограф.
Мені поталанило, бо директор нашої книгозбірні Василь Іванович Вітенко не тільки не
засумнівався в моїй працездатності, але й допоміг повірити в себе.
Ось уже понад 10 років працюю у відділі
міського абонементу, де спілкування з користувачами дало змогу розширити не тільки коло друзів, але й знайти однодумців.
Як штрих до окраси щоденної суєти, незабутнім стало 25 квітня 2007 року. У цей
день я мала чудову нагоду запросити на музично-поетичний вечір «Від душі до душі»
найрідніших і найдорожчих людей, з якими
поділилась віршованими рядками, надиктованими згори. Мою поезію із збірки «Таємниця Любові» також читала Віра Самчук, заслужена артистка України, акторка Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка,
яка є багаторічною читачкою нашої бібліотеки.
Та, окрім фізичної відмінності, Бог нагородив мене мандрівною душею. Як писав Василь Симоненко: «Світ який – мереживо казкове!.. Світ який – ні краю, ні кінця!».
Завдяки допомозі вірних друзів у 2009 році стала можливою перша моя мандрівка святими місцями Європи. Чи доцільно розповідати про те, що висловити в словах майже
нереально. Бо світ неймовірно красивий і те,
де ми побували, з плином часу залишається
незабутнім на скрижалях пам’яті.
Дуже вражаючим моментом було відвідування містечка Люрду, що у Франції, бо там є
не тільки Українська церква, а й на весь світ
відомі купальні. Волонтери – відомі люди з

усього світу, допомагають людям з особливими потребами, виявляючи солідарність,
милосердя та доброту.
У 2010 році вдалося побувати в місті Меджугор’є, що розташоване в Боснії та Герцеговині.
А в 2011 році збулася ще одна моя світла
мрія: я відвідала Святу Землю! Ступаючи по
цій Священній землі, я серцем відчула святині, місця, де ходив сам Спаситель. І це було
особливо радісно!
Потім, звісно, повертаєшся на рідну землю, поринаєш у будні. Та залишаються не
тільки незабутні спогади, знайомства, але й
кольорові фото.
А ще вірші…
***
Коли не бачиш мене,
Поглянь на сонце у небі.
Проміння його тепла
Є Любов’ю моєю до тебе.
Коли не чуєш мене,
Побачиш птаха у небі.
Пісня з висот його
Є Любов’ю моєю до тебе.
Коли на землю ніч зішлю,
Поглянь знову на небо.
45

ПОВІР У СЕБЕ. ТВОРЧІСТЬ____________________________________________Інва.net № 30
Узором із зір напишу
Про Любов неземну до тебе.

Тендітна дівчинка, мов та пір’їнка,
Прекрасна, ніжна ця людинка.

Коли заснеш, я буду поряд тебе,
Ніжно поцілую, пригорну до себе
Я ж бо Люблю тебе,
Ти ж бо дитятко неба.

Це витвір Божий, не людський,
Вона беззахисна й маленька,
Та в серці в неї сила неземна,
Любов безмірна й доброта.
Наталя Білянська,
провідний бібліотекар Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

***
На мене з фото дивиться дитинка,
Два оченятка сірі, мов дощу краплинки.

Нескорена долею
Іноді, зустрівши людину, розумієш, як з
нею затишно і тепло, незважаючи ні на вік, ні
на певні обставини життя. Знову і знову переконуєшся, що живе у нашому світі добро,
віра у завтрашній день і просто людяність.
Саме такою є Ніна Павлівна Герасимчук із
села Крупове Дубровицького району Рівненської області.
Народилася Ніна 1 листопада 1958 року в
сім’ї колгоспників. Школу закінчила на відмінно, то ж в Костопільське медичне училище поступила без екзаменів. Після закінчення
працювала в с. Дворець Сарненського району. Село розкидане по хуторах, тож ходити
до хворих доводилось далеко. Пропрацювавши три місяці, помітила, що стала дуже втомлюватись.
Однієї ночі вона прокинулась від різкого
болю в лівій руці. З того часу в Ніни боліли
руки. Лікувалася в лікарні, але марно. Ще більше ломило все тіло, особливо суглоби ніг,
рук, спину. Приступи болю і ломоти стали
частішати, тож Ніна розрахувалася з роботи і
приїхала додому, в село Крупове. Знову лікарні, санаторії, але полегшення наставало не
на довго. Лікарі поставили діагноз ревматоїдний поліартрит. Стан здоров’я погіршувався і
через деякий час їй дали ІІ групу інвалідності.
Два роки молода жінка була прикута до
ліжка. Здавалося, життя зупинилося, та вона
не хотіла вірити, не хотіла миритися зі своєю
хворобою. Найперше, просила допомоги у
Бога і постійно читала Євангеліє. Чи то лікарі
допомогли, чи молитва, але поступово сильні
болі відступили. Ніна почала шукати собі заняття.
Спочатку вишивала рушники, серветки,
наволочки. Далі навчилася в’язати гачком
мереживо для рушників, костюми для ляльок.

Це була не лише робота, але й терапія для
хворих пальців. Пізніше навчилася в’язати
спицями. В’язала все: кофти, костюми, плаття, безрукавки, шкарпетки, рукавиці. В’язала
для себе і для своїх односельчан, які часто
навідувались до гостинної хати. Стан здоров’я трохи став покращуватись і Ніна вирішила: «Я мушу ходити, я буду ходити!».
Звернулася до лікарів у Київський науково-дослідний інститут травматології та ортопедії. Там зробили операцію на обидві ноги і
після зняття гіпсу сказали: «Має бути довгий
процес реабілітації». І Вона трудилася, аж
поки не стала ходити з милицями.
Це було щастя, адже вже сама могла себе
обслуговувати: прибрати в хаті, зварити їсти,
працювати на городі, вирощувати квіти. З
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ранньої весни і до пізньої осені різнобарвні
квіти милують очі односельців.
Ніна Павлівна живе зі своєю мамою, Анастасією Петрівною. Обоє привітні і гостинні,
і не має такого дня, щоб до них хтось не завітав у гості. Кожного почастують, на столі
завжди є як не булочки, то печиво або млинці.
Односельці часто звертаються до Ніни як
до медпрацівника. Вона завжди проконсуль-

тує, порадить. Любить Ніна дітей і коли сусіди просять доглянути їх – не відмовляє.
Здорові люди часто нарікають на своє
життя, не задумуючись над тим, як щедро обдарував їх Бог. Недієздатність Ніни Павлівни
не забрала в неї щастя насолоджуватись життям, бути рівною серед інших. Вона виборювала своє щастя в долі і перемогла. Цінує кожну прожиту хвилину і дякує Богу за все.
Марія Стасюк,
бібліотекар Крупівської сільської бібліотеки

Роботи Ніни Павлівни Герасимчук
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Знайомтеся, Світлана з Клішківців
Серед величезної кількості людей, які проживають на планеті Земля,
є не такі як всі, ті, хто відрізняється від інших своєю спроможністю.
Часто здорові люди нарікають на життя, маючи все, в той же час люди з обмеженими можливостями знаходять сили, щоб подолати проблеми, мають безліч талантів.
Чернівецька обласна наукова бібліотека імені М. Івасюка співпрацює
з Буковинським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів в рамках проекту «Простягни руку допомоги» програми «Бібліоміст». Слухачі центру проходять практику на базі книгозбірні, залучаються до культурно-масової роботи бібліотеки. Завдяки цій програмі
бібліотека
відкрила
таланти
Наталії
Білової
(http://belovan.blogspot.com/), юного художника Дмитра Мігалецького та
Світлани Катринуци.
«Інва.net» знайомить читачів з творчістю Світлани.
Світлана народилась в родині робітників, проживає в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області. Здобула повну середню освіту та освіту медичної сестри. А ще закінчила курси
масажиста та гірудотерапевта. Та в зв’язку з інвалідністю на даний час не працює. Єдиною її радістю є дочка Каролінка. Світлана любить життя, яке наповнене гармонією і позитивом. Людей поважає і цінить, не дивлячись на їх статки та вади. Свої почуття часто відображає у віршах.
Буяють цвітом різнобарвним
Клішківці
Троянди й мальви запашні.
Село моє, найкраще на землі,
Від прізвища Кліща – Клішківцями зоветься.
Куди б життя мене не занесло,
Прокинешся, вийдеш на поріг
Але до тебе я завжди вертаю.
І все до тебе радісно всміхнеться.
Той ліс, що обгортає навкруги
Моє квітуче й радісне село,
Частинка мого серця, мого краю.
Моє село барвіночком зеленим.
Циганський став розмулив береги.
Низький уклін Тобі, мій Боже, славно,
І вам, близькі мої односельчани,
Віття дерев й лози, що туляться до мене.
Уклін і шана золотим рукам,
Поля, ставки, лани й луги,
Що на зорі в садах працюють рано.
Тут травно так і яблунево.
В цвіту красуються сади,

Я бачу все, та тільки не очима
Катерина Саманчук та Вікторія Дудік, – наші юні краянки, одна із Здолбунова, інша з с. Олександрія Рівненського району, – зовсім різні за характером і темпераментом. Та долі в них схожі:
дівчата тотально незрячі від народження, навчаються в спеціалізованій школі, що у Львові. Не
зважаючи на те, що очі застилає чорний морок, вони при допомозі батьків, вчителів, друзів інтегрувалися в сучасне суспільство, навчилися бачити душею і серцем, по-своєму щасливі.

З надією живу

пологовому будинку лікар повідомила: «У
вас дівчинка».
Доглядаючи немовля, Людмила зрозуміла,
що з Катрусею, так назвали дівчинку, щось не
так, вона неприродньо реагувала на голос матері. Коли дівчинці виповнилося 3 місяці, батьки звернулися до лікарів. Спочатку у Рівненську обласну лікарню, пізніше в клініку,

Людмила та Михайло мріяли про дівчинку.
Син уже підріс, йому пішов шостий рік, отож з
сестричкою буде веселіше. Та і поміч матері по
господарству. В народі кажуть: «Проговори
свою мрію вголос, обов’язково здійсниться».
Так і сталося. Невдовзі раділи батьки, коли в
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що в Києві. Приголомшив невтішний діагноз:
«Катруся не бачить!».

на стає самостійною. Навіть допомагає мамі
на кухні: чистить картоплю, миє посуд, прибирає в кімнаті. Вона все «бачить», вона навчилася бачити своїми ніжними, тендітними
пальчиками. Нервується, якщо в неї щось не
виходить. Та все ж намагається самостійно,
без маминої допомоги, справитися.
Я познайомилася з Катею в Рівненській
обласній науковій бібліотеці. В книгозбірню
вона завітала в складі групи дітей, що перебували у літньому таборі «Романтик», який
діє при Здолбунівському районному центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Катя, як і інші діти, брала участь у масових
заходах, знайомилася з бібліотекою. Вражень
від побаченого, емоцій було через край.
Ось уже вісім років дівчина разом зі своєю подругою Лерою бере участь у літніх таборах. З Лерою вони не розлий вода. Катя довіряє своїй подрузі, тому ділиться найпотаємнішим. Активна, швидка в своїх діях, Лера
завжди поруч. Вона встигає і вдома, і з Катею
погуляти. Поруч з нею Катя також все робить
швидше, навіть при допомозі Лери їздить на
велосипеді. Активні прогулянки з подругами
дають їй сили, вона стає однією з них,
з’являється жага до життя.
Тоді дівчина починає писати, висловлювати свої почуття у віршах. У них любов до
мами, ніжність і дівочі мрії.

Велика материнська любов, віра у силу великого Бога, допомагали вистояти, звикнутися
та не здаватися. Було велике прагнення допомогти своїй любій донечці інтегруватися у суспільство і не відчувати себе неповноспроможною.
У 6 років віддали Катрусю до найкращої
школи, що у Львові. Серце краялося, коли «відривали» її, ще зовсім маленьку, беззахисну,
від себе. Там Катруся, уже без мами, самостійно вчилася жити. В суцільній темряві отримувати знання, пізнавати такий дивний і цікавий світ з різнобарвними відтінками.
Пройшов час, звиклося. Тепер їй шістнадцятий рік. В школі вона дає раду собі сама.
Окрім занять навчається в гуртку з вокалу,
вчиться грати на сопілці. Саме музика, пісня
допомагає Каті самоствердитись, передати
внутрішні відчуття прекрасного.
Кожного разу з нетерпінням вона чекає канікули, щоб повернутися до рідного дому. Про
неї кажуть – «домашня дівчина». Любить село,
народні пісні. Батьки радіють з того, що дівчи-

Дівочі мрії
Сидять дівчата під вікном,
Та й думку гадають.
Чому красиві й молоді,
А доленьки не мають.
Коханню душу відкривай,
Ти чуєш ніжнії слова.
У небо хочеться летіти,
Усе життя з коханим жити.
*
*
*
Рідна моя мамо, дорога моя,
Уночі до тебе пригорнуся я.
Ти нас колихала, як були малі,
Ти нас всіх навчала жити на землі.
Ти вночі не спала, доглядала нас,
До тебе я лину, мамо, повсякчас.
Її називають дитиною від Бога, бо Катрусину душу переповнює доброта, тепло і любов. Вона часто відвідує церкву, щиро вірить
у Бога.
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З того часу кошеня, не вередувало
І для мене назавжди вірним другом стало.
Зовсім дорослі думки, настанови звучать у
вірші «Тобі 16 – оглянися». Це роздуми про
життя, турбота про батьків. Не втрачати надію, працювати – лише так можна знайти щастя і свою долю.

Чимало віршів присвячені цій тематиці.
Подяка Богу
Дякую Богу за небо блакитне,
Дякую Богу за сонце привітне,
Дякую Богу за гори й моря,
Дякую Богу за те, що є я.
Катя живе тим, щоб робити добро. Радіє,
коли чимось допоможе ближньому, особливо
любить дітей. Можливо тому, що поруч маленький братик Іванко, 3 рочки, з яким дуже любить бавитись. Старший брат уже дорослий,
йому 21 рік. Андрій побував в АТО, зараз контрактник. Свою майбутню професію дівчина
бачить в роботі з дітьми.

Тобі 16 – оглянися
В життя доросле скоро ти підеш,
Згадай дитинство, щиро посміхнися,
Бо скоро ти від нього назавжди підеш.
Згадай, як мама ночі не доспала,
Щоб доглядати крихітку свою.
Як будучи малою, и бешкетувала,
Не слухаючи рідних, всю свою сім’ю.
Життя іде, ти швидко виростаєш.
Тепер подумай, як ти будеш жить?
Чи про своїх батьків не забуваєш?
Чи схочеш їх колись у себе прихистить?
Якщо ти хочеш жити так, як люди,
Ті, що мають дім свій і свою сім’ю,
То ти трудись і будуть з тебе люди,
Щаслива будеш і знайдеш доленьку свою.
Звичайно хочеш ти ще погуляти,
16 років – ти ще молода!
Лиш про одне потрібно пам’ятати,
Що час біжить, немов в пісок вода…
Ти не зважай на те, що маєш якусь ваду,
Тобі я можу дати лиш одну пораду.
Якщо не будеш так себе жаліти,
Здобудеш все, лиш варто захотіти.
Тобі тільки 16 – погуляй,
Лише надію на життя ти не втрачай.

Колискова
Тихий вечір вже надходить,
Любе сонечко заходить.
Мами діток колихають,
Гарні пісеньки співають.
Люлі, люлі, мій маленький,
Люлі, люлі, мій гарненький.
Мами діток колихають,
Гарні пісеньки співають.
Темна нічка вже надходить,
Тихі сни по хаті водить.
Мами діток колихають,
Гарні пісеньки співають.
Любов’ю до чотирилапого друга, кошеняти,
пронизані слова вірша «Вередливе кошеня».
Автор розмовляє з ним, вчить бути чемним.

Не втрачає надію на одужання Катруся.
Ще в дитинстві її дали дівчині лікарі, навіть
пропонували лікування в Ізраїлі, але не знайшлося тоді грошей. Сподіваються на чудо і
батьки, витрачаючи немалі гроші, аби дочка
проходила щорічний курс лікування під наглядом місцевих спеціалістів.
Катруся щиро сподівається, що дана лікарями надія на одужання колись таки збудеться. Сильні ліки, позитивні емоції, якими переповнене юне серце дівчини, дадуть імпульси і запрацюють, проснуться зорові нерви.
Вона назавжди вийде з суцільної темряви,
відкриється для очей дивовижний світ. Вона
живе надією. Хай щастить тобі, Катю!

Вередливе кошеня
Вередливе кошеня – краще промовчати.
Всі до дошки йдуть щодня, а воно із хати.
Цілий день його немає, скажіть – що робити?
Ще й на зло всім дошкуляє, йде збитки робити.
Ой біда з ним, підкажіть, ну що тут робити?
Це нікуди не годиться – треба провчити.
Якось ввечері приходить вредне це хлопчисько,
Але я його до хати не впускаю й близько.
Моє бідне кошеня – де вже буде спати?
Наробив біди у хаті, ну що тут сказати.
Стало жаль його мені, впустила до хати.
І спокійно так з котом стала розмовляти.
Якщо будеш ти мені так вередувати,
То підеш ти, любий друже, на вулицю спати.
Плаче любе кошеня, вибач – більш не буду.
Буду в школу йти щодня, завжди чемним буду.
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Це щастя, коли сонце світить

Поезія Вікторії Дудик – це спроба передати власну уяву про навколишній світ, свої
мрії та переживання, через властиві лише їй
відчуття.
У свої 16 років, як і кожна дівчина, вона
мріє про найніжніші почуття, любов.

З Вікторію Дудік вперше ми зустрілися в
Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці, де вона презентувала свої нові вірші. Яскрава, миловидна, з приємною посмішкою юнка. В неї стільки якоїсь внутрішньої
енергетики і теплоти, що хочеться бути поруч і
спілкуватися.
На моє прохання розповісти про себе користувачам «Інва.net» Вікторія охоче погодилася.
В розмові вона повідомила, що народилася на
Рівненщині в с. Олександрія в 1999 році. З народження не бачить. У зв’язку з проблемами із
зором батьки віддали її навчатися до Львівської середньої загальноосвітньої спеціальної
школи-інтернату № 100 для сліпих.
У школі заняття проводяться у навчальних
кімнатах, розташованих на 1-му і 2-му поверхах, на 3-му поверсі знаходяться спальні приміщення. Там вона і живе. Додому Вікторія
приїздить лише на канікулах.
У школі працюють різноманітні гуртки –
вокальний, музичний, театральний, шаховий,
гурток рукоділля тощо. Це і дало можливість
дівчині розвинути свої таланти: любов до пісні,
яку ввібрала з молоком матері, та поезії. Її голос звучить як струмочок, з душею.
Наполегливість, постійна праця, підтримка
педагогів допомогли Вікторії самоствердитись,
адаптуватися до життя, досягти успіхів.
Її називають обдарованою дівчиною, бо
природа дала взамін зору відмінний слух, чудовий голос, здатність тонко відчувати відтінки життя. З 6-го класу Вікторія Дудік є постійною учасницею міжнародного мистецького
проекту «Відчинилося життя» за участю симфонічного оркестру Національного академічного театру ім. М. Заньковецької та відомих
оперних і естрадних артистів. Неодноразово
запрошували дівчину до участі в проекті «Відчинилося життя» з піснею Л. Горової «Діва
Марія» в м. Київ (2008, 2011), м. Брест (2009),
м. Харків, м. Запоріжжя, м. Дніпропетровськ
(2010), м. Одеса, м. Сімферополь, м. Євпаторія
(2011) та ін.
Та найголовнішим захопленням Вікторії є
поезія. Почала писати з першого класу. Вірші
«Зачарований зайчик» (віршована казка), «Шануйте книжки» дівчина написала в 9-річному
віці. Її твори опубліковано у збірці «Зачарований зайчик» (Львів, видавнича фірма «Афіша»,
2012) за сприяння Програми розвитку ООН в
Україні та МЗС Данії.

*
*
*
Всі мої думки і почуття
неможливо висловити тут,
не вистачить ні букв, ні знаків,
але знаєш, одне можу написати точно.
Я кохаю тебе!!!!
На моє запитання: «Вікторія, Ви закохані?», відповіла: «Ні. Це моя душа виринає під
такими словами. Та я хочу зустріти саме таку
людину, яку вимріяла, якою я її уявляю. Думаю, що пощастить її знайти. Багато людей
не розрізняють, що є кохання і що є любов.
Ось вірш про любов».
Любов – це незвичайне слово,
В житті – це найцінніший скарб,
Любов є повна кольорових
І неземних прекрасних фарб.
Любов – це ніжний промінь сонця,
Що гріє душу кожну мить,
Любов, немов вода джерельна,
Що стрімко, наче час біжить.
Любов – це пісня по діброві,
Яка лунає звідусіль,
Любов і серце заспокоїть,
В душі зупинить заметіль.
Любов – це дивне Боже чудо,
Що звільнить душу від оков,
Не ті ми без любові люди,
Тож хай в серцях живе любов.
Ще один вірш про кохання.
*
*
*
Заплакані очі він бачить щоночі,
Усміхнені очі він бачить удень,
А хто проливає ті сльози дівочі,
Дорожчий для нього із тисяч людей.
Що вдіяв – не знає, себе він картає,
Для них іще вчора той день був ясний,
То чом же кохання його так страждає,
Чом слізоньки ллються, мов дощик рясний,
Чом плачуть ті очі веселі дівочі,
Чом серце тріпоче, мов крилами птах,
Він ладен чекати, півсвіту віддати
За сонця промінчик у ніжних очах.
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*
*
*
О, мій скрипалю, друже мій єдиний,
Тебе утратила я раз і назавжди,
Та знаю те, що ти є духом сильний,
А отже все здолати зможеш ти,
О, мій скрипалю, віра і надіє,
Що вселить в моє серденько любов,
З твоєю музикою і радіє
І плаче моє серце з нею знов,
О, мій скрипалю, вогник незгасимий,
Що сяє яскравіше від свічі,
Твоєї скрипки звук неоцінимий
Мене тривожить вдень і уночі,
І ноти вмієш міцно поєднати,
Що у танок беруться знов вони,
І враз мені так хочеться всміхатись,
Коли торкнешся ти смичком струни,
О, мій скрипалю, грай отак надалі,
І сум і радість музиці віддай,
Тебе люблю, ціную і благаю:
Зіграй іще хоч раз мені, зіграй!
– Я захоплена проектом «Відчинилося життя» – каже дівчина. – Коли я повертаюся з гастролей, мені хочеться творити і творити. Я люблю людей, які працюють в проекті, це надзвичайно хороші люди. У нас велика єдність. Потрапити на проект, потрапити ніби в казку. Я
потрапила в казку, відчула себе щасливою, я
захоплена ним. Саме це надихнуло мене написати вірш, який отримав чимало оплесків на
одному з концертів в минулому році.

Хай сонце їм сяє, промінням заграє,
Хай сум забирає, а радість несе,
Бо він – щиро вірить, вона – добре знає,
Що справжнє кохання здолає усе.
Вікторія рідко пише на замовлення.
– Адже коли не знаєш людину, мусиш думати, думати, що писати. А взагалі, я пишу тоді, коли хочеться писати, не залежно від того,
де знаходжуся, пишу тоді, коли приходить натхнення.
Та один із віршів, як стверджує дівчина,
вона написала на замовлення знайомої, яка захоплювалась турецькими серіалами. На той час
в Україні всі переглядали телесеріал «Величне
століття». Отож і з’явився вірш про любов Сулеймана до Роксолани.
*
*
*
Сумую так без Тебе Я
У безнадійному чеканні,
Лечу до Тебе мов стріла
Та потопаю у коханні.
А Ти руками обнімеш
Неначе сонце ясно гріє.
Скажи, як міцно бережеш
У серці іскорку надії.
Ловлю я погляд цих очей,
Ех, як вони мене чарують.
У вічній темряві ночей
Мені до Тебе шлях дарують.
А Ти летиш неначе птах,
Немов на зовсім відлітаєш.
І сльози болю на очах
Розмиють те, що не бажаєш.
Од чого так душа болить,
Кричить і не дає спокою?
Серденько тужить і щемить
Од суму і тяжкого болю.
Люблю Тебе лише одну.
А Ти і Я єдине ціле.
Не відпущу Тебе саму,
А те що чорне, стане біле.

*
*
*
Знаходиш лиш, коли шукаєш, цінуєш лиш,
коли втрачаєш.
А на безглуздях і дрібницях, життя ламаєш.
Говориш те, чого не бачиш, слова на вітер
викидаєш.
І у безодні сліз гарячих себе картаєш.
І ніби жити – це так просто,
щодня говориш Ти для Себе.
Та з кожним разом менше віри для цього в
Тебе,
Але живи і не здавайся і будь людиною
для себе,
Учись творити і хотіти, любити, берегти,
цінити.
Все що для Тебе є відрито і просто жити.

Гра на сопілці – одне з найбільших захоплень дівчини. Вона захоплюється ніжністю цієї
мелодії, яка надихає і допомагає відтворити
яскраві барви навколишнього світу. Саме завдяки цьому вона зустріла найкращого друга,
який на даний час навчається за кордоном.
Свої почуття до нього Вікторія передала у вірші.

*
*
*
Це щастя, коли сонце світить,
Легенький вітер повіва,
Коли так хочеться радіти,
Лягають на папір слова,
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Щасливі ми, коли літаєм
Думками десь у небесах,
Коли нас рідні привітають
З теплом і щирістю в словах,
Коли в душі горить кохання,
Коли поєднує серця,
Коли усі випробування
Здолаєш легко до кінця.
Є в доробку юної поетеси патріотичні вірші, написані під впливом подій, які відбуваються на сході країни: «О, Україно», «Солдат»,

«Війна». В них любов до України, біль за
втратами воїнів АТО, віра в незалежність та
свободу Вітчизни.
Вікторія обдарована, творча людина, і думається, саме любов до прекрасного надихає
її, допомагає повірити в себе, дає крила. Тож
хочеться вірити, що життєва дорога її буде
такою ж світлою, як її душа, і вона неодмінно
зустріне свою справжню, вимріяну любов.
Творчих тобі злетів, Вікторіє!
Раїса Щербан

Призер конкурсу «Як живемо і вчимося – наші мрії»
лоді». Клубівці постійно організовують різноманітні заходи, екскурсії, походи.

Двадцять шість років тому у сім’ї Крушевських, що проживають у місті Кузнецовськ, народився первісток, маленький Дмитрик. З народження лікарі поставили Дмитрові діагноз – гіпотеріоз.
Зростав хлопчик в оточенні добра і любові. Попри проблеми із здоров’ям, він прагнув
розвиватися, пізнавати світ.
Навчався в школі за індивідуальним планом, згодом в Рівненському обласному центрі
реабілітації інвалідів в с. Олександрія Рівненського району. Здобув професію соціального
працівника. Але, на жаль, влаштуватися на
роботу за спеціальністю не зміг, отож доводиться працювати у приватній фірмі різноробочим.
Захоплюється книгами з астрономії, анатомії та геології. Але улюбленим заняттям Дмитра є малювання. Малює він з 8 років. Техніка
малювання його різноманітна, це: малювання
простим олівцем, смолою, вугіллям, аквареллю, масляними фарбами та іншим.
Бере активну участь у міських конкурсах
на кращий малюнок, які проводяться у місті.
А в цьому році Дмитро зайняв І-е місце у
конкурсі «Як живемо і вчимося – наші мрії»
на кращий малюнок «Україна – Європейська
країна» на обласному фестивалі творчості
«Повір у себе і в тебе повірять інші».
Ще одна улюблена справа Дмитра – це
допомагати людям в художньому оформленні
нестандартних світлин, плакатів.
Самостійно навчився грати на гітарі. З
друзями створили молодіжний рок-гурт «Ліріон», де він грає на електрогітарі по класу
ритм-гітара.
Вже багато років Діма є членом клубу молодих людей з фізичними вадами здоров’я
«Прометей» при МЦ «Соціальна служба мо-

Дмитро хороша людина, дружелюбний і
цікавий співрозмовник.
Його творча сміливість і прагнення до експериментів органічно поєднуються з великим бажанням жити і творити, дарувати людям радість.
Бенза Ф., зав. відділом
Кузнецовської міської публічної бібліотеки
P.S. Роботи Дмитра представлено на звороті цього випуску «Інва.net».
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Пісенний феномен Сергія Рачинця
Все почалося із маминої пісні. А ще – із
колядок та щедрівок у рідному селі Івання на
Дубенщині. Згодом неабияким фактором, що
посприяв долученню Сергія Порфировича до
пісенної творчості, стала його десятирічна
участь у Дубенській самодіяльній хоровій народній капелі, де познайомився із композитором Василем Горностаєм.
Саме він став найпершим співавтором.
Так і народилися – лірична пісня «Чом до тебе я йду» і величальна, присвячена 700-річчю
міста Рівне. Їх прекрасно виконував гурт
«Душа» Дубенського культосвітнього училища. Також виконавцями були викладачі
цього навчального закладу – Лідія Гелюта,
Микола Козяр, Лідія Анікушина.
Тривалий час С. П. Рачинець очолював
Дубенське
міськрайонне
літературномистецьке об’єднання «Серпанок». Тож там
заприятелював із композиторами-земляками
Іваном Кшиваком, Василем Бухальським, Валерієм Рендаком, які теж подарували свої мелодії поезіям, що аж просилися на музику.
Згодом співавторкою Сергія стала дубенчанка Надія Ільчук, яка чудово грає на гітарі,
співає задушевно, випустила касету власних
творів. Тож їхня спільна пісня «Ангели плачуть» дуже полюбилася слухачам. До речі, на
ці слова є ще й музика волинянина Петра
Сливи, із котрим Сергій Рачинець написав
понад 60 пісень.
А із дубенчанкою Галиною Мосійчук –
теж близько двадцяти творів: «Стара криниця», «Клин журавлів», «Що було – відбуло»,
«Падають зорі», «Вересень», «Снігопад», «На
світанку», «Загадка», «Красива жінка», «Дивлюсь на Вас, мамо» тощо. Особливою популярністю користується «Мамина сльоза», яку
чи не найчастіше замовляють на Дубенському телебаченні, коли потрібно привітати з
днем народження найрідніших у світі людей:
«Є на світі золото і срібло,
Тільки хто і що б там не казав,
А для мене слів тут не потрібно:
Найдорожча – мамина сльоза.
Мамина сльоза – калини цвіт.
Мамина сльоза – то цілий світ.
Мамина сльоза – лиш придивись:
В ній журба і радість обнялись...».
На цей текст є аж 5 мелодій – в Україні та
за кордоном.

Пісні Галини Мосійчук вийшли на високу
орбіту – їх навіть беруть із собою космонавти-українці, вирушаючи до зірок. А також –
полярники антарктичної станції академіка
Вернадського.
Парадоксально, але – факт: будучи абсолютно незрячим, Сергій Рачинець шість разів
побував у США (без жодного супроводжуючого). Хоча – ні! Його супроводжувала пісня!
Адже разом із громадянами тамтешньої
заокеанської країни він теж благословив у
світ більше сотні музичних творів, яких у
творчому доробку вже має близько трьохсот.
Пригадує свій великий авторський вечір у
місті Сакраменто, коли «Село моє» і «Молитва за Україну» (музика Віктора Покидюка та
Петра Сливи) стали лауреатами всеамериканського фестивалю у 2002-му році. З-поміж
майже тисячі слухачів був і Генеральний
Консул України у Сполучених Штатах Америки Микола Точинський (разом із дружиною та дітьми). У концерті взяв участь і дитячий духовий оркестр українців-емігрантів
під керівництвом Олександра Журавля. Це
прекрасне дійство тривало три години, із
прямою радіотрансляцією на штат Каліфорнія. Винуватець торжества дав й інтерв’ю на
сакраментське телебачення, яке тричі повторювалося в ефірі. Про цю подію писалося і в
багатьох тамтешніх газетах і журналах.
На слова Сергія Порфировича Оксана Поліщук (м. Сакраменто) написала «Одинокість», «Світанок» і «Колискову»; Ірина Кашубська – «Пісню про маму»; Микола Куценко – «О, я знаю того Лікаря»; а також – Оксана Лисак (штат Орігона), Ігор Тарадуда,
Світлана Таровита (штат Вашингтон), Зоряна
Велетчук (штат Огайо), Надія Гординська
(штат Пенсільванія), Дмитро Бірюков (м. Сіетл).
Знають його твори й у близькому зарубіжжі. Наприклад, у Мінську пісню «Бог мене
любить» виконує гурт «Раднік»: керівник
(вокал) Ольга Знак, солістка Світлана Косковська, гітарист (вокал) Михайло Макаренко.
2013 року московське видавництво «Христианин» видало два ошатні томи для хорів –
«Прекрасный удел» і «Величит душа моя Господа», куди ввійшли й такі твори
С. П. Рачинця, як «Смотрю на Голгофу», «В
жестоком мире тревог», «На земле нам быть
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недолго», «Чтоб навек слились» (музика
С. Зобенько, М. Колодочки).
А 2014-го з’явилися пісні, народжені у
Москві разом із особистим гітаристом відомого співака Олександра Малініна – Віталієм
Кісем. Є творчий задум – випустити спільний
компакт-диск.
Із одеситом Миколою Колодочкою (народився 1944-го у Черкасах, закінчив Харківський інститут мистецтв, займався концертною
діяльністю, викладав у Одеському училищі
мистецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича, лауреат Першої премії Всеукраїнського конкурсу «Українське національне відродження»,
присвяченого 130-річчю ВУТ «Просвіта»
імені Тараса Шевченка) творча співпраця розпочалася кільканадцять років тому. Так народилися пісні «Моя Україно», «Рідне слово», «Моя молитва», «Бережи», «Любіть Ісуса», «Летять літа», «Я – син Отця», «Дай, Боже», «Ти розкажи» та інші. А «Мій шлях» має
ось які оптимістичні акорди:
«Ти виходь, душа, назустріч,
Шквалам вітру і дощу,
Перемога – неминуча,
Серцем я її відчув...».
27 пісень для дітей Сергія Рачинця (музика львів’янки Галини Самусь) ввійшли до
книжки «Осанна» (Рівне: Каліграф, 1999). Їх
виконував на 50-річному ювілеї поета у
Львові дитячий хор Церкви християн віри
євангельської, що по вулиці Жовкинській.
Активно співпрацює Сергій Рачинець і з
такими талановитими композиторами, як за-

служена артистка України Галина Міколяш
(смт Глиняни Золочівського району Львівської області), Ярослав Вихопень (м. Львів),
випускниця Львівської консерваторії, оперна
співачка Марта Якобчук, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки
композиторів України, випускник Рівненського педінституту Михайло Люшня, Ігор Мельничук (м. Київ), Інна Ковальчук, Віктор
Шатецький (м. Рівне), Василь Грималюк, художній керівник гурту «Джерело» (ІваноФранківська область).
Творчі авторські вечори Сергія Рачинця
відбувалися і в містах Клівленд (штат Огайо),
Кент (штат Вашингтон), Філадельфія (штат
Пенсільванія), у Київському інституті математики, і в Луцьку, і в Дубні. А в Чікаго автор
презентував
свій
художньодокументальний роман про нашого земляка,
християнського і громадського діяча Олексу
Гарбузюка.
Нещодавно Сергій Порфирович відзначив
50-річчя своєї літературної діяльності. Великий творчий вечір із цієї нагоди відбувся у
Будинку культури його рідного села Івання,
де не тільки звучали пісні, зринали щемливі
спомини, а й демонструвався кінофільм про
ювіляра.
До цієї дати автор прийшов із вельми щедрим ужинком – видав понад 40 книжок, є
лауреатом шести престижних премій. А попереду – нові пошуки й відкриття, нові побачення з читачами і слухачами.
Микола Пшеничний

Нова поезія Вікторії Самчук
І на могилах без свічок
Нам панахид не відслужить.

Я хочу жити без війни!
Мені здалось, чи в далині
Почула знову гул гармат?
І серце стиснулось в мені
Від невимовних болів й втрат.

Помилуй, Боже, рід людський,
Війну безжальну припини.
Даруй вкраїнцям мир святий.
Я хочу жити без війни!
08.04.2015 р.

Тепер живу в роки війни,
Бог не помилував мене.
Щодня розгадуючи сни,
Питаю в Нього: «Омине?»
Донбас, Луганськ і Крим, Майдан!
На мапі світу пломенить,
Та навіть Біблія й Коран
Не можуть війни зупинить.

Вірте, солдати!
Вірте, коли багато пекла.
Вірте, як тільки Бог підмога.
Вірте, коли надія зникла
І замінована дорога.

Життя людське, мов сірничок
Війна бездушна спопелить

Вірте, коли живцем палає
Товариш твій в завмерлім танку.
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Болюча жилка
Я не поет, бо тільки вчуся.
В кінці життя я ним, можливо, стану,
Як в саван тихо загорнуся
Тонким, у старості, надіюсь, станом.

Як з побратимом відкриваєш
Із їжею останню банку.
Вірте, як кулеметним кропом
Ошпарять зраджену надію,
Й тоді, як по сирих окопах
Від втоми сон ляга на вії.

Я не поет, я лиш дитина,
Що завжди розумніша за дорослих,
Бо щиросердна і наївна,
І вірить у людей душею просто.

Вірте, як сил немає доста.
Вірте, як раптом біль нестерпний.
Вірте, як вірити не просто.
Вірте! Йдіть до мети уперто.

Я не поет, я лише учень.
Щороку з класу в клас я переходжу.
Та словом намагаюсь влучить
В глухі серця звичайних перехожих.

Вірте, коли зв’язок відсутній.
Вірте, коли стріляють з «Градів».
Вірте, що стрінете ви «путніх».
Вірте, що не у спину зрада.

Я не поет, я лише юнка,
В котрої серце щастям, літом повне.
Я слово-річка чистим трунком,
Що мою душу вічно сенсом повнить.

Вірте, коли приціл на серці.
Вірте в мороз, у спеку, в холод.
Вірте, як слово різко рветься,
Бо зачепив розтяжки провід.

Я не поет, я тільки жінка
І берегиня хатнього тепла.
А слово – то болюча жилка
І стержень, без якого жити не змогла б.
21.10.2014 р.

Вірте, як в цинкових костюмах
Кладуть солдат у домовини,
Бо зі сльозами на іконах
Їх виколупували з глини.

Дим
Моє ім’я розвіється, як дим,
А у душі лиш біль нестерпний.
Бог з ним, Бог з ним, Бог з ним!
У долі ми з тобою жертви.

Вірте, коли ім’я по генах.
Вірте, коли не вірить й мати!
Вірте, тих ворогів «зелених»
Здолаєте, бо ви ж солдати!

Можливо, всі слова – вода.
Можливо, ця любов уявна.
Та справа в тім, що я жила
Тільки тобою, і це правда.
07.11.2014 р.

Вірте – життя не має міри,
Хоч віра зі смаком полину.
Вірте, бо тільки ваша віра,
Звільнивши, поєднає Україну!
05.01.2015 р.

Різдво Христа
Пройшли тисячоліття з Дня народження
Христа,
А люди не змінилися нітрохи.
Навколо гордість, заздрість, злість, гріх і суєта,
Бо душі і серця черстві й убогі.

Моєму Олесю
Навік пов’язана з тобою
Я пуповинкою тонкою.
І наш зв’язок ніхто не розірве!
Відраз відчую твої болі.
Попрошу в Бога хліба й солі
І щастя тебе хай не омине!

Тисячоліття віримо і молимось Йому.
Благаємо Ісуса нас почути.
Рятує і прощає Він, а ми грішим чому?!
Знов каємось і б’єм себе у груди.

Зустрінь кохання в своїй долі
І вірних друзів ще у школі.
Завжди оберігатиму тебе!

Можливо людям трохи більше треба підрости?
Ставать дорослими і зрозуміти,
Щоб знов не виросли голгофські три хрести –
За словом Божим час вже жити!

І як пора мені настане –
Берізкою в гаєчку стану.
Любов моя всі біди відведе!
3.03.2015 р.
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Святе Різдво безгрішного, маленького Христа
Бог дав для порятунку всього світу.
Єдиний син його для нас спасителем постав.
Спинімося! Давайте не грішити!
19.12.2014 р.
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Вишивка – моє життя
Тодосійчук Наталія Миколаївна народилась у мальовничому селі Недобоївці, що на
Буковині, у 1983 р. в сім’ї Миколи та Ніни.
Маленька Наталка відрізнялася від своїх
ровесників, бо народилася дівчинка з фізичними вадами. Але ця благословенна дитина
так щиро полюбила життя, що не уявляла себе без людського спілкування та роботи. Закінчила школу і зрозуміла, що найдорожча
людина – матуся дала їй стежку у життя, розраду та зацікавленість українською вишивкою.
Першу сорочку, яку Наталя вишила своїми руками, подарувала рідному батькові Миколі – другу, матусі Ніні, а потім – братику
Сергійкові, рідним, друзям, хрещеним.
Завжди радісна Наталка любить людей,
любить життя. Щиро зичить усім, кого знає,
долі кращої, здоров’я, Божої ласки та благословення і на знак любові дарує свої вишиванки.
Постійна прихожанка у сільському храмі
Успіння Пресвятої Богородиці, співає у молодіжному церковному хорі. Жодна служба
не проходить без участі Наталі.

народного аматорського ансамблю «Гармошкарі», де виконує стародавні українські пісні.

Так і живе недобоївська Наталка, щиро виконуючи сім заповідей господніх, а серед них:
«Возлюби ближнього свого, як самого себе». І
любить вона щиро, допомагаючи усім і уся,
роздаючи свою безмежну любов односельчанам, рідним та близьким. Ось така Наталочка!
Не раз ми чули від неї такі слова: «Відвідала
багато виставок, конкурсів, де займала перші
місця, але це не головне. Головне – вишивка,
моя життєва розрада..., натхнення. Вишивка –
моє життя...».

Багато разів перемагала у конкурсах народознавчої творчості, на районних та обласних фестивалях «На крилах надії» (для людей
з обмеженими можливостями), де щороку завойовувала тільки призові місця. Отримала
чимало грамот та нагород за свою роботу.
Постійна відвідувачка та читачка сільської
бібліотеки. Наталю цікавить все: хороша книга, гарна пісня, бажання допомогти ближньому. Так у клубі молодої сім’ї вона із задоволенням навчає молодих господинь техніці
вишивання української сорочки. Є учасницею

Валентина Щербата,
зав. бібліотекою с. Недобоївці
Хотинської ЦБС Чернівецької області
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У спорті легких перемог не буває
Під час зустрічі Олександр відповідав на
численні запитання дітей з Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива
дитина» та студентів педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного
університету. Розповів про важливість правильного харчування чемпіона, на прохання
присутніх показав майстер-клас прийомів
дзюдо.

Бібліотека продовжує цикл заходів «Невипадкові зустрічі» з відомими краянами, які
попри проблеми зі здоров’ям досягли успіху
в житті. Днями в книгозбірні відбулася зустріч користувачів з дзюдоїстом міжнародного класу серед спортсменів з порушеннями
зору Олександром Поміновим, який поділився секретами успіху, своїми досягненнями.
Шлях до вершини був не простий: навчання в школі для слабозорих, робота на підприємствах, де працюють люди з порушеннями зору, і тренування. Щоденні тренування
та віра, що в нього все вийде. Сьогодні він –
майстер спорту міжнародного класу з боротьби дзюдо, бронзовий призер чемпіонату
Європи, срібний – світу серед незрячих, учасник 12 Параолімпійських ігор, бронзовий
призер I Європейських ігор з дзюдо серед чоловіків з порушеннями зору. А ще Олександр
навчає цьому мистецтву дітей, допомагає повірити в себе, боротися, аби стати переможцями, як він.

Об’єднані серця
27 вересня навколо майданчика біля обласної бібліотеки «об’єднались серця» дітей з
особливими потребами, щоби показати свої
таланти та вміння.

Заряджали позитивом виступи дитячих
танцювальних колективів, різноманітні майстер-класи. Усі бажаючі мали можливість сфотографуватися у професійного фотографа,
погратися з казковими героями.
Відділ абонемента обласної бібліотеки також долучився до акції. Працівники відділу
підготували книжкову виставку дитячої літератури, розповідали про кімнату сімейного
читання, записували нових користувачів.

Надзвичайно активно діти брали участь у
конкурсі малюнків «Я люблю своє місто». А
ще наперебій просилися до майстра, який
вміло виплітав з дитячого волосся колоски,
«риб’ячі хвостики», «дракончики», «французькі косички».

Зоя Романуха
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Редакція «Інва.net» вітає
з ювілеєм постійну дописувачку Марію Павлівну Ляшук
У квітні цього року Марії Ляшук виповнилося 70 років, за плечима 50 років трудового стажу.
Нещодавно у житті пані Марії відбулися зміни, вона пішла на заслужений відпочинок. Це нова
сторінка у її житті. Як сказала Ліна Костенко: «І кожен фініш – це, по суті, старт».
Отож з новим стартом Вас, Маріє Павлівно!! Зичимо ще багато років життя, міцного здоров’я, творчого натхнення. Даруйте людям свої поезії, тепло душі та любов.

«Тепер я щаслива, бо в мене родина…»
Незважаючи на свій вік, перенесені дві онкологічні операції, Марія Павлівна трудиться по господарству: вишиває, в’яже гачком, вирощує городину. Багато часу приділяє родині: сім’ям сина та
дочки. А ще вона консультує дітей, які вивчають математику, став у нагоді багаторічний досвід
вчителя математики.
Веде активний спосіб життя. Завжди усміхнена і життєрадісна, дарує людям радість. Хоч в душі не завжди свято, та вміє Марія Павлівна гнати від себе сум. Хіба що виливає свою душу в поезії. У її віршах ностальгія за юністю, малою Батьківщиною, рідним хутором, батьківською хатою.
А ще про вічне і дороге кожній людині – кохання.
Марія Павлівна тонко відчуває навколишній світ, тому й не дивно, що чимало поезій присвячено природі.
Постійно відвідує клуб поезії, що в обласній бібліотеці. І кожного разу його членкиням дарує
нові вірші.
Мріє Марія Павлівна оприлюднити все, що за багато років написано, та поки що на це не вистачає часу.
Оглянулась – плаче хата.
Помер батько, за ним мати.
Немає вже й брата,
Розгулявся вітер в полі,
Де стояла наша хата.
Півстоліття проминуло,
Знову йду в своє село.
Все до болю таке рідне,
Та минуле загуло.

Літа мої
Пролетіли літа, мов сполохані коні,
Здається лиш вчора було п’ятдесят.
Як мить промайнула двадцятка
І вже на порозі моїх сімдесят.
Життя дарувало і радість і щастя,
Бувало кидало і в прірву мене.
Та я піднімалася знову і знову,
Бо мала надію, що все це мине.
Зростила дітей – синочка і дочку,
Діждалася внуків на радість собі.
Тепер я щаслива, бо в мене родина,
Про них я піклуюсь, не здамся біді.
Життєва дорога веде вже на захід,
Багато чого я не встигла зробити.
Та віра в майбутнє моєї родини
Дає мені сили творити і жити.

Хутір
Думками я лину на хутір, в хатину,
Яка красувалась в квітучім саду.
Там мамина пісня і татова казка.
Лиш в пам’яті стежку туди я знайду.
Та хата для мене і радість і втіха,
В тій хаті дитинство і юність пройшли.
Я в різних містах України бувала,
Та кращого раю ніде не знайти.
Вздовж поля стежина вузесенька в’ється,
Шумлять й колосяться довкола хліба.
Від радості й щастя серденько б’ється,
Коли повертаю на хутір з села.
Нема вже хатини й садочка немає,
Лиш поле безкрає, а в полі хліба.

НЕ забуду я той день,
коли в місто вирушала.
Душа плакала, ридала,
Я свій дім лишала.
Залишила батька й неньку,
Ще й меншого брата.
Вийшла з хати, хтось покликав.
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А потім падали у них.
Земля гойдалась над тілами,
Багато ще було живих.
З тих пір пройшло багато літ,
Та людська пам’ять не вмирає,
Про тих, хто так пішов з життя
Шумливий ліс розповідає.

Матуся мене вже давно не чекає,
Та й тата із нами тепер вже нема.
Поліський край
Поліський краю, рідний мій,
Колись зруйнований війною.
Загоїв рани вже свої,
Крокуєш рівною ходою.
Зростають села і міста,
Нові хати будуються.
Народ крокує у Європу,
Бо про дітей піклується.
Шумлять ліси твої соснові,
Хліба квітують рясно в полі,
Баштан росте усім на диво
І нам живеться тут щасливо.

Кожному своє
Лише поклич і я прийду
В любу погоду дня і ночі.
Ніхто не зможе зупинить,
Бо ваблять мене твої очі.
Я хочу чути голос твій,
Схилити голову на груди,
Любитиму наперекір усім,
Що б не казали мені люди.
Любити буду я довіку,
Сьогодні, завтра і завжди.
Ти лиш поклич і я вернуся,
Чи подзвони мені і жди.
На Трійцю музика лунала,
Навколо шум і метушня.
З весіллям наречених всі вітали,
Та нареченою була не я.
Раїса Щербан

Відлуння минулого
Шумів тужливо старий ліс,
Жахливий спогад навівав.
Все, що було у лісі тім,
Лише один він добре знав.
Людей тут вішали, вбивали,
У шумі лісу чути плач.
– Дітей невинних не вбивайте!
Та невблаганним був палач.
Собі копали люди ями,

Редакція «Інва.net» щиро вітає
Сергія Порфировича Рачинця з черговою нагородою
Зичимо подальших здобутків та творчих успіхів!

Сьома літературна премія Сергія Рачинця
Щойно стали відомими імена лауреатів нової Міжнародної літературно-мистецької премії
імені Миколи Сингаївського, яка цьогоріч вручалася вперше. Вельми приємно, що одним із її
лауреатів став і дубенчанин Сергій Рачинець! За
своєрідну читанку для юних читачів із прекрасними кольоровими ілюстраціями, яку благословило львівське видавництво «Світ» 8-тисячним
накладом. До речі, більше сотні її примірників
автор нещодавно подарував у Донецьку та Луганську області, де це ошатне видання активно
використовується у навчальних закладах та культосвітніх установах. Тож у зв’язку з такою
чудовою подією ми взяли інтерв’ю у письменника.
– Хто є засновниками цієї престижної
нагороди?

– Ця премія заснована для увіковічнення
пам’яті відомого українського майстра слова,
автора численних книжок і багатьох популярних
пісень, зокрема такої, як всесвітньо поширені
«Чорнобривці». А також – для заохочення
сучасних поетів, прозаїків, перекладачів,
публіцистів, авторів пісень і творів для дітей.
Для популяризації української літератури на
міжнародній арені. Згідно Положення, вона
віднині вручатиметься щороку 12 листопада – у
день
народження
М.
Сингаївського.
Засновниками стали Асоціація українських
письменників і Український фонд культури…
– Хто очолює високоповажне журі?
– Лауреат Шевченківської премії, Герой
України, академік Борис Олійник. Також – ще
шестеро письменників…
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– А чим нагороджується лауреат?
– Золотою медаллю і Дипломом…
– Ну, що ж… Якнайщиріше, від усієї душі,
як говорив колись незабутній Максим
Тадейович
Рильський,
віншуємо,
поздоровляємо, гратулюємо! Так тримати!

Північ. За нібито зв’язки з ОУН-УПА. Я швидко
знайшов спільну мову. Допомагав по господарству і теплом свого серця вона відповідала материнською любов’ю. Ще кілька років тому була
жива, мала під 90 років, і я з нею мав схвильовану зустріч.
Попрацював у цій восьмирічці недовго. Не
тому, що тут не подобалось абощо. Дітей місцевих любив. Вони такі ж цікаві і смішні! Пригадую, під час уроку звертається п’ятикласник,
Володя Кравцов:
– Сергію Пор… Пор… Пор… – а потім махнув рукою (мабуть, не міг згадати, як по батькові вчителя, чи, може, слово було для нього чудернацьке), тож сказав: – Петровичу…
Думаю: «Бог із ним, нехай буде так!». А в
душі – сміявся.
В Дубні мене чекала нова посада – наукового працівника краєзнавчого музею. Бо це я вважав більш перспективною роботою. Цікавішою
на майбутнє.
Зачепився в Білогородці на цілих два роки,
доки не отримав у Дубні помешкання. А прощання яким було сумним! Словами не перекажеш. Іду вулицею. Цілий клас 5-ий, де я класним
керівником, поспішає навздогінці та й плаче:
– Сергію Порфировичу! Не кидайте нас…
Аж у самого сльози на очах зблиснули. На
душі стало якось так совісно, ніби зрадив їх, залишив, осиротив. Досі перед очима ця картина.
Важко розлучатися з цими прекрасними краєвидами, де неподалік Білогородське лісництво, де
така цікава, багата історія, де писалися мої вірші, які згодом почав публікувати в дубенській
газеті «Червона зірка».
От якби життя складалося тільки із зустрічей
і зовсім не було розлук! Звичайно, це наївні мої
міркування. Хто його знає, як воно склалося б.
Можливо, розлуки даються людині для того,
щоб зустрічі ставали бажанішими і яскравішими.
Мабуть, життя тому і прекрасне, що складається
з тіней і світла. Чим одноманітніше, тим тяжче.
Сонячний спектр існує, очевидно, для того, аби
колір білий і чорний вкладалися в гаму ще якихось барв і відтінків, без яких збіднів би світ.
Отож, є що згадати. Час від часу, ставши
уже професійним письменником, нерідко відвідую Білогородку, дарую нові книги, спілкуюся з
учнями та вчителями. Це додає натхнення для
подальшої творчої праці. А спогади, пов’язані з
цим прекрасним селом, зігрівають посправжньому душу…
Микола Пшеничний

Побачення – через 46 років…

25 листопада 2015 р. у с. Білогородка Дубенського району на запрошення тамтешньої школи
побувала група письменників, з-поміж яких і
автор 45 книжок, лауреат 7-ми літературних
премій Сергій Рачинець. Пропонуємо його виступ на цій творчій зустрічі:
– Пригадую свою подорож у таку загадкову
для себе Білогородку. Де вона? Далеко? Кажуть:
за Вербою, кілометрів сім звідтіля.
Стою під дверима завідуючого районним
відділом освіти, давно покійного вже – Віктора
Степановича Боковчука з направленням на першу мою педагогічну ниву. Як тоді здавалося –
це десь за тридев’ять земель від Дубна. Вже і
черга моя підійшла.
Та раптом наблизилася молода симпатична
вчителька. З великими карими очима. Пропустив її поперед себе, аби виглядало поджентльменськи. Не відаючи і не гадаючи, що
це – моя майбутня дружина, яка згодом подарує
двох славних синів – Івана та Сергія.
Вона швидко зникла за дверима, а я з хвилюванням і нетерпінням чекав, коли знову звільниться кабінет начальника…
Був березень 1969 року. Розкуте проміння
сонця, здавалося, на повну силу лилося на землю і зігрівало її, а тому швидко танув сніг і
дзвеніли струмки. В руках – валіза з такимисякими пожитками, книжками. А я долаю кілометр за кілометром – і ніякої тобі підводи, ані
автівки, аби під’їхати хоча б трохи. Та й хто знакуди? Бо село десь ніби загубилося вдалині. Гадалося, що не буде кінця-краю моїй мандрівці.
Але – ні! Все-таки зустрівся з Білогородкою!
Дорога різко пішла в долину, у якій шумувала
вода. Довелося йти високим пагорбом, щоб дістатися до самісінької школи, що складалася з
двох приміщень – ще царської і польської забудови. Біля одного з них стояв ряд смерек. Височенні, як велетенські обеліски, або Гуллівери.
Вони справді вразили своєю красою. В цю мить
ще більше захотілося тут жити і працювати.
Директор школи, Микола Кирик, знайшов
небавом квартиру – у привітної, добродушної
господині Ніни Копачинської. Її родина була
колись вивезена чи то в Сибір, чи то на крайню
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Рубрику веде Зоя Романуха

23 червня 2015 року у навчальнотренінговому центрі Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки відбувся
семінар «Права дитини – мої права».
Учасники семінару – керівники громадських організацій, які опікуються дітьми з
особливими потребами та батьки, які виховують таких дітей.
Консультації
надавали
провідні
спеціалісти:
− Микола Глотов, РОГО «Комітет виборців
України»;
− Володимир Каращук, відділ пільг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;
− Олег Пархоменко, голова обласного центру
медико-соціальної експертизи;
− Ірина Космина, лікар обласного управління
охорони здоров’я;
− Тетяна Жиманова, лікар Рівненського обласного центру психічного здоров’я та ін.
Присутні обговорили важливість поширення інклюзивного навчання у нашому місті,
почули про зміни у пільговому проїзді дітей з
особливими потребами, запитували про встановлення та переоформлення груп інвалідності, оформлення та надання путівок на оздоровлення дітей-інвалідів.
Олена Корсун, керівник Благодійного фонду взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом «Погляд», запитувала:
– Які права мають батьки, яким відмовили в інклюзивній освіті дітей?
– Чи передбачені державою кошти на
оплату роботи волонтерів, які працюють у
Благодійному фонді?
Відповідав за запитання Микола Глотов,
РОГО «Комітет виборців України».
– Чинне законодавство гарантує дітям, які
мають різні психофізичні порушення, доступ
до інклюзивної освіти в звичайних школах, а
з недавніх пір і в дитячих садочках. Однак у
школах пропозиції про організацію інклюзивних класів не підтримуються. Як відмову
батькам у навчанні дітей, часто використовується один із пунктів «Порядку організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх
установах» від 2011 року. Там сказано, що
подібні класи організовуються за рішенням
керівництва «за умови, що існує відповідна
матеріально-технічна база, медпрацівники»

тощо. Але якщо батьки будуть наполегливими, відмовити їм школа не має права. Наприклад, відсутність підготовлених кадрів можна
вирішити шляхом залучення працівників із
спецустанов, з якими їм кілька років тому дозволили підписувати угоди. В теорії, згідно зі
згаданим Порядком, якщо вчитися разом із
однолітками хочуть діти з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА), то школи зобов’язані переобладнати свої приміщення відповідно до потреб дитини (встановити пандуси, спеціальні санвузли), а також організувати їх транспортування з дому в школу і назад. В окремих випадках організувати навчання дітей з особливими потребами у звичайній школі допомагають громадські активісти.
Відносно роботи волонтерів. Звичайно,
допомога волонтерів не оплачується з державного бюджету, але, якщо волонтер: виїжджає допомагати у інший населений пункт,
витрачає власні кошти на харчування (якщо
робота триває більше 4 годин), витрачає кошти на поштові послуги, на телефон та інше,
кошти компенсуються відповідно до ст. 11.
Закону України «Про волонтерську діяль62
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праці та соціального захисту населення забезність». Згідно Закону України про «Благодійпечують за рахунок коштів державного бюдну діяльність та благодійні організації» оплажету безплатними путівками до санаторнота витрат не може перевищувати 20% від закурортних закладів, зокрема: інвалідів усіх кагального доходу в поточному році. З метою
тегорій за рахунок коштів, передбачених
стимулювання волонтерської діяльності керіМіністерством праці та соціальної політики
вники громадських організацій можуть залуУкраїни, осіб, на яких поширюється чинність
чати волонтерів на оплачувану роботу наприЗакону України «Про статус ветеранів війни,
клад, як бухгалтера, вихователя та ін. Отже,
гарантії їх соціального захисту», та осіб, зазнакошти на оплату волонтерської діяльності
чених у ст. 62 Закону України «Про жертви
державою не передбачені.
нацистських переслідувань», за рахунок
Оксана Титечко, керівник громадської оркоштів відповідної субвенції з державного
ганізації «Асоціація батьків з особливими побюджету місцевим бюджетам.
требами», запитувала:
При цьому передбачено, що працюючі ін– Як забезпечуються інваліди путівками
валіди, які не досягли встановленого законона санаторно-курортне лікування?
давством пенсійного віку, забезпечуються
Відповідала на запитання Ірина Космина,
путівками за місцем основної роботи або за
лікар обласного управління охорони здомісцем обліку в органах праці та соціального
ров’я.
захисту населення на підставі довідки з місця
– Охорона здоров’я забезпечується дерроботи про те, що їм не видавалася безплатна
жавним фінансуванням відповідних соціальпутівка протягом попереднього року (для осіб,
но-економічних, медико-санітарних і оздорощо забезпечуються путівками один раз на два
вчо-профілактичних програм (ст. 49 Констироки, – протягом двох попередніх років). Татуції України).
кож цим Порядком передбачено, що інвалідів,
Санаторно-курортне лікування – один із
які навчаються на денному відділенні у наввидів лікувально-профілактичної допомоги,
чальних закладах, путівками забезпечують орпов’язаної з використанням природних лікугани праці та соціального захисту населення.
вальних факторів (мінеральні води, лікувальТетяна Паньковець, практичний психолог
ні грязі, сприятливий клімат, тощо). Основні
Рівненського навчально-реабілітаційного центипи лікувально-профілактичних закладів –
тру «Особлива дитина», запитувала:
санаторії та санаторії-профілакторії.
Закон України «Про основи соціальної за– Куди звертатись щодо видання кихищеності інвалідів в Україні» визначає осшенькового порадника для дітей з особливинови соціальної захищеності інвалідів в Украми освітніми потребами?
Відповідав (у телефонному режимі) Ваїні і гарантує їм рівні з усіма іншими громасильчук Сергій Миколайович, заступник місьдянами можливості для участі в економічній,
кого голови.
політичній і соціальній сферах життя суспі– Так, видання такого кишенькового поральства, створення необхідних умов, які дають
дника можливе. При умові офіційного зверможливість інвалідам вести повноцінний
нення громадських організацій на моє ім’я або
спосіб життя згідно з індивідуальними здібміського голови Хомка Володимира Євгеновиностями та інтересами.
ча. У нас вже є досвід видання «Довідника з
Відповідно до цього Закону, інваліди за насоціальних питань для осіб з обмеженими фіявності медичних показань мають право на
зичними можливостями». Його було видано у
безплатне забезпечення санаторно-курортними
2011 році за рахунок коштів міської програми
путівками. Порядок та умови забезпечення ін«Соціальної підтримки інвалідів» спільно з совалідів
санаторно-курортними
путівками
ціальними партнерами – управлінням пенсійвизначає Кабінет Міністрів України.
ного Фонду України в м. Рівне, міським
Так, постановою Кабінету Міністрів
центром зайнятості, навчально-реабілітаційУкраїни від 22 лютого 2006 р. № 187 затверним центром «Особлива дитина», центром
джено «Порядок забезпечення санаторноранньої педагогічної реабілітації дітей з особкурортними путівками деяких категорій гроливими потребами «Пагінець». Отож чекаємо
мадян органами праці та соціального захисту
офіційного звернення.
населення», яким передбачено, що органи
63
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У Палаці дітей та молоді діяли виставки
робіт неповносправних людей, у тому числі й
діток. Свої вироби представили громадські
об’єднання «Передзвін», УТОС і УТОГ, «Стежкою добра», «Ти не один», терцентр соціального обслуговування інвалідів з порушеннями
опорно-рухового апарату, «Особлива дитина»,
«Пагінець». Осередок «Передзвін» навіть влаштував безпрограшну лотерею.
Чудовий і зворушливий концерт показали
учасники фестивалю: співали, танцювали, показували сценки. До сліз зворушив ансамбль
дзвіночків, коли на сцену вийшли зі своїми дітками мами, об’єднані у Спілку батьків дітейінвалідів із захворюваннями центральної нервової системи «Стежкою добра». Не кожному з
маленьких учасників концерту ручки служать
так, як слід. Їм допомагали мами – незамінні
поводирки по життю. Грали ті дзвіночки наче
веселу пісню, але люди в залі відверто плакали. Зрозуміло, яким терпінням і безмежним
милосердям потрібно володіти людям, які працюють з цією категорією. Невипадково заступник міського голови Сергій Васильчук нагородив тих самовідданих ентузіастів, котрі працюють з інвалідами, об’єднують їх у мистецькі
та різні творчі гурти.

*

Віднайти 3 мільйони гривень на гемодіаліз – таку рекомендацію одноголосно підтримали члени постійної комісії облради з питань
охорони здоров’я, материнства та дитинства
під час засідання при розгляді звернення керівництва обласної клінічної лікарні щодо недостатнього фінансування відділення гемодіалізу.

За інформацією головного лікаря Івана Зими, з передбачених в обласному бюджеті на
Центр гемодіалізу 11 мільйонів гривень, вже
використано 7 мільйонів. Така ситуація виникла через значне зростання цін на витратні матеріали. Тож до кінця року залишку коштів не
вистачить. Очікуються додаткові надходження
з Державного бюджету на ці цілі, але не раніше ІІІ кварталу. Тож, щоб забезпечити хворих
життєво необхідним лікуванням, члени постійної комісії рекомендують внести зміни до
обласного бюджету, передбачивши 3 мільйони
гривень на фінансування Центру гемодіалізу.
– Пропозиції щодо внесення змін до бюджету має надати Рівненська облдержадміністрація. Якщо таке питання буде винесено
на розгляд чергової сесії обласної ради, депутати його підтримають, – прокоментував
ситуацію голова облради Михайло Кириллов.
Вісті Рівненщини. – 2015. – 15 трав. (№ 19).
*

*

Оскільки у різних заходах цього фестивалю
взяли участь майже півтисячі інвалідів і їхніх
рідних, то тепер інформацію про ці можливості
вони понесуть у своє оточення. Отже, наступного разу фестиваль може бути багатолюднішим. А наступний раз буде обов’язково, бо
парафест у Рівному міська влада вирішила
проводити традиційно.
Сім днів. – 2015. – 11 черв.

*

5 червня вийшли у світ, щоб показати на
загал свої таланти, сотні неповносправних людей м. Рівне. В місті практично вперше масштабно представили можливості всіх міських
об’єднань інвалідів. Відбувся соціальнокультурний фестиваль громадських ініціатив
людей з інвалідністю «Парафест Рівне 2015».
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Всі ці зміни відображено у проекті нового
положення про Рівненський центр комплексної
реабілітації інвалідів. Його і підтримали інваліди. Потім проект мають затвердити депутати
обласної ради.
Сім днів. – 2015. – 12 черв.

*

З 2008 року в області функціонує центр
професійної реабілітації інвалідів. Він розташований у селі Олександрія Рівненського району. Саме там люди з обмеженими можливостями можуть здобути професію. Наразі в
центрі навчається 23 інваліди, 14 з них здобувають професію оператора комп’ютерного набору, а 9 – швачки.

*

*

*

У цьому році придбано майже тисячу триста путівок для санаторно-курортного лікування чорнобильців І категорії та майже двісті путівок для дітей-інвалідів ЧАЕС. Вони
відпочиватимуть у 10 санаторних закладах,
що знаходяться у Вінницькій, Волинській,
Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також
на Рівненщині.

Разом з тим, на базі центру забезпечується
медичний супровід інвалідів. Там обладнано
бальнеологічне відділення, кабінети масажу,
лазеротерапії, парафінолікування, а також фізіотерапевтичний. Працюють тренажерний зал
та зал психоемоційної корекції. Усі кабінети
оснащені сучасним обладнанням.
Люди з обмеженими можливостями сьогодні займають активну громадську позицію, вони здобувають професії, працюють на підприємствах, організовують виставки своїх творчих
робіт. Створюють громадські формування. Тому важливо вислухати їх позицію та підтримати актуальні ініціативи.
Про подальшу роботу обласного центру
реабілітації інвалідів говорив заступник голови
Рівненської облдержадміністрації Олександр
Савчук. Розмова відбулась не лише з працівниками департаменту соцзахисту та установи,
а також до обговорення долучилися представники громадських організацій інвалідів області. Саме вони ініціювали, щоб на базі центру не
тільки можна було здобути професію, а й забезпечити
проведення
соціальнопсихологічної, медичної та фізичної реабілітації. А також, щоб там працювало відділення
господарського обслуговування та денного догляду дітей-інвалідів.
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Перші заїзди «чорнобильців» до оздоровчих закладів відбулися 1 та 9 червня. Нині
проходять санаторно-курортне лікування 50
осіб, віднесених до І категорії, та 15 дітейінвалідів, котрі оздоровлюються у супроводі
одного із батьків.
У департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації повідомили, що
цьогоріч відбулися зміни, пов’язані із оздоровленням постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Упродовж березня-травня було проведено
закупівлю послуг для санаторно-курортного
лікування чорнобильців І категорії та дітейінвалідів. Згодом було укладено договори із
санаторно-оздоровчими закладами, пропозиції яких визнано економічно вигідними.
Особлива увага приділятиметься оздоровленню та відпочинку пільговиків, але на контролі також перебуває оздоровлення школярів, дітей загиблих Героїв Небесної Сотні та
АТО, військовослужбовців, котрі захищають
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шість з них вже давно не їздили на велосипеді,
а тут така можливість! Організатори повідомляли, що акція сприяла соціальній інтеграції
людей з порушеннями зору як рівноправних
членів українського суспільства.

Україну на сході, дітей переселенців із Криму
та східних областей нашої держави.
Вісті Рівненщини. – 2015. – 12 черв. (№ 23).
*

*

*

Голова бюджетної комісії Рівнеради Віталій Першогуба під час розгляду питання про
зміни до бюджету м. Рівне на 2015 рік заявив,
що вперше за останні роки з міського бюджету
виділяється суттєва сума на придбання медикаментів.
Він повідомив, що начальник міського
управління охорони здоров’я Вікторія Покоєвчук запевнила, що при виділенні такої суми
мешканці Рівного зможуть отримати весь пакет невідкладної допомоги, включаючи гіпс і
рентген, безкоштовно.
Велопробіг передбачав не лише подорож
на велосипедах, а й знайомство з містами, в
яких були зупинки. Ще одна мета акції – це
збір коштів на облаштування у Львові першої в
Україні Сенсотеки – простору для дозвілля
людей з особливими потребами. Далі учасники
велопробігу вирушили у напрямку Житомира.
http://rivne1.tv/Info/?id=50477
*

*

*

Прихильники екологічного велотранспорту та клієнти з обмеженими фізичними можливостями тепер легко зможуть знайти в Інтернеті найближчі відділення ПриватБанку, у
яких найзручніше обслуговуватися. Як повідомили в банку, на карті його відділень і банкоматів з’явилися нові значки – велопарковки
та пандуси для інвалідів. На сайті банку, використовуючи карту його підрозділів, завжди
можна вибрати найбільш зручне відділення
як за місцем розташування, графіком роботи,
так і додатковими можливостями. Адміністрація ПриватБанку хоче, щоб у всіх відділеннях було зручно обслуговуватися будь-якому
клієнту, тому вже розвивається мережа велопарковок і створюються спеціальні відділення з можливістю обслуговування людей з обмеженими можливостями. Сьогодні в Україні
працює вже 414 відділень ПриватБанку для
комфортного обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі відділення обладнано пандусами, кнопками виклику співробітників, які зможуть допомогти

Депутати запропонували, щоб мешканці
Рівного вимагали надання їм цих послуг безоплатно. Але при цьому важливо, щоб безкоштовні послуги отримували ті, хто насправді
живе в Рівному. Тому, йдучи до лікарні чи поліклініки, варто мати із собою паспорт.
Сім днів. – 2015. – 23 черв.
*

*

*

Тридцятиденний благодійний велопробіг
«Бачу, можу, допоможу!» завітав у Рівне.
Учасниками велопробігу стали незрячі люди з
усієї України. Фінішував багатоденний благодійний велопробіг 5 серпня на площі Ринок у
м. Львів. Учасники їхали на двох велосипедах
тандемах, робили зупинки-зустрічі в багатьох
містах та населених пунктах Західної України.
Благодійний велопробіг «Бачу, можу, допоможу» зібрав 13 незрячих учасників. Біль66
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клієнтам з порушеннями опорно-рухового
апарату отримати необхідні послуги в банку.
А для прихильників велотранспорту ПриватБанк створив найбільшу в Україні мережу
велопарковок. Сьогодні біля відділень банку
встановлено понад 320 велопарковок, причому комфортно припаркувати свій велосипед
зможуть клієнти відділень як у великих містах, так і в сільських районах.
Вісті Рівненщини. – 2015. – 7 серп. (№ 31).
*

*

тина та Ольга Юзюк), організація «Передзвін» і агенція корпоративного дозвілля
«Світовир» (Олег Гетун, Михайло Ткачук).

*

5–6 серпня за участі відомого тренера
громадських організацій, автора багатьох публікацій та книг стосовно організаційного розвитку Руслана Краплича, відбувся навчальний курс із адвокації та представлення захисту інтересів вразливих груп населення, організований громадським товариством інвалідів
«Доброчин».
Учасники розібралися в поняттях адвокації, лобізму, зрозуміли, як вони застосовуються у правозахисній роботі, говорили про
реальну допомогу, а не міфічні пільги, адже
кожен член суспільства повинен почувати
себе гідно. Окрім цього вони будуть знати, як
будувати компанію представлення захисту
інтересів людей з обмеженими можливостями.
Такий тренінг проведений для того, щоб
члени організації мали змогу впливати на ті
чи інші рішення влади на місцевому рівні і
для того, щоб мати можливість ефективно
працювати і допомагати людям.
Замок. – 2015. – 13 серп. (№ 33).
*

*

У сплаві взяли участь 22 людини. Вода
була теплою, як парне молоко – і водночас
подорож була з елементами легкого екстріму.
Отака собі комфортна мандрівка з гострими
відчуттями – задоволення, за яке «звичайні
люди» платять серйозні гроші.
– Дуже сподобалася природа, – ділиться
учасниця групи психологічної взаємної самодопомоги «Фенікс» Аеліта Кучинська. – До
того ж ми спілкувалися з іншими людьми
(наприклад, зустрічали катамарани з оптимістичними відпочивальниками).
– Компанія справді хороша, – говорить
студент
хімічного
факультету
КНУ
ім. Т. Шевченка Денис Антонюк. – Отримав
позитивний заряд на цілий рік. Неймовірно
гарні краєвиди!
Учасники сплаву мали можливість порівняно екзотично провести час – спати в наметах, готувати їжу в казані на багатті, а також
слухати біля вогнища пісні у виконанні талановитого молодого рівнянина, учасника
«Тверезої України» Сергія Варшика. Всі гуляли в горах і, природно, багато плавали.
Особливо сподобалася усім екскурсія 700літнім Губківським замком.
– Думаю, однозначно подіяла загальнозміцнююча й тонізуюча властивість купання, – вважає лікар-невролог Ірина Приходько,
котра також взяла участь у сплаві як медик.

*

Нещодавно відбувся сплав катамаранами
по річці Случ із села Більчаків до селища Соснове Березнівського району.
Цей активний відпочинок для людей з обмеженими можливостями традиційно організовує отець Віталій Поровчук з парафії Йова
Почаївського – цього разу разом з управлінням сім'ї, молоді та спорту Рівненської ОДА
(керівник – Василь Ліпський). Долучилися
також молодіжна громадська організація
«Крила», благодійна місія «Православне діло», обласне відділення «Тверезої України»
(Сергій Одарченко), учасники «Пласту» зі
Славути (Максим та Настя Караван, Вален67
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ного забезпечення) для інклюзивного навчання дітей;
− організація в кожному регіоні України
освітньо-консультативних
ресурсних
центрів супроводу інклюзивного навчання
(ОКРЦСІН).
− визначення індивідуальної програми реабілітації на етапі професійної реабілітації
інвалідів;
− допомога інвалідам у працевлаштуванні
та здійснення моніторингу працевлаштованих і взаємодія з працедавцями на ринку праці через центри зайнятості та ін.
Отже тільки перехід до інклюзивної освіти може стати тим інструментарієм суспільства, що дозволить подолати маргіналізацію
людей з особливими потребами та вивести
суспільні відносини на якісно новий рівень.

Урізноманітнив дозвілля відпочиваючих
журналіст Володимир Єремеєв – справжній
творчий чоловік, який відрізнявся непередбачуваністю та креативністю.
– Я в захваті від сплаву, – каже учасниця,
представник організації «Передзвін» Олена
Гончарук. – І водночас розчарувало, що на
берегах річки Случ так багато сміття. І ще
обов'язково напишіть: досі дуже насторожує
можливість того, що на «Надслучанській
Швейцарії» бізнесмени хочуть побудувати
ГЕС. Цього не можна допустити!
Олесь Поліщук
*

*

Обласний конкурс
«Як живемо і вчимося – наші мрії»
Підбито підсумки проведення двох обласних конкурсів творчих робіт дітей-сиріт, дітей та молодих людей з функціональними
обмеженнями «Як живемо і вчимося – наші
мрії» на кращий оберіг, виготовлений із бісеру для солдата, учасника АТО, та на кращий
малюнок «Україна – Європейська країна», які
проходили у першому півріччі 2015 року.
В цілому надіслано 72 роботи від 36 дітей
та 19 молодих осіб з вадами здоров’я із Володимирецького, Гощанського, Демидівського,
Костопільського, Радивилівського, Рівненського районів, міст Кузнецовськ, Острог та Рівне. Усі роботи учасників конкурсу на кращий оберіг, виготовлений із бісеру для солдата, учасника АТО, було передано солдатам,
які утримували Донецький аеропорт, 93 бригаді «Кіборгів» в зону АТО.
Переможців конкурсу на кращий оберіг,
виготовлений із бісеру для солдата, учасника
АТО визначило журі у складі: Дребот Н. В.,
заступника директора з навчально-виховної
роботи Рівненської державної дитячої художньої школи, Рябунець О. І., заслуженого
майстра народної творчості України, Романюк О. А., провідного спеціаліста обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.

*

10–12 вересня 2015 року у м. Луцьк відбувся міжрегіональний науково-методичний
семінар «Завдання ПМПК та роль ГОІ в оптимізації спеціальної освіти та впровадженні
інклюзивного навчання в умовах сучасного
громадянського суспільства». До його організації долучився Рівненський національний
університет водного господарства та природокористування.
В ході роботи семінару було обговорено
та визначено коло проблем, які вимагають
негайного вирішення, а саме:
− прискорення розробки та впровадження
інноваційних технологій навчання щодо
адаптації національної системи освіти згідно європейських та вітчизняних стандартів і рекомендацій із організації інклюзивного та інтегрованого навчання суб’єктів
освіти;
− недостатній рівень просвітницької діяльності щодо введення інвалідів у громаду,
неготовність навчальних закладів (застарілі архітектурні конструкції приміщень,
відсутність адаптованої навчальної та методичної літератури, спеціального техніч68
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Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком від 10 до 14 років переможцями стали:
І місце – Левчук Валерія Володимирівна, 25.07.2000 р. н., підопічна територіального центру соціального обслуговування «Надання соціальних послуг» інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, м. Рівне.
ІІ місце – Степанюк Ольга Юріївна,
25.04.2002 р. н., учениця Курозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Гощанський район.
ІІІ місце – Харук Микола Андрійович,
13.01.2004 р. н., учень Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1
І-ІІІ ступенів, Рівненський район.
Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком від 15 до 18 років переможцями стали:
І місце – Столярчук Христина Анатоліївна, 24.04.2000 р. н., учениця навчальнореабілітаційного центру «Особлива дитина»,
м. Рівне.
ІІ місце – Глазкова Юлія Русланівна,
11.02.2000 р. н., учениця навчальнореабілітаційного центру «Особлива дитина»,
м. Рівне.
ІІІ місце – Криса Максим Олексійович,
31.07.1998 р. н., учень Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Володимирецький район.
Серед молодих людей з функціональними
обмеженнями в категорії віком від 19 до 35
років переможцями стали:
І місце – Крушевський Дмитро Сергійович, 03.05.1989 р. н., м. Кузнецовськ.
ІІ місце – Косинська Анжела Володимирівна, 07.04.1992 р. н., член громадської
організації «Спілка інвалідів з дитинства
«Передзвін», м. Рівне.
ІІІ місце – Литвинчук Вікторія Миколаївна, 27.02.1991 р. н., с. Чаква, Володимирецький район.
Усі учасники конкурсу нагороджені подяками, а переможці – грамотами і цінними подарунками обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Романюк О. А., провідний спеціаліст
Рівненського обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком від 10 до 14 років переможцями стали:
І місце – Павлів Катерина Михайлівна,
29.06.2002 р. н., учениця Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Млинівський район.
ІІ місце – Заверуха Вікторія Олександрівна, 12.05.2004 р. н., учениця Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №8.
ІІІ місце – Івашинюта Софія Сергіївна,
13.04.2000 р. н., учениця Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Костопільський район.
Серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком від 15 до 18 років переможцями стали:
І місце – Гомонець Ольга Валеріївна,
24.07.1997 р. н., учениця Дубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ
ступенів.
ІІ місце – Вакуліч Олександр Петрович,
20.08.1999 р. н., учень Полицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Володимирецький район.
ІІІ місце – Козинець Катерина Сергіївна, 27.05.1996 р. н., учениця Острозької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів.
Серед молодих людей з функціональними
обмеженнями в категорії віком від 19 до 35
років переможцями стали:
І місце – Кравчук Людмила Миколаївна, 18.01.1983 р. н., с. Симонів, Гощанський
район.
ІІ місце – Волчецький Вадим Гайович,
17.12.1982 р. н., м. Кузнецовськ.
ІІІ місце – Ковба Марина Юріївна,
01.03.1996 р. н., учениця Острозької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів.
Переможців конкурсу на кращий малюнок
«Україна – Європейська країна» визначило
журі у складі: Дребот Н. В., заступника директора з навчально-виховної роботи Рівненської державної дитячої художньої школи, Рябунець О. І., заслуженого майстра народної
творчості України, Романюк О. А., провідного спеціаліста обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
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1-4 червня 2015 року у м. Кіровоград проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорнорухового апарату (УОРА), вадами зору та вадами розумового та фізичного розвитку
(ВРФР). У змаганнях взяли участь спортсмени
25 областей України, понад 200 учасників. В
даних змаганнях брала участь збірна команда
Рівненської області в кількості 7 чол. Підсумки
змагань підводились окремо серед чоловіків та
жінок, по класах та по нозологіях.
Результати змагань.
Біг 100 м, вади розумового та фізичного
розвитку – Холод Оксана – 3 місце.
*
*
*
Біг 200 м, ураження опорно-рухового апаДіти-інваліди, учні комунального закладу
рату – Мирончук Ірина – 2 місце.
«Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна
Біг 200 м, вади зору – Єрьоменко Костяншкола інвалідів» Рівненської обласної ради взятин – 2 місце.
ли участь у фінальних змаганнях ХХІІ спартакіСтрибки у довжину, вади розумового та
ади «Повір у себе» серед спортсменів з ураженфізичного розвитку – Холод Оксана – 3 місце.
нями опорно-рухового апарату, вадами зору та
Штовхання ядра, ураження опорновадами розумового і фізичного розвитку з пларухового апарату:
вання, які проходили з 9 по 11 червня 2015 року
Новак Роман – 1 місце;
в м. Миколаїв.
Хільчишин В’ячеслав – 2 місце;
Вихованці КЗ «РОДЮСШІ» РОР вибороли
Міськов Андрій – 2 місце.
такі
нагороди:
Штовхання ядра, вади зору – Озарчук
Романуха Ольга (УОРА, молодша група)
Сергій – 3 місце.
виборола 1 золоту (50 м батерфляй) та 2 срібні
Метання диску, ураження опорно-рухового
(100 м на спині, 50 м на спині) медалі;
апарату:
Андрощук Назар (вади зору, молодша груНовак Роман – 1 місце;
па) виборов 2 срібні (50 м брас, 100 м на спині)
Міськов Андрій – 2 місце;
медалі;
Хільчишин В’ячеслав – 2 місце;
Пюро Володимир (УОРА, старша група)
Метання диску, вади зору – Озарчук Сервиборов 1 срібну (50 м вільний стиль) та 2 бронгій – 2 місце.
зові (100 м на спині, 50 м на спині) медалі;
Метання спису, ураження опорно-рухового
Ярошик Юрій (вади зору, молодша група)
апарату – Міськов Андрій – 2 місце.
виборов
1 срібну (50 м вільний стиль) та 2 бронМетання спису, вади зору – Озарчук Серзові (100 м на спині, 100 м брас) медалі.
гій – 2 місце.
Готувала спортсменів до цих провідних змагань заслужений тренер України Палюх Ольга
Григорівна.
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З 12 по 28 червня 2015 р. в м. Баку (Азербайджан) відбулись І Європейські ігри 2015 року, в яких взяло участь близько 6 тисяч спортсменів у 20-ти представлених видах спорту.
В програмі І Європейських ігор проходили
змагання з дзюдо. В даних змаганнях взяли
участь як здорові спортсмени, так і спортсмени з
вадами зору, загалом 407 спортсменів з 20 країн
світу.
Нашу державу в змаганнях з дзюдо серед
спортсменів з вадами зору представляли 3
спортсмени національної збірної команди Укра-
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їни, серед них вихованці Рівненського регіонаварський. Він побажав спортсменам успіхів
льного центру «Інваспорт»: заслужений майстер
та нових перемог на Паралімпійських іграх в
спорту України Наталія Ніколайчик та майстер
майбутньому.
спорту України міжнародного класу Олександр
Помінов.
Першу нагороду до скарбнички команди з
дзюдо з вадами зору здобула Наталія Ніколайчик у ваговій категорії до 57 кг. У сутичці проти
турчанки Гульхан Кіліс, українка виконала прийом, який судді оцінили найвищою оцінкою –
іппон, що і гарантувало їй дострокову перемогу.
Тож Наталія Ніколайчик здобула бронзову медаль I Європейських ігор в Баку.
Олександр Помінов у ваговій категорії понад 90 кг здобув срібну нагороду. У фінальній
сутичці українцю протистояв досвідчений дзюГрошовими преміями від голови постійної
доїст з Азербайджану Ільхам Закієв, який і став
комісії з питань молодіжної політики, фізиччемпіоном турніру.
ної культури і спорту, депутата обласної ради
29 червня 2015 р. українських атлетів, які
Олега Володимировича Хомича та грамотами
повернулися з Баку, зустрічали: президент Націголови обласної ради були відзначені срібний
онального олімпійського комітету України Серпризер І Європейських ігор МСУМК Олекгій Бубка, Міністр молоді та спорту України
сандр Помінов і бронзова призерка І ЄвроІгор Жданов, президент Національного комітету
пейських ігор ЗМСУ Наталія Ніколайчик.
спорту інвалідів України Валерій Сушкевич,
Готував провідних рівненських спортсмепредставники спортивних товариств, колеги,
нів
до змагань у Баку заслужений тренер
рідні, друзі та близькі спортсменів, журналісти.
України, головний тренер штатної збірної
Спортивні керманичі привітали українських
команди з дзюдо серед спортсменів із вадами
спортсменів з прекрасним виступом в Баку, позору, почесний громадянин м. Рівне Михайло
дякувавши за те, що вони невтомно продовжуРоманкевич. За словами тренера, участь рівють славні традиції вітчизняного спорту та проненських спортсменів у цих олімпійських ігславляють своїми перемогами Україну у світі.
рах – це по суті репетиція до Паралімпійсь30 червня 2015 р. Президент України Петро
ких ігор, що відбудуться у наступному році у
Порошенко зустрівся з чемпіонами і призерами
Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
перших Європейських ігор та їх тренерами. Глава держави привітав українську команду з високими досягненнями і висловив переконання, що
цей успіх допомагає не тільки Україні, але й усій
Європі сформувати свій спортивний імідж. «А
нам додає гордості за нашу країну», – сказав Петро Порошенко.
Президент повідомив, що найближчим часом за поданням міністра буде переглянуто розмір призових за перемоги українських спортсменів.
Спортсмени подарували Президенту форму Національної збірної України, а члени команди з дзюдо – кімоно та чорний пояс.
1 липня в приміщенні Рівненської облдеДесять спортсменів-дзюдоїстів їдуть в наржадміністрації відбулось урочисте вшануступному році у Ріо-де-Жанейро – будуть
вання призерів Перших Європейських ігор –
представляти Україну. Вісім з них – з Рівненвихованців
Рівненського
регіонального
ської області. Це результат щоденної тяжкої
центру «Інваспорт».
праці спортсменів.
Призерів змагань та їхнього тренера приhttp://oblrada.rv.ua/oblrada/news/10727/
вітав із перемогою перший заступник голови
облдержадміністрації Юрій Юрійович При71
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*
*
*
ли участь у фінальних змаганнях ХХІІ ВсеукраДіти-інваліди, учні комунального закладу
їнської спартакіади «Повір у себе» з настільного
«Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна
тенісу серед спортсменів з ураженнями опорношкола інвалідів» Рівненської обласної ради брали
рухового апарату та вадами слуху, які проходиучасть у фінальних змаганнях ХХІІ спартакіади
ли з 4 по 6 липня 2015 року в ДП УДЦ «Молода
«Повір у себе» серед спортсменів з ураженнями
гвардія» м. Одеса.
опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами
Вихованці КЗ «РОДЮСШІ» РОР вибороли
розумового і фізичного розвитку з легкої атлетитакі нагороди:
ки, які проходили з 17 по 20 червня 2015 року в
– серед спортсменів з (ураженням опорном. Миколаїв.
рухового апарату (УОРА) (хлопці, старша груВихованці КЗ «РОДЮСШІ» РОР вибороли
па):
такі нагороди:
Остапчук Віталій виборов срібну медаль;
– серед спортсменів з вадами зору (молодша
серед спортсменів з УОРА (хлопці, молодша
група):
група):
Харук Микола виборов 1 срібну (біг 200 м)
Вегера Назар виборов золоту медаль;
та 1 бронзову (біг 60 м) медалі;
серед спортсменів з УОРА (дівчата, старЛуцик Софія виборола 2 бронзові (біг 60 м,
ша група):
метання м’яча) медалі;
Качуровська Карина виборола срібну меГладюк Владислав виборов 1 бронзову
даль.
(метання м’яча) медаль.
Готував спортсменів до цих провідних
Войчук Андрій виборов 1 золоту (стрибки у
змагань тренер Пінчук Віталій Федорович.
довжину) та 2 срібні (біг 60 м, метання м’яча) медалі;
*
*
*
– серед спортсменів з вадами зору (старша
05
липня
2015
року
у
м.
Дніпропетровськ
група):
проходив чемпіонат України з параканое серед
Бережний Михайло виборов 2 золоті (біг
спортсменів з ураженнями опорно-рухового
100 м, стрибки у довжину) та 1 срібну (біг
апарату.
200 м) медалі.
В змаганнях взяли участь спортсмени– серед спортсменів з ВРФР (старша група):
інваліди з 7 областей України: Рівненської,
Хінцінський Олександр виборов 2 золоті
Дніпропетровської, Одеської, Київської, Полта(біг 100 м, біг 400 м) та 1 срібну (стрибки у доввської, Черкаської та Херсонської.
жину) медалі;
Рівненську область представляли МСУ СиХолод Дмитро виборов 1 бронзову (метання
нюк Микола та КМСУ Суський Андрій.
м’яча) медаль.
Виступили спортсмени із такими результаГотували спортсменів до цих провідних зматами:
гань тренери: Макринський Сергій ОлександроСинюк Микола – І місце;
вич, Коваленко Василь Степанович та Артинюк
Суський Андрій – ІІ місце.
Ксенія Василівна.
*
*
*
З 20 по 25 липня 2015 року в м. Бидгощ
(Польща) відбувся ІХ чемпіонат Європи з легкої
атлетики серед спортсменів з вадами слуху. В
змаганнях взяли участь близько 200 учасників з
24 країн Європи, в т.ч. національна дефлімпійська збірна команда України, до складу якої
входить спортсмен з Рівненщини майстер спорту міжнародного класу – Драч Сергій.
На дистанції біг 400 м в особистому заліку
Сергій Драч посів ІІ місце.
На дистанції естафета 4 х 400 м Сергій
Драч посів І місце.
У медальному заліку команда України посіла ІІ місце, поступившись команді Росії.

*
*
*
З 30 червня по 9 липня 2015 р. у м. Полтава відбувся чемпіонат України з шашок-100
серед спортсменів з вадами зору. У чемпіонаті взяли участь 48 учасників з 20 областей
України. Змагання проводились окремо серед
чоловіків та жінок. Рівненщину представляла
КМСУ Никитюк Галина, яка зайняла ІІІ місце, поступившись лише представницям Харківської та Донецької областей.
Готував спортсменку до даних змагань
тренер Іткін Леонід Борисович.
*
*
*
Діти-інваліди, учні комунального закладу
«Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна
школа інвалідів» Рівненської обласної ради бра72
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«Зірки», які перемогли наркозалежність

Відомі, красиві і багаті не завжди були такими. У ранньому віці багато з них були хуліганами,
прогульниками, наркоманами, алкоголіками та просто невдахами. Але ці люди змогли знайти себе
в тому, що найбільше їм вдавалося – в літературі, музиці, кіно та інших сферах.
Відомо, що багато зірок страждали на наркозалежність. Список знаменитостей, які колинебудь вживали наркотики, досить величезний, ми ж наведемо лише кілька найпоказовіших прикладів чудодійного перевтілення колишнього наркомана на успішну людину.
кий рок-музикант, володар п’яти премій Греммі, командор ордена Британської імперії. У
своїй творчості Елтон Джон еволюціонував
від рок-н-ролу через психоделічний рок, пізніше – софт-рок до поп-музики.
Елтон Джон почав грати на фортепіано ще
чотирирічним хлопцем. У віці 11 років вступив до Королівської Консерваторії, де навчався протягом 6 років. Починав кар’єру як
клавішник у гурті Bluesology. У 1967 році
змінив своє ім’я, з’єднавши імена саксофоніста Blueology Елтона Діна та ім’я лідера ансамблю. Перший сингл «I’ve Been Loving
You» випустив у 1968, а в 1969 році вийшов
перший альбом Елтона «Empty Sky». Першим
хітом Елтона Джона стала «Your Song», написана у 1970 році.
У 1975 році Елтон Джон пережив передозування наркотиками, але наприкінці 80-х вилікувався від наркозалежності. Після цього
він став офіційно розповідати про те, що у
нього були проблеми з наркотиками, а також
став допомагати іншим людям позбавитися
від наркозалежності.
16 червня 2007 року Елтон Джон виступав
на Майдані Незалежності у Києві. Цей концерт був благодійним заходом на підтримку
ВІЛ-інфікованих.

Дрю Блайт Беррімор (22 лютого
1975 р. н.,
КалверСіті,
Каліфорнія,
США) – американська
актриса, продюсер і
кінорежисер,
представниця знаменитої
акторської
династії
Беррімор,
внучка
Джона Беррімора і
внучата племінниця
Лайонела Беррімора.
продюсерську компанію

Очолює власну
Flower Films.
Вперше з’явилася в телевізійній рекламі у
віці одинадцяти місяців. Дебют у кіно відбувся в 1980 році у фільмі Кена Расселла «Інші
іпостасі». Беррімор знялася у фільмі Стівена
Спілберга «Інопланетянин», після якого стала
однією з найвідоміших дітей-кінозірок 1980-х
років.
Відомо, що Дрю Беррімор вперше запалила цигарку у віці 9 років, кокаїн вперше спробувала в 12, а вже в 13 років вона потрапила в
реабілітаційну клініку, де її лікували від наркозалежності та алкоголізму. Нелегко пройшло її перевтілення із зірки-дитини у дорослу
зірку, однак вона успішно впоралася зі своїми
проблемами і повернулася в кінематограф.
Найкращі фільми: «Все добре», «Інопланетянин», «Історія вічного кохання», «Донні
Дарко», «50 перших поцілунків» та інші. У
2010 році отримала Золотий Глобус як найкраща актриса мінісеріалу або фільму на
ТВ за роль у серіалі «Сірі сади».

Леді Гага (Стефані
Джоанн Анджеліна Джерманотта) (28 березня
1986 р. н.,
Нью-Йорк,
США) – американська
співачка, автор пісень,
продюсер, дизайнер і актриса, займається доброчинністю.
Розпочала
свою кар’єру з виступів у
клубах. Спочатку Гага
працювала в якості штатного автора Interscope,

Сер Елтон Джон
(Реджинальд
Кеннет
Дуайт)
25
березня
1947 р. н., Піннер, Великобританія) – британсь73
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Джиммі Хендрікса. Вони померли від передоале після того, як вокальні дані Гаги сподобазування героїну. «Біла смерть» вбила і одного
лись реперу Ейкону, з нею був підписаний
з гітаристів «The Rolling Stones» Брайана
контракт на запис альбому.
Джонса, і барабанщика гурту «The who» Кіта
Співачка має безліч нагород, серед яких
Муна. Наркотична депресія підштовхнула до
шість премій «Греммі», 13 MTV Video Music
самогубства і лідера групи «Nirvana» Курта
Awards і 8 MTV Europe Music Awards, а таКобейна.
кож займає четверте місце в списку 100 найМало хто знає, що поет Олександр Блок
значніших жінок в музиці за версією VH1.
помер від передозування кокаїну. Письмен«Time» назвав виконавицю однією з найник Михайло Булгаков довгий час був морфівпливовіших особистостей у світі.
ністом і тільки в кінці життя позбувся цієї
У 2011 році співачка зізналася у вживанні
хворобливої захопленості. Кумир декількох
наркотиків, закликавши своїх прихильників
поколінь, поет, актор Володимир Висоцький
не наслідувати її приклад. Артистка вживала
сподівався, що наркотики допоможуть йому
заборонені речовини, а саме марихуану, щоб
позбутися алкогольної залежності. На жаль,
створювати нові хіти. Гага пояснила, що в
запізнілі відчайдушні спроби вилікуватися
молодості дуже хотіла бути схожою на своїх
від наркоманії були безрезультатними.
кумирів, почала вживати наркотики і дивом
Процитуємо Гаріка Суказалишилася живою. Поборовши згубну
чова (радянського і російськозвичку, вона займається благодійністю,
го рок-музиканта, поета, комперераховуючи величезні суми на лікупозитора, актора, режисера,
вання наркозалежних людей.
лідера груп «Бригада С»
(1986–1994) і «Недоторкані»
Один з найпоширеніших міфів про
(1994–2013)), який зумів вирнаркотики: наркоманія – доля обраних.
ватися з пекла наркоманії:
Список музикантів, поетів і акторів, яких
«Напевно творчим людям напошуки натхнення привели до наркотиркотики дійсно приносять
ків, дійсно досить довгий. Але, по-перше,
якусь користь. Але платити за
далеко не всі великі й талановиті люди
це завжди доводиться в десять
опинилися в цьому списку. А по-друге,
разів дорожче. Людина перетворюється на
наркотики самі викреслюють зі списку таланруїну. Плата тільки одна – життя. От і все.
тів тих, хто втрачає можливість творити. Так
Деякі йдуть зовсім рано».
було з «бітлом» Джоном Ленноном. Одного із
засновників легендарної групи «Pink Floyd»
Не дай обманути себе!
- Неправда, що наркотик допомагає знайти
Сіда Баррета саме наркотики змусили піти з
натхнення. Він краде творчі сили, отруює
музики, і свої найкращі альбоми група записвідомість і уяву.
сала без нього, відспівавши за життя свого
- Неправда, що наркотик відкриває дорогу до
колегу.
популярності. Це дорога в нікуди. За цю ісЗі списку талановитих людей, які стали
тину багато талантів вже заплатили своїми
наркоманами, смерть щороку вибирає чергожиттями.
ву жертву. Фанатам рок-музики добре відомі
імена Джима Моррісона, Дженіс Джоплін,
Список використаних джерел:
1. 10 неудачников, которые стали знаменитостями: http://feelgood.ua/emotsionalnoye-zdorovye/10neudachnikov-kotorye-stali-znamenitostyami-feelgood.
2. Звезды, победившие наркозависимость: http://lady.tsn.ua/zvezdy/zvezdy/zvezdy-pobedivshienarkozavisimost.html.
3. Звезды и наркозависимость: http://vev.ru/blogs/zvezdy-i-narkozavisimost.html.
4. Бэрримор Дрю: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэрримор_Дрю.
5. Элтон Джон: https://ru.wikipedia.org/wiki/Элтон.
6. Гарик Сукачёв: https://ru.wikipedia.org/wiki/СукачёвГарик.
7. Леди Гага: https://ru.wikipedia.org/wiki/ЛедиГага.
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Тваринний світ великого міста: кому тут добре?

ографія проживання міських лисиць протягом
25 років зазнала серйозних змін. Дон Скотт з
Брайтонського університету та її колеги звернулись до телеглядачів з проханням повідомляти їм, коли ті побачать лисиць у міських
районах. На спеціальний сайт надійшло понад 17 тисяч повідомлень. З 65 населених пунктів, де у 1987 році лисиць не бачили зовсім
або бачили мало, в 59-ти у 2012 році стало
більше лисиць. Крім того, популяція лисиць
істотно виросла в північних і східних регіонах Британії.
За словами Скотт, лисиця – дуже прудка
істота. «Їх рухливість дозволяє їм сповна користуватись міським середовищем в усіх його
вимірах, стрибати через паркани і дертись на
дахи у пошуках їжі, ховатись під навісами під
час відпочинку і споруджувати собі лігво».
Однак це далеко не єдині дикі тварини, які
розплодились у містах.

Більшість тварин і рослин не пристосовані
до життя на території промзон або міських
кварталів. Але є й любителі міського життя,
розповідає BBC Earth, і це не лише знайомі
всім лондонцям лисиці.
«Тату, що це?» – цікавиться шестирічний
Ніколас, показуючи на велику комаху з червоно-коричневими крилами, яка впала з чавунної
стійки воріт. Бородатий чоловік в окулярах
нахиляється, кілька секунд уважно розглядає
жука і відповідає: «Не знаю». Навряд така відповідь вас здивує. Але не кожен день Макс
Барклі, завідувач колекцією жуків в лондонському Музеї природної історії, не може
розпізнати велику, яскраву комаху, та ще
знайдену буквально за крок від його роботи.
Ця історія сталась в березні 2007 року.
Незабаром Барклі побачив, що таємничий
жук розплодився по всьому Лондону та інших європейських містах. Однак експерти не
могли домовитись, до якого виду віднести
комаху. Лише через декілька років Барклі вирішив цю проблему спільно з колегами.
Йшлось про клопа Arocatus longiceps, який
харчується насінням платана. В останні роки
ця комаха стрімко поширилась містами
Центральної та Західної Європи.

Руді лисиці (Vulpes vulpes) повністю освоїлись
в британських містах
Знайомі всім лондонцям лисиці живуть
практично у всіх районах британської столиці – зокрема в центрі міста.
В деяких містах борсуків живе не менше,
ніж на природі. Вони адаптували свою поведінку, щоб вижити в умовах щільної житлової забудови, промислового виробництва і
безлічі доріг. Так, міські борсуки живуть
меншими групами з меншим ареалом проживання. За словами Дон Скотт, і лисиці, і борсуки успішно пристосовуються до різноманітного і мінливого середовища. «Вони всеїдні
і переорієнтували свою стратегію пошуку їжі
на більш антропогенні джерела, – говорить
вона. – Вони краще справляються зі змінами,
ніж тварини, які прив’язані до специфічних
ареалів проживання».

Клоп Arocatus longiceps, лондонський район
Чизвік
Ні асфальт, ні бетон, з яких побудовані
сучасні міста, ні повітря, насичене вихлопними газами, здавалося б, не сприяють створенню комфортного середовища для живої природи. Однак деякі види рослин і тварин, серед
яких і згаданий клоп, як не дивно, більш поширені у містах, ніж у природних умовах. Що
ж приваблює ці види в міському середовищі?
Британці не з чуток знають про рудих лисиць, які живуть переважно у містах. Згідно
дослідження, опублікованого в 2014 році, ге75
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він зобов’язаний римлянам, а потім – завоюЩо ж допомагає їм пристосуватись? Ймовірно, не існує єдиної відповіді на це питання,
ванням Британської імперії. Зараз його можна
знайти в більшості міських садів Британії,
проте дослідження птахів показали, що корипроте він майже не зустрічається в сільській
сно бути кмітливим. Олексій Маклаков і його
місцевості – за винятком вершин гір у Шотколеги з Уппсальського університету в Швеландії.
ції вивчили це питання і в 2011 році опубліЗрозуміло, чому він так поширився у міскували відповідне дослідження. Вони працютах: навколо мало інших комах. «І в міському
вали зі статистикою по 82 поширених видах
середовищі, і на гірських вершинах дуже обптахів, що живуть у 12 містах Франції та
межена конкуренція, – пояснює Макс БаркШвеції і навколо цих міст.
лі. – Це вкрай успішна, але не дуже конкуреТі птахи, в яких мозок достатньо великий
нтоспроможна комаха». Відсутність конкуревідносно тіла, успішніше розмножувались у
нції призводить до того, що довгоносик розмістах. Серед «мізкуватих» пернатих опинимножується такими темпами, які були б нелись синиці, ворони і кропивники. За словами
Маклакова, додаткове навантаження на оргаможливими в більш різноманітному середонізм, яке виникає в результаті функціонуванвищі існування.
ня великого мозку, можливо, виправдане в
тому середовищі, де пріоритет віддається навчанню і пристосуванню.

Довгоносик Otiorhynchus sulcatus, сфотографований у британському графстві Гартфордшир
Ще одна причина, чому деякі види більш
поширені у містах – достаток необхідних їм
джерел їжі. У містах найвища щільність неаборигенних видів рослин, таких як розмарин,
лаванда і кипарис Лейланда. Не дивно, що
там можна знайти і тварин, які ними харчуються.
«З розширенням міжнародної торгівлі
травоїдні, основу раціону яких складають ці
неаборигенні рослини, рано чи пізно сюди
добираються, – говорить Барклі. – І тоді вони
відчувають себе, як людина, що потрапила в
кімнату, до стелі набиту грошима. Їм більше
не потрібно ділити середовище проживання з
іншими видами, ресурсів більш ніж достатньо. Тому вони починають безперешкодно
розмножуватись».
Джерело: http://www.ecolive.com.ua/content/blogs/tvarinniy-svitvelikogo-mista-komu-tut-dobre

Борсук (Meles meles) знайшов собі джерело
їжі в Лондоні
Мозок більшого розміру – «когнітивний
буфер», який дозволяє тварині вижити в мінливих умовах, адаптуючи свою поведінку. Це
підтверджують і дані дослідників: виявляється, внаслідок урбанізації відбувається поступове збільшення розміру мозку. Згідно з опублікованим у 2013 році дослідженням, білоногі хом’ячки та сірі полівки, які жили у містах, мали більшу місткість черепа, ніж їх
сільські родичі.
У містах плодяться не тільки великі тварини, такі як лисиці і птахи. Цілком комфортно тут себе почувають і комахи – принаймні,
деякі з них. Садівники часто стикаються з наслідками діяльності довгоносика Otiorhynchus
sulcatus. Він завдає шкоди багатьом декоративним рослинам, серед яких рододендрони,
папороті і бегонії. Цей нелітаючий жук родом
з Італії. Вважається, що своїм поширенням
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