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Наша сила в єдності
Ще півроку тому лише у страшному сні могла приснитися війна, зрада, братовбивство.
Та досить було проснутися, як сон швидко забувався, бо це була не реальна подія, це щось
міфічне, яке з нами ніколи не могло бути наяву. Та на превеликий жаль, всупереч всякому
здоровому глузду, це відбулося. Люди, які проживали в мирі, будували сім’ї, ростили дітей, планували, мріяли, – опинилися у вирі страшних подій. Ніби смерч, потужний торнадо
на довгі місяці завис над сходом України, знищуючи все на своєму шляху: житлові будинки, підприємства, а найголовніше – людські життя, безневинних діток. Життя людей більшості населених пунктів Донецької та Луганської областей перетворилося на довгий страшний сон, з якого не можна вийти. Їм доводиться тікати, бігти в невідомість, залишивши
родинні гнізда, все що було нажито кропіткою працею. Синдром "гібридної війни" охопив
Україну. Увага кожної людини навіть у найвіддаленіших населених пунктах прикута до
новин в очікуванні миру, збереження життя. Гострим болем у серці відбивається інформація про кожну смерть від кулі, яка не вибирає людей за статтю, національністю та віросповіданням. Вона знищує всіх, незалежно від політичних поглядів та настроїв. Але ж це –
наші українські сини і дочки, які виросли, жили і творили на благословенній землі. І чи не
найважче в таких умовах одиноким стареньким, тим, кого підводить здоров’я, людям з
особливими потребами, які волею долі опинилися самотніми. Вони не в змозі ні дати самі
собі раду, ні постояти та захистити себе. Їм, як і більшості населення України, важко зрозуміти, навіщо нав’язана ця страшна і безглузда війна. Адже ніяких проблем щодо російської мови, розвитку культури кожного регіону в України немає. Про це свідчить хоч такий простий факт, що на сторінках 28 випуску інформаційного бюлетеня «Інва.net» російською розповідав свою життєву історію Артем Аргунов з Луганщини, який має проблеми
із зором. В цьому числі Ви, шановний читачу, почитаєте українською життєву історію
Олени Чиркової з того ж Луганська, а російською її поезію, досвід роботи бібліотеки-філії
№24 Дніпропетровської централізованої системи з неповносправними дітьми. Ніяких обмежень, ми є одна родина, одна сім’я, яка прагне щасливо жити у вільній демократичній
Україні.
В народі говорять – кожна війна від диявола. Але можливо послану нам війну (даруйте
за цинізм) ми чимось заслужили, можливо ми прогрішили? Але згуртувавшись, ми точно
заслужили право її виграти, бо сила народу в єдності. Ми маємо це усвідомити, і чим швидше це станеться, тим швидше переможемо. Згуртованість і самовіддана оборона свого
дому, як свідчить історія, забезпечували перемогу навіть над набагато сильнішим ворогом.
Тому що «Бог не в силі, а в правді».
На завершення хочу навести слова Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета:
«…Ми просимо Господа невидимою силою зміцнити Україну в боротьбі за правду, свободу і мир. Закликаю всіх віруючих до такої молитви і твердо впевнений, що у цій боротьбі
переможе український народ».
Раїса Щербан
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Молитва за Україну
Господи Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили
перед Тобою, і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в
Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння
між владою і народом, Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами.
Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що
не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на Церкву, заслання і катування, а ще більше – на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в Тебе, єдиного істинного
Бога – Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє, і
припадаючи знову дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ж і Тобі
єдиному служимо.
Зглянься на нас, Чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини вільні і
невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш і навернення до тебе народу нашого, його віру і жертовність.
Господи Ісусе Христе, Ти сказав: «Без мене не можете робити нічого». Допоможи нам знайти
примирення між протидіючими силами. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і злагоду, –
благає Тебе Церква Твоя.
Владико Многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу Українську державу, як Ти завжди оберігав християнські
держави.
Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною, Ти даєш владу і відбираєш її, надихни
нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або невеликій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні
дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті.
Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоби вони приймали
справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди.
Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоби вони не дивились на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий
суд, щоби люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро
і вони стануть перед Тобою на Твій суд.
Господи, напоум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти
своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушувати правоохоронців на насилля.
Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і
допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів
наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй народ наш, як Ти помилував ніневітян заради їх покаяння.
Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.
Джерело: Молитва за Україну // Андріївський вісник : матеріали наук.-богосл. конф. на тему:
«Православна книга Волині XVI–XVIII ст. як виразник української духовності: богослужбова,
полемічна, морально-повчальна література». – Рівне, 2014. – № 3. – С. 13–14.
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Об’єднатись, аби змінити
ситуацію на краще
В. І. Ільчук,
заступник директора Рівненського обласного
відділення Фонду соціального захисту інвалідів
В області проживає понад 60 тисяч інвалідів. Життя
цих людей – щоденний подвиг. А ми, здорові і заклопотані
своїми справами, часто-густо навіть не помічаємо, яких
титанічних зусиль їм коштує кожен прожитий день. Більшість з них прагнуть повноцінного життя, хочуть мати
роботу і не бути тягарем для родини.
інвалідністю теж ходить в магазини, кав’ярні,
парки, театри, може стати колегою по роботі,
може сісти поруч за партою у навчальному
закладі, користується міським транспортом, –
тоді і зникне проблема доступності для галочки.
Протягом більш як двадцяти років діяльність Фонду соціального захисту інвалідів,
його територіальних відділень, спрямовано
на соціальний захист осіб з інвалідністю
шляхом працевлаштування та здійснення
різноманітних заходів щодо їх реабілітації з
подальшим працевлаштуванням. Із урядового органу державного управління у складі
Мінпраці та соціальної політики постановою
Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011
року Фонд соціального захисту інвалідів реорганізовано у бюджетну установу шляхом
перетворення з віднесенням її до сфери
управління Державної служби з питань інвалідів та ветеранів. Згідно із цією постановою
його завданнями є:
− реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та
працевлаштування інвалідів;
− виконання програм щодо соціального
захисту інвалідів.
Україна першою з країн пострадянського
простору шляхом створення державних інституцій та квотування робочих місць запровадила дієві законодавчі важелі соціальної
відповідальності роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.
Так ст. 19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»
визначено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які

Верховною Радою України прийняті базові закони України, які заклали правове підґрунтя для здійснення державної підтримки
осіб з вадами здоров’я, вирішення питань їх
комплексної реабілітації та інтеграції в суспільство, зокрема Закон України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Цим Законом насамперед визначено право на
медичну допомогу (безкоштовну або на пільгових умовах), реабілітацію і санаторнокурортне лікування, на забезпечення безперешкодного доступу до інформації, на освіту,
працевлаштування, матеріальне забезпечення,
соціальне-побутове обслуговування, транспортне обслуговування, забезпечення автомобілем, кріслами-колясками, протезноортопедичними виробами та інше.
Та на превеликий жаль, незважаючи на
нормативно-правові акти, на зусилля громадських організацій, життя осіб з інвалідністю в
цілому залишається на доволі низькому рівні.
Здебільшого причиною такої ситуації є
ставлення суспільства до людей з інвалідністю, яке базується на жалості до них, а не на
розумінні. Пандус в магазині ставиться не
тому, що сюди може прийти покупець з інвалідністю, а тому, що від власника цього вимагає держава. Як результат, пандус нібито і є,
але... Регулювання роботи звукового світлофора для посадовців полягає у встановленні
максимальної гучності, хоча особи з вадами
зору здебільшого на проблеми із слухом не
скаржаться, і для людей, які живуть у навколишніх будинках звуковий світлофор стає
жахом, що й зумовлює протести проти встановлення додаткових звукових пристроїв у
місті. Коли у суспільстві, хоча б у невеличкій
його частині, з’явиться розуміння, що особа з
6
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місць, яка мала бути створена роботодавцями
за звітний період у межах встановленого нормативу (7528).
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», у разі невиконання встановленого
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, підприємства мають сплачувати відділенню Фонду соціального захисту
інвалідів адміністративно-господарські санкції. При цьому слід звернути увагу на те, що
підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, звільняються
від сплати зазначених санкцій.
З метою контролю за виконанням роботодавцями нормативу створення робочих місць
для працевлаштування інвалідів щорічно відділенням Фонду опрацьовується близько 3
тисяч звітів суб’єктів господарювання.
Завдяки постійному контролю з боку Фонду спостерігається основна тенденція: збільшення кількості підприємств, які виконують встановлений норматив. Якщо у 2009
році цей показник становив 79% від загальної
кількості підприємств, що прозвітували у 2010
році, то у 2013 році частина таких підприємств
становила понад 90% від загальної кількості
підприємств, на які поширюється норматив
працевлаштування інвалідів.
Встановлення нормативу робочих місць
для людей з інвалідністю визначає принциповий механізм соціального захисту неповносправних громадян, який забезпечує не лише
їхнє працевлаштування, але й створює джерела для фінансування низки заходів із соціальної,
трудової,
фізкультурноспортивної та професійної реабілітації цієї
категорії громадян.
Кошти спеціального фонду державного
бюджету, які надходять до відділення Фонду
у вигляді адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
в подальшому використовуються для:
− надання підприємствам цільової позики на
створення робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів;
− фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів;
− надання фінансової допомоги на здійснення
заходів соціальної, трудової, фізкультурноспортивної та професійної реабілітації інвалідів;

використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного
робочого місця. Для порівняння у Франції,
Німеччині та Угорщині робочі місця для людей з особливими потребами резервують на
підприємствах із більш, ніж 20 працівниками,
а в Австрії та Польщі – із 25. Так само різний
і відсотковий розмір квоти. В Італії й Іспанії 2
відсотки, у Греції – 3, в Німеччині – 5, у
Франції – 6. Однак в європейських державах
не прив’язується обов’язкова квота для
працевлаштування інвалідів до середньооблікової чисельності працівників, а до фактичної кількості робочих місць, пристосованих до робіт, які можуть виконувати
інваліди, що значно спрощує функціонування системи працевлаштування інвалідів в
окремих галузях, робота в яких має особливе
навантаження та підвищену небезпеку для
життя і здоров’я працівників. В європейських
державах діє положення, яке дозволяє при
працевлаштуванні інвалідів з серйозними
фізичними вадами, відповідно дуже низькою працездатністю, зараховувати його як
такого, що займає більше одного робочого
місця (інколи 2–3 в залежності від особливостей стану здоров’я, виконуваної роботи,
умов функціонування підприємства та характеру робочого місця).
Заслуговує на увагу приклад європейської
політики працевлаштування інвалідів в частині підтримки роботодавців через механізми постійних дотацій та одноразових цільових допомог не тільки по відшкодуванню
оплати праці інвалідам або створенню робочого місця, а й компенсації витрат у формі
надання постійних доплат за кожне робоче
місце, зайняте інвалідом додатково до визначеної квоти, та звільнення від податку
на прибуток.
Після внесення у 2011 році змін до ст. 19
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», якою встановлено, що 4% норматив є нормою прямої дії,
значно зросла кількість працюючих інвалідів на підприємствах, які подали звіти про
зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Так згідно поданих звітів, на підприємствах
області у 2013 році працювало 8824 інваліди,
що на 1296 більше від кількості робочих
7
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ємство від сплати АГС, вважаючи, що роботодавець вжив всіх необхідних заходів для працевлаштування інвалідів, подаючи лише щомісячний звіт до центру зайнятості, хоча, відповідно
до чинного законодавства, це не звільняє підприємство від обов’язку працевлаштування інвалідів або сплати АГС за невиконання нормативу працевлаштування інвалідів.
Так третина від загальної кількості позовів
до підприємств, що не забезпечили виконання
нормативу працевлаштування інвалідів, відділенням Фонду програно з причин, зазначених
вище.
Не на користь справі сьогодні є існуюча неузгодженість в питаннях контролю за виконанням роботодавцями нормативу працевлаштування інвалідів між Фондом соціального захисту інвалідів та Держінспекцією з питань праці
через відсутність механізму проведення перевірок щодо контролю за виконанням підприємствами ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Через відсутність адміністративної відповідальності роботодавця за нереєстрацію, у
відділення Фонду немає повної картини щодо
кількості суб’єктів підприємництва в регіоні,
що унеможливлює всебічний контроль за виконанням 4% нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів та сплати до бюджету належних адміністративно-господарських санкцій.
Сьогодні потребує вдосконалення механізм забезпечення інвалідів автомобілями, які
мають право на їх отримання безоплатно або
на пільгових умовах. Не відповідають вимогам часу та ціновим реаліям розміри грошових
компенсацій замість невикористаної санаторно-курортної путівки, грошові компенсації на
бензин, ремонт, транспортне обслуговування
інвалідів.
Отож є немало труднощів та невирішених
питань. Не завжди вистачає повноважень, є
кадрові, організаційні та інші проблеми. Та
якими б вони не були, головне дослухатись
до думок тих, хто кожного дня відчуває цю
проблему на собі або на своїх близьких. Основне не пільги, не тимчасова періодична
увага під час свят разом з демонстрацією благодійності в засобах масової інформації. Головне, що нас усіх має об’єднувати – це бажання змінити ситуацію на краще, і якщо воно буде велике, то неодмінно матиме позитивний результат.

− надання фінансової допомоги на технічне
оснащення та переоснащення виробництва
підприємств громадських організацій інвалідів з метою створення додаткових робочих місць і працевлаштування на них інвалідів;
− надання роботодавцям дотацій на створення
спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу.
У минулому році із коштів державного
бюджетного фінансування було спрямовано
199268 грн. на здійснення компенсаційних
витрат замість санаторно-курортного лікування та 781155 грн. на забезпечення діяльності громадських організацій інвалідів області.
За кошти Фонду соціального захисту інвалідів на загальну суму 1 млн. 16 тис. грн.
придбано 16 автомобілів для неповносправних громадян області.
В рамках здійснення заходів щодо соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів відділенням Фонду було виділено
348617 грн. на оплату освітніх послуг інвалідам, професійного навчання та навчання керуванню автомобілем.
Поза увагою не лишились і наші сильні
духом спортсмени-інваліди, учасники параолімпійського руху, які за кошти Фонду
(113 тис. грн.) відновлювали здоров’я у таборі фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що у м. Євпаторія.
За рахунок спрямування коштів на відшкодування вартості навчання студентів-інвалідів
створено сім нових робочих місць для неповносправних громадян, працевлаштованих на
підприємствах області.
Серед проблемних питань, що виникають на
сьогоднішній день в роботі відділення Фонду і
потребують вирішення на рівні вищих органів
влади, є зволікання, іноді безпідставне, виконання державними виконавчими службами
рішень судових інстанцій, прийнятих на користь Фонду, існування негативної практики
розгляду судами справ щодо звільнення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб,
які використовують найману працю, від сплати
адміністративно-господарських санкцій (АГС)
у разі невиконання ними нормативу створення
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Суд фактично звільняє підпри8
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Дефіцит йоду:
проблема, яка
стосується кожного
Наталя Ковальчук,
головний позаштатний ендокринолог
Рівненського управління охорони здоров’я
ОДА, зав. відділом ендокринології
Рівненського обласного спеціалізованого
центру радіаційного захисту населення
Йодний дефіцит, притаманний понад 140
країнам світу, є наразі надзвичайно важливою
медико-соціальною проблемою. Як свідчать
науковці, відчути на собі її негативний вплив
ризикує загалом третина населення земної
кулі. Сьогодні внаслідок нестачі йоду у 740
мільйонів людей діагностується ендемічний
зоб, у 40 мільйонів виявляється виражена розумова недостатність, у 11,2 мільйонів кретинізм, ще у багатьох – спостерігаються легкі
психомоторні порушення. З тієї ж причини
щодня у світі народжується приблизно 120
тисяч дітей з відставанням фізичного та інтелектуального розвитку. Як видно, захворювання, спровоковані йодним дефіцитом, суттєво впливають на стан здоров’я людей, інтелектуальний, освітній та професійний потенціал суспільства.
За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), патологічні стани, викликані
дефіцитом йоду, посідають третє місце у списку 38 найбільш поширених неінфекційних
захворювань, адже сьогодні понад 500 мільйонів людей проживають у регіонах з суттєвим
дефіцитом йоду. Відтак ліквідацію цієї проблеми ВООЗ визнала найактуальнішим питанням сьогодення. І чимало країн вже успішно
його вирішили. Та, на жаль, Україна все ще не
належить до їхнього числа, хоча легко могла б
упоратися з цим завданням.
Ще в 1993 році у світі налічувалося 110
країн з дефіцитом йоду. Проте у 2013-му їх
залишилося вже 31. Сорок шість країн світу
повністю подолали наслідки йодного дефіциту тільки завдяки тому, що понад 90% їхнього населення вживають виключно йодовану
сіль та харчові продукти з промисловим йодуванням. Ще 33 держави наближаються до

цього показника. Україна ж потрапила до числа країн з найнижчим рівнем вирішення цієї
проблеми, ставши поруч із Пакистаном, Гамбією, Гвінеєю-Бісау та Гаїті.
Йодний дефіцит в Україні
Найбільш оптимальним популяційним
показником, який відображає стан йодного
дефіциту на певній території, є медіанна концентрація йоду в сечі. В Україні він становить менше 100 мкг/л, що відносить нашу
країну до територій з середнім рівнем йодного дефіциту. Тоді як найбільш вразливими до
нестачі йоду є діти та вагітні жінки, у нашій
державі приблизно 22 мільйона дітей не
отримують достатнього йодного забезпечення і тільки 30% вагітних охоплено масовою
йодною профілактикою. До того ж лише 9,6%
вагітних вживають препарати йоду протягом
усього терміну вагітності. А сіль, збагачену
йодом, використовують менше 30% домогосподарств нашої країни.
В Україні щороку народжуються понад 30
тисяч дітей з мозковими порушеннями,
пов’язаними з нестачею йоду. Відтак, щороку
загальний потенціал нації втрачає 446418 пунктів IQ, а економічні втрати, пов’язані зі
зниженням трудової ефективності, сягають 43
мільйонів доларів США.
Рівненщина належить до регіонів із середнім ступенем йодного дефіциту. Йододефіцитні захворювання є досить поширеними у
нашому краї. Рік у рік збільшується кількість
випадків дифузного зобу: у 2013 році було
зареєстровано 40 тисяч осіб з цією патологією, з них зобу І ступеня – понад 28 тисяч
хворих, ІІ ступеня та зобів великих розмірів –
понад 11 тисяч випадків. Що стосується вуз9
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них видах термічної обробки продуктів харчування. Це робить вживання йодованої солі ідеальним заходом по ліквідації йодного дефіциту
у населення. Необхідно тільки, щоб кожна родина перейшла на її використання.
Що стосується промислового йодування
продуктів харчування, то його технологія порівняно нескладна для впровадження, недорога
та доступна для всіх виробників. Єдиною перешкодою для цього є відсутність у нашій країні необхідної законодавчої бази. Вагомих кроків для вирішення проблеми нестачі йоду в
нашій країні донині так і не зроблено. Хоча
протягом останніх років і було зареєстровано
кілька відповідних законопроектів, жоден із
них так і не набув чинності. Тож, на противагу
іншим країнам СНД (Азербайджан, Казахстан,
Узбекистан, Грузія, Білорусь та ін.) і Центральної Європи (Албанія, Сербія, Македонія та
ін.), у яких вирішення проблеми йодного дефіциту закріплено парламентськими законами,
постановами уряду чи президентськими указами, в Україні діє лише резолюція головного
державного санітарного лікаря. У 2014 році на
розгляд Кабінету Міністрів України було знову
подано Концепцію та проект Державної цільової соціальної програми запобігання виникненню захворювань, спричинених йодною нестачею та підготовлено проект Закону України
«Про масову профілактику станів та захворювань, спричинених йодною недостатністю». Та
чи будуть прийняті ці нормативні документи,
наразі ще невідомо.
Групова профілактика йодного дефіциту
здійснюється шляхом регулярного тривалого
вживання медикаментозних препаратів, які містять фіксовану фізіологічну дозу йоду, у групах найбільшого ризику розвитку йододефіцитних захворювань у осіб з підвищеною фізіологічною потребою в йоді (діти, підлітки,
вагітні і годувальниці). Індивідуальна профілактика та лікування здійснюється лікарем сімейної практики або ендокринологом при зверненні пацієнта із збільшеною щитоподібною
залозою.
Довготривалий час у нашій країні групова
профілактика в дитячих колективах здійснювалась шляхом прийому 1 раз на тиждень препарату «Антиструмін», який містить 700 мкг
активного йоду в одній таблетці. Така висока
доза йоду не є фізіологічною для одноразового
прийому, тому вона не рекомендована вагітним, людям з порушенням структури та при-

лових форм зобу, то щорічно спостерігається
ріст як поширеності, так і захворюваності на
цю патологію. Так у 2009 році було зареєстровано близько 5 тисяч осіб, а у 2013 році
вже 7 тисяч, з них 503 – з раком щитоподібної залози.
Сьогодні доведено, що крім зоба, дефіцит
йоду має також інший негативний вплив на
здоров'я людини. При цьому спектр проявів
йододефіцитних захворювань досить широкий. Нестача йоду у вагітної жінки може призвести до аборту, мертвонародження, вроджених аномалій дитини, підвищеної перинатальної смертності; у новонароджених малюків – до виникнення неонатального зобу та
явного або субклінічного гіпотиреозу. Потенційними проявами йододефіциту у дітей і підлітків можуть бути: ендемічний зоб, ювенільний гіпотиреоз, ендемічний неврологічний
кретинізм (затримка розумового розвитку,
глухонімота, спастична диплегія, косоокість),
ендемічний мікседематозний кретинізм (гіпотиреоз, карликовість). У дорослих дефіцит
йоду може спричинити зоб та його ускладнення, гіпотиреоз, розумові порушення, порушення репродуктивної функції, ризик народження дитини з ендемічним кретинізмом.
Заходи йодної профілактики населення
Дефіцит йоду може бути ліквідований так
швидко, як тільки суспільство вирішить докласти необхідних зусиль у цьому напрямку. Досягнутий результат буде рівнозначним таким
досягненням охорони здоров’я, як позбавлення
від віспи та поліомієліту. Для цього варто лише узаконити заходи йодної профілактики населення, а особливо масової та групової.
Масова профілактика передбачає збагачення йодом основних продуктів харчування
(солі, хліба, води) і є ефективною при охопленні понад 90% населення.
Кожній людині запобігти йододефіцитним
захворюванням можна досить легко – варто
лише ввести до свого раціону регулярне споживання йодованої солі замість звичайної. Це
один з небагатьох продуктів, який споживають
всі стабільно протягом року. Йодована сіль не
має протипоказань і унеможливлює передозування йоду завдяки смаковим якостям солі. До
того ж, додавання йодату калію в сіль і йодованої солі в їжу не впливає на її колір і смак.
Крім того, йодована сіль є стійкою сполукою і
вміст йоду в ній залишається сталим при різ10

СТОРІНКА ЛІКАРЯ____________________________________________________Інва.net № 29
2009-2013 роках» вдалося досягти певних позитивних результатів. Проведена профілактична та роз’яснювальна робота сприяла покращенню стану вживання йодованої солі та препаратів йоду для індивідуальної та групової
профілактики, що в свою чергу призвело до
зниження захворюваності на зоби великих розмірів, більш раннього виявлення зобів невеликих розмірів та вузлових форм зобу.
Для того, щоб попередити наслідки йодного дефіциту і не захворіти, всім жителям області рекомендую вживати тільки йодовану сіль,
регулярно проходити профілактичні огляди у
свого сімейного лікаря або терапевта за місцем
проживання. Особливо це стосується дітей,
вагітних та годувальниць. Якщо під час огляду
виникла підозра на збільшення щитоподібної
залози, порушення її структури або є клінічні
симптоми порушення її функції, то необхідно
проконсультуватися у ендокринолога. У багатьох районах області доступне ультразвукове
дослідження щитоподібної залози. Широко
використовується лікарями дослідження гормонального статусу щитоподібної залози та
рівня антитіл. За необхідності хворі направляються на обстеження в обласний ендокринологічний центр, який функціонує на базі Рівненського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення. Тут проводяться
лабораторні методи діагностики, ультразвукове дослідження та, при необхідності, тонкогольчата пункційно-аспіраційна біопсія додаткових утворів щитоподібної залози. Все це дає
можливість виявляти захворювання на ранніх
стадіях, своєчасно лікувати та попереджати
розвиток запущених форм.
Зі свого боку лікарі роблять усе, щоб ліквідувати наслідки йодної недостатності. Проте
найголовнішим все ж є усунення її причин. А
тут фахівцям повинна допомогти держава,
адже проблема йодного дефіциту не тільки медична, а й соціальна, оскільки підриває національний та економічний розвиток країни. Тож
медичні працівники сподіваються, що в Україні нарешті з’явиться законодавче підґрунтя для
масової профілактики станів і захворювань,
спричинених йодною недостатністю.
Використано матеріали круглого столу
з питань організації та проведення масової і групової йодної профілактики в Україні,
Київ, 23 листопада 2013 р.

хованим порушенням функції щитоподібної
залози. Тому сьогодні є цілий ряд інших медичних препаратів, які містять фізіологічну дозу
йоду: «Йодомарин», «Йодид-Фармак», «Йодактив». На ринку України зареєстровано також
цілий ряд біологічно активних добавок, виготовлених переважно на основі морських водоростей, які, крім йоду, містять інші біологічно
активні речовини, корисні для здоров’я. Але
приймати всі препарати з вмістом йоду необхідно тільки після консультації з ендокринологом, оскільки існує цілий ряд захворювань, при
яких додаткове вживання йоду протипоказане і
може призвести до погіршення стану здоров’я.
Крім того, тільки лікар може встановити вашу
індивідуальну потребу в препаратах йоду в залежності від віку та стану вашого організму.
Не варто вживати також препарати сумнівного
походження, які продаються з рук, а не в аптечній мережі. Ці препарати в кращому випадку
можуть не містити достатньої кількості йоду,
або не містити його взагалі. В гіршому випадку
вони можуть містити токсичні домішки, шкідливі для здоров’я. Тому перед прийомом препарату порадьтесь з лікарем і не купуйте нічого з рук, навіть у тих людей, яким довіряєте.
Що стосується місцевих продуктів харчування та лікарських рослин, то, на жаль, у нашому регіоні вони містять незначну кількість
органічного йоду, тому не можуть використовуватися для ефективної профілактики дефіциту йоду. Деякі з них, як, наприклад, відомий
перстач білий (п’ятипал), неконтрольовано
знижують функцію щитоподібної залози. Тому
вживати місцеві рослинні препарати як народний метод лікування не варто, оскільки результати такого лікування є непередбачуваними і
не мають ніякої переваги перед традиційними
методами. З продуктів харчування, які містять
значну кількість органічного йоду, рекомендують морську рибу та інші морепродукти.
Надзвичайно корисним для здоров’я є також
вживання морської капусти (ламінарія) та інших морських водоростей, які містять не тільки органіфікований йод, але є джерелом багатьох інших важливих мікроелементів та біологічно активних речовин. Сьогодні морська капуста у свіжому вигляді є доступною у торговій мережі.
В цілому, завдяки заходам, які проводились
в області в рамках виконання «Програми по
профілактиці йодного дефіциту у населення у
11
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Йод у нашому організмі та
продуктах харчування
Протягом життя людина вживає лише одну
чайну ложку йоду, але важливість його в організмі дуже велика. На добу організму необхідно лише 150-200 мікрограмів, а мкг – це лише
мільйонна частинка грама.
Щоб визначити вміст йоду в організмі,
необхідно зробити аналіз крові на вміст гормонів щитовидної залози.
Але і в домашніх умовах можна дізнатися
про вміст йоду у вашому організмі. Для цього
необхідно провести нескладний тест.
Увечері в області передпліччя за допомогою ватної палички необхідно нанести 3 йодні
смуги: ширина першої до 5 мм, другої – 1 см,
третьої – 1,5 см.
Вранці подивіться на результати. Якщо з
трьох смуг зникла найвужча, то йоду у вашому
організмі цілком достатньо. Якщо залишається
широка, а зникають дві інших, то це говорить
про йодну недостатність. Якщо на ранок не залишилося і сліду від усіх трьох смуг, то це вже
дефіцит йоду, і необхідно вживати термінових
заходів.
До свого організму необхідно придивлятися
і прислухатися, щоб вчасно звернути увагу на
симптоми дефіциту йоду в організмі.
Симптоми нестачі йоду в організмі
− з’явилось відчуття швидкої стомлюваності,
слабкість, сонливість, апатія, напади депресії;
− погіршення пам’яті;
− характер людини без видимих причин змінюється: вона стає дратівливою, агресивною;
− шкіра стає сухою, волосся ламким, нігті слабкими;
− з’являється надмірна вага, набряклість, рідина затримується в організмі;
− постійно переслідує відчуття холоду;
− голос стає хрипким.
Надлишок йоду в організмі – симптоми
Верхня допустима межа споживання йоду
до 500-600 мкг на добу.
Надлишок йоду проявляється такими симптомами:
− різка втрата ваги, оскільки прискорюється
обмін речовин;
− з’являється схильність до діареї;
− подразнення кон’юнктиви і слизових дихальних шляхів, у результаті з’являється сльозотеча, кашель, першіння у горлі;

− тремтіння пальців, збільшення частоти пульсу;
− температура тіла підвищується вище 37,5
градусів;
− з’являється пітливість, м’язова слабкість;
− людина стає вкрай дратівливою;
− волосся передчасно сивіє;
− відбувається пігментація окремих ділянок
шкіри;
− у роті з’являється металевий присмак;
− імунітет послаблюється, в результаті часті
простудні і вірусні захворювання.
Важливо пам’ятати, що без рекомендацій
лікаря приймати йодовмісні препарати не
рекомендується, так як легко можна перевищити допустиму норму і нашкодити своїй
щитовидній залозі.
Вміст йоду в різних продуктах харчування
Продукти харчування
Фейхоа
Морська капуста
Кальмар
Камбала
Креветки
Хек
Минтай
Тріска
Креветки варені
Оселедці солені
Тунець
Сардина в маслі
Шампіньйони, яйце
Свинина
Молоко
Овочі
Квасоля
Гов’ядина, твердий сир
Горох
Морква, капуста
Пшоно
Гречка

Вміст йоду в мкг
на 100 г продукту
350
300
300
190
180
160
150
135
88
77
50
27
18
17
16
10-12
12
11
10
6,5
4
3,5

Джерело:
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/produ
kty-soderzhaschie-i-bogatye-jodom.html#h2_2
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Самооцінка та її роль у розвитку особистості
Шельчук Алла Олександрівна, психолог КЗ «Рівненський регіональний центр
з фізічної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Самооцінка – оцінка людиною самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей – безумовно відноситься
до базисних якостей особистості. Самооцінка – суб’єктивне сприйняття людиною
досягнутих результатів, але це є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в міжособистісних відносинах.
Самооцінка пов’язана з однією із центральних потреб людини – потребою в самоствердженні, з прагненням людини знайти своє
місце в житті, cтвердити себе як члена суспільства в очах оточуючих і у своїх власних.
Саме від рівня вимог, від того, на що людина
вважає себе здатною, чого вона вважає можливим досягти, найбільше залежить самооцінка особистості.
Самооцінка може бути адекватною і неадекватною. За адекватної (оптимальної) самооцінки людина правильно співвідносить
свої можливості і здібності, досить критично
ставиться до себе, прагне реально дивитися
на свої невдачі та успіхи, намагається ставити
перед собою досяжні цілі, які можна здійснити насправді. До оцінки досягнутого вона підходить не тільки зі своїми мірками, але й
намагається передбачити, як до цього поставляться інші люди: друзі та близькі. Іншими
словами, адекватна самооцінка є підсумком
постійного пошуку реального бачення себе,
тобто без занадто великої переоцінки, але й
без зайвої критичності щодо свого спілкування, поведінки, діяльності, переживань. При
оптимальній самооцінці людина заслужено
цінує, поважає себе, задоволена собою, знає
свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення, саморозвитку.
Але самооцінка може бути неадекватною
– завищеною або заниженою.
На основі неадекватно завищеної самооцінки у людини виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості і можливостей, своєї цінності для
оточуючих, для спільної справи. В таких випадках людина ігнорує невдачі заради збереження звичної високої оцінки самої себе, своїх вчинків і справ. Відбувається гостре емоційне «відштовхування» всього, що порушує
уявлення про себе. Сприйняття реальної дійсності спотворюється, ставлення до неї стає

неадекватним – чисто емоційним. Раціональне зерно оцінки випадає повністю. Тому
справедливе зауваження починає сприйматися як причіпка, а об’єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена. Неуспіх оцінюється як наслідок чийогось підступу або несприятливо сформованих обставин, жодною мірою не залежних від дій самої
особистості.
Людина із завищеною самооцінкою не
бажає визнавати, що все це – наслідок власних помилок, ліні, недостатності знань, здібностей або неправильної поведінки. Виникає
важкий емоційний стан – афект неадекватності, головною причиною якого є стійкість
сформованого стереотипу завищеної оцінки
своєї особистості. Якщо ж висока самооцінка
пластична, змінюється відповідно до реального стану справ – збільшується при успіху і
знижується при невдачі, то це може сприяти
розвитку особистості, тому що вона змушена
докладати максимум зусиль для досягнення
поставлених цілей, розвивати власні здібності
і волю.
Самооцінка може бути і заниженою, тобто
нижче реальних можливостей людини. Зазвичай це призводить до невпевненості в собі, пасивності, неможливості реалізувати свої здібності. Такі люди не ставлять перед собою мету, яку важко досягти, обмежуються вирішенням повсякденних завдань, занадто критичні
до себе. Низька самооцінка може призвести до
виникнення комплексу меншовартості.
Занадто висока або занадто низька самооцінка порушує процес самоврядування, спотворює самоконтроль. Особливо помітно це
проявляється в спілкуванні, де особи із завищеною і заниженою самооцінкою стають
джерелом конфліктів. При завищеній самооцінці конфлікти виникають через зневажливе ставлення до інших людей, занадто різких і
необґрунтованих висловлювань на їх адресу,
нетерпимість до чужої думки, прояви зарозумілості і зазнайства. Низька критичність до
себе заважає їм навіть помітити, як вони ображають інших зарозумілістю і незаперечністю суджень.
При заниженій самооцінці конфлікти можуть виникати через надмірну критичність
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цих людей. Вони дуже вимогливі до себе і ще
більш вимогливі до інших, не вибачають жодного промаху чи помилки, схильні постійно
підкреслювати недоліки інших. І хоча це робиться з найкращих міркувань, все ж стає
причиною конфліктів у силу того, що мало хто
може терпіти систематичне «пиляння». Коли в
тобі бачать лише погане і постійно вказують
на це, то виникає неприязнь до джерела таких
оцінок, думок і дій.
Як формується самооцінка? Певний рівень самооцінки формується в дитинстві. В
цьому окрему роль відіграють особистісні характеристики, в першу чергу тип темпераменту людини. Другою складовою формування
самооцінки є ті відносини, що склалися в сім’ї,
жорсткий чи, навпаки, м’який принцип виховання. Під впливом оцінки оточуючих у людини поступово складається власне ставлення
до себе, а також до окремих форм своєї активності: спілкування, поведінки, діяльності, переживань.
Оскільки самооцінка складається під впливом оцінки оточуючих і, ставши стійкою,
трансформується з великими труднощами, то
змінити її можна, змінивши ставлення оточуючих людей (однолітків, співробітників, викладачів, рідних, друзів). Тому формування
оптимальної самооцінки сильно залежить від
справедливості оцінки всіх цих людей.
Проблеми пристосування до навколишнього світу, самооцінки, що не відповідає дійсності, поширені досить широко як серед здорових людей, так і серед людей з особливими
потребами. Але в інвалідів усі типові психоло-

гічні проблеми проявляються набагато гостріше: у силу більш замкнутого існування й
обмежених фізичних можливостей. Невміння
адаптуватися в суспільстві та неадекватна самооцінка заважають молодим інвалідам влитися в нормальне життя. Це можна пояснити
тим, що батьки й опікуни часто приділяють
величезну увагу здоров'ю інваліда, і це цілком
природно в подібній ситуації, але забувають
про серйозні психологічні моменти. Інваліди, з
одного боку, звикають до зайвої опіки з боку
оточуючих, з іншого – часто відчувають себе
неповноцінними через свої недуги. І те, й інше
сприяє розвитку неадекватної самооцінки.
Одні вважають себе гіршими за інших, інші,
навпаки, думають, що вони – невизнані генії,
яким всі зобов’язані. У людей з особливими
потребами будь-які емоції загострені в порівнянні зі здоровими людьми. Стресові ситуації
зустрічаються набагато частіше і виходять з
них інваліди повільніше. Люди з особливими
потребами замикаються у колі своїх проблем і
забувають, що комусь може бути ще гірше, що
хтось може потребувати їхньої допомоги, і,
нарешті, що вони можуть бути в змозі цю допомогу надати. Важливо пам’ятати: потрібно
вміти не тільки приймати допомогу від інших,
але й допомагати самому, і перш за все – самому собі!
Особливо важливо допомогти людині
«підняти» неадекватно занижену самооцінку, допомогти їй повірити в себе, у власні
можливості, у свою цінність.

Як підвищити самооцінку та розвинути
впевненість у собі?
Підвищити самооцінку і впевненість іноді буває дуже непросто. Потрібно постійно працювати
над собою. Пропонуємо вам спеціальні методи, які допомагають людині оцінити себе більш адекватно.
Розвинути впевненість і самоповагу
дозволяє створення
«Банк
«списка успіхів» чи
досягнень»
«банку досягнень»,
якими ви пишаєтеся.
Виділіть час і складіть
список ваших успіхів. Напишіть перелік своїх
досягнень, починаючи з раннього дитинства.
Він має бути якомога довшим. До цього спи-

ску будете постійно звертатися, коли ваша
впевненість буде знижуватися. У цей перелік
може увійти, наприклад: «знайшов високооплачувану роботу» або «встала на півгодини
раніше і зробила ранкову зарядку». Необхідно не тільки скласти список, а й поповнювати
його якомога частіше, в ідеалі – щодня. Це
створить стимул для того, щоб здійснювати
хоча б маленькі «подвиги» постійно, тим самим регулярно піднімати самооцінку.
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Даний метод дозволяє провести «ін«Список сильвентаризацію» своїх
них сторін»
сильних сторін. Візьміть ручку і папір і
складіть список своїх
позитивних якостей.
Список має бути якомога більшим (але не
менше двадцяти якостей). Прочитайте і запам’ятайте або залиште його на видному місці. Звертайтеся до нього як тільки ваша впевненість буде знижуватися.
Кожний з нас у
«Впевненість і
житті зазнавав невдаситуація»
чі і відчував стрес у
ситуації, де нам не
вистачило впевненості в
собі. Згадайте таку ситуацію. Чим була викликана ваша
невпевненість: ситуацією, іншими людьми,
вами особисто? Що легше всього змінити. Легше всього змінити вашу впевненість. Подумайте про те, в якій ситуації вам хотілося б діяти більш упевнено. Тепер уявіть, що ви в тій
ситуації дієте спокійно і впевнено. Упевнено
говорите, упевнено дивитеся, упевнено стоїте,
упевнено рухаєтесь приміщенням тощо.
На вашу поведінку
впливає те, ким ви хо«Те, що додає
чете бути і те, ким ви
впевненості»
ніколи не хочете стати
перед очима оточення.
Візьміть папір і ручку
та складіть список ситуацій, де ви почуваєте
себе зовсім упевнено. Далі складіть список
ситуацій, в яких ви відчуваєте непевність.
Проаналізуйте, що додає вам упевненості в
одних ситуаціях і знижує її в інших.
Закрийте очі, розслабтеся. Уявіть ту
«Впевненість в
ситуацію в майбутмайбутньому»
ньому, в якій вам би
хотілося виявити більше
впевненості.
Візуально уявіть себе
в цій ситуації. Що ви робите, про що говорите. Викликайте цей образ постійно, коли ваша
впевненість знижується. Якщо вас турбує щонебудь хвилююче, уявіть, як ви проходите цю
ситуацію впевнено.

Виробляйте в собі упевнений погляд,
«Упевнений
який ви спокійно
погляд»
можете переміщати в
межах групи людей.
Намагайтеся, щоб загальна тривалість візуального контакту
під час мовлення була не менше, ніж під час
слухання. Дивитися треба твердо, впевнено і
спокійно, а потім періодично відводити погляд.
Згадайте ті моменти свого життя, коли
«Кращі
ви відчували себе
моменти»
справжнім переможцем.
Відновіть
у
пам’яті всі деталі обстановки, звуки, запахи, зловіть на собі захоплені погляди, пориньте
в той момент і проживіть його знову. Відчуйте
смак перемоги і відчуття гордості, що переповнює вас, зафіксуйте цей образ у свідомості,
перенесіть його на поточну ситуацію і скажіть
собі: «Вийшло тоді – вийде і тепер».
І насамкінець кілька простих порад:
− знайдіть собі хобі чи захоплення, в якому
вдасться досягти успіхів. Неважливо, чи буде
це вишивання хрестиком або силові вправи
на тренажерах. Головне, щоб це приносило
вам внутрішнє задоволення результатом своєї праці;
− зізнайтесь собі у своїх сильних і слабких
сторонах і відповідно до них сформулюйте
свої цілі;
− ніколи не говоріть про себе погано, особливо
не дозволяйте приписувати собі негативні
риси – «дурний», «нездібний», «невезучий» і
т.д.;
− пам’ятайте, що іноді поразка – це удача; можливо ви переслідували невиправдані цілі,
які не вартували таких зусиль;
− не миріться з людьми, заняттями та обставинами, які змушують вас відчувати свою неповноцінність. Якщо вам не вдається змінити
їх чи себе настільки, щоб відчути впевненість, краще просто відвернутись від них.
Життя занадто коротке, щоб витрачати його
на відчай та смуток.

За матеріалами:
1. Мацько Л. А. Основи психології та педагогіки :
навч. посіб. / Л. А. Мацько, М. Д. Прищак. – Вінниця :
ВНТУ, 2009.
2. Практична психологія : підручник / за ред. д-ра
психол. наук М. К. Тутушкіної. – СПб., 2001.
3. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : Кондор, 2005.
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Нове в законодавстві
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
оборонно-мобілізаційних питань під час
проведення мобілізації
Закон України від 20.05.2014 № 1275-VII

9. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо
забезпечення профілактики та лікування
рідкісних (орфанних) захворювань
Закон України від 15.04.2014 № 1213-VII

2. Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для
комплексного
медикосанітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням
високовартісних медичних технологій
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Постанова Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 № 134

10. Про амністію у 2014 році
Закон України від 08.04.2014 № 1185-VII
11. Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів
на комунальні послуги
Постанова Кабінету Міністрів України від
05.04.2014 № 83
12. Про затвердження форм документів щодо
отримання
інвалідами
та
дітьмиінвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах
Наказ Мінсоцполітики України від
01.04.2014 № 170

3. Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 серпня
2010 року № 324
Постанова
Центрвиборчкому
від
13.05.2014 № 556

13. Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.03.2014 № 112

4. Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2014 р. №
65
Постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 128

14. Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №
1149
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.03.2014 № 96

5. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти
Постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 117

15. Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку
з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням
ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами
щодо сплати податку з власників транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від
12.02.2014 № 60

6. Про відновлення прав осіб, депортованих
за національною ознакою
Закон України від 17.04.2014 № 1223-VII
7. Деякі питання виплати у 2014 році разової
грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» і «Про
жертви нацистських переслідувань»
Постанова Кабінету Міністрів України від
16.04.2014 № 102

16. Про організацію у 2014 році забезпечення
окремих категорій населення технічними
та іншими засобами реабілітації
Наказ Мінсоцполітики України від
11.01.2014 № 14

8. Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України
Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII
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Консультують спеціалісти
Департамент соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації інформує:
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ВИДУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ПРИ ОПЛАТІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ:
КОМПЕНСАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ
З метою посилення соціального захисту
населення в умовах підвищення цін і тарифів
на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
05.04.2014 № 83 (набрання чинності відбудеться 01.07.2014). Даною постановою передбачено запровадження нового виду допомоги
на оплату комунальних послуг – компенсації
додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у
зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі – компенсація).
Фінансування витрат, пов’язаних з наданням населенню компенсації, здійснюється за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2002 р. № 256.
Компенсація
призначається
органами
соціального захисту населення.
Підприємства, що надають комунальні
послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої
води), на запит органів соціального захисту
населення, подають у п’ятиденний строк з дня
надходження запиту інформацію про:
– середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм
споживання (з урахуванням пільг та субсидій,
які надавалися відповідно до законодавства) до
зміни цін і тарифів на комунальні послуги –

окремо для опалювального та неопалювального періоду;
– розмір плати за комунальні послуги, виходячи з фактичного обсягу середньомісячного
споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з
урахуванням пільг, які надаються відповідно
до законодавства) після зміни цін і тарифів на
комунальні послуги – окремо для опалювального та неопалювального періодів.
Розрахунок компенсації здійснюється органами соціального захисту населення у десятиденний строк після надходження відповідної
інформації.
Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014–2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності
постанови, за бажанням заявника компенсація
може бути призначена з травня 2014 року.
Розмір призначеної компенсації щомісяця
перераховується підприємствам, що надають
комунальні послуги, і зараховується на особові
рахунки заявника.
Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення
інформує про це заявника шляхом надсилання
повідомлення, в якому зазначається розмір
компенсації та період надання такої компенсації.
Органи соціального захисту населення
формують щодо кожного отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали,
необхідні для призначення компенсації, та розрахунки її розміру.
ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
Право на отримання компенсації матимуть
сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід
за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що
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визначається як сума прожиткових мінімумів
для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї
включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
Зазначений прожитковий мінімум сім’ї буде визначатися окремо для кожної сім’ї залежно від її складу.
У разі коли будь-хто з працездатних членів
сім’ї надає інформацію про відсутність доходів
за будь-який місяць протягом періоду, за який
визначається сукупний дохід, до розрахунку
приймається дохід такого члена сім’ї на рівні
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Встановлені прожиткові мінімуми (з
1 січня 2014 року):
– для дітей віком до 6 років – 1032 грн;
– для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 грн;
– для працездатних осіб – 1218 грн;
– для осіб, які втратили працездатність –
949 грн.
Розрахунок сукупного доходу сім’ї для
призначення
компенсації
провадиться
відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної
допомоги, затвердженої наказом Мінпраці,
Мінекономіки, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 № 486/202/
524/455/3370.
Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік,
дружина, одна дитина віком 6 років, друга –
від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та
дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4764 грн.
(1218 грн. х 2 особи + 1286 грн. + 1032 грн).
Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум
для сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.
Для призначення компенсації потрібно
звернутися із відповідною заявою до органу
соціального захисту населення за місцем
реєстрації. У 10-денний термін після подання
заяви заявнику надсилається повідомлення
щодо прийнятого рішення про призначення
компенсації та її розмір.
Для призначення компенсації разом із
заявою необхідно надати:
– довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
– довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).
Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги (у межах

норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який
сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.
Приклад: до підвищення цін і тарифів на
природний газ і теплову енергію (до 1 травня
2014 року) сім’я сплачувала за ці послуги
300 грн. на місяць, а після підвищення –
400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 грн.
Компенсації розраховується з місяця
звернення за її наданням до завершення
опалювального періоду 2014-2015 року.
Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають
комунальні послуги, і зараховується на особові
рахунки заявника.
ВАЖЛИВО!
Компенсація надається на безповоротній
основі, її отримання не пов’язане із зміною
форми власності житла і не тягне за собою
таку зміну.
Для одержання компенсації сім’я має
сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку – надання компенсації припиняється.
– Хто може звернутися за призначенням
компенсації?
– Особа, яка зареєстрована у житловому
приміщенні (будинку).
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ
КОМПЕНСАЦІЇ
Компенсація розраховується як різниця між
розміром плати за послуги газопостачання,
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії)
після підвищення цін і тарифів на послуги та
розміром відповідного платежу, який сім’я
сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.
Компенсацію не отримають сім’ї, які одержували і будуть одержувати житлові субсидії,
оскільки вони продовжуватимуть сплачувати
10 % або 15 % своїх доходів.
Для сімей, які набудуть право на субсидію,
і матимуть право на одержання компенсації
після підвищення цін і тарифів, розмір компенсації буде розраховуватися як різниця між
розміром обов’язкової плати за послуги і розміром плати за такі послуги, який сім’я сплачувала до зміни тарифів.
Сім’ї, які не отримають субсидію, оскільки
їх розмір плати за послуги не перевищуватиме
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компенсацію у розмірі 20 грн. на місяць
(370 грн. розмір платежу з урахуванням субсидії – 350 грн. розмір платежу до підвищення
тарифів).
Тобто зазначена сім’я також не відчує
підвищення цін і тарифів, оскільки отримає
субсидію і компенсацію та платитиме за житлово-комунальні послуги на рівні як до підвищення цін і тарифів.
Приклад 3. Сім’я з чотирьох осіб у складі
двох дорослих (один із них має право на 50%
пільгу) та двох дітей проживає у сільській
місцевості в приватному будинку площею
80 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.
Середньомісячний дохід сім’ї становить
3700 грн. на місяць.
Розмір платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період до підвищення
цін і тарифів становив 600 грн. на місяць без
пільг і 300 грн. з урахуванням пільг.
Розмір обов’язкової плати сім’ї становить
370 грн. на місяць (10 % від доходу, оскільки
до складу сім’ї входять діти і дохід на особу
менше прожиткового мінімуму).
Така сім’я не одержує житлову субсидію,
оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг
не перевищує 10 % доходу.
З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг
становитиме 510 грн. на місяць.
Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не
зміниться, вона отримає субсидію у розмірі
140 грн. на місяць (510 грн. – 370 грн.), а також
компенсацію у розмірі 70 грн. на місяць (370
грн. розмір платежу з урахуванням субсидії –
300 грн. розмір платежу до підвищення тарифів).
Приклад 4. Сім’я з п’яти осіб у складі двох
дорослих, двох дітей та непрацездатної особи
проживає у 2-кімнатній квартирі площею 47 м2
багатоквартирного будинку з індивідуальним
опаленням і газовою колонкою.
Середньомісячний дохід сім’ї становить
4500 грн. на місяць.
Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів в опалювальний період становив 320 грн. на місяць.
Розмір обов’язкової плати сім’ї становить
450 грн. на місяць (10 % від доходу, оскільки
до складу сім’ї входять діти і дохід на особу
менше прожиткового мінімуму).
Така сім’я не одержує житлову субсидію,
оскільки розмір її платежу не перевищує 10 %
доходу.

10% або 15% доходів, отримають компенсацію
у розмірі 100 % збільшення плати за послуги в
межах норм споживання.
Приклад 1. Сім’я з двох непрацездатних
осіб проживає у 2-кімнатній квартирі площею
47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням і гарячим водопостачанням.
Середньомісячний дохід сім’ї становить
2500 грн. на місяць.
Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив
400 грн. на місяць.
Розмір обов’язкової плати сім’ї становить
250 грн. на місяць (10 % від доходу).
Така сім’я одержує житлову субсидію у
розмірі – 150 грн. на місяць (400 грн. –
250 грн.).
З урахуванням підвищення тарифів на
теплову енергію і на природний газ для приготування їжі платіж сім’ї становитиме 500 грн.
на місяць.
Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не
зміниться, розмір обов’язкової плати сім’ї становитиме 250 грн. на місяць (10 % від доходу).
Для такої сім’ї на 100 грн. збільшиться
розмір житлової субсидії і становитиме
250 грн. на місяць (500 грн. – 250 грн.).
Тобто зазначена сім’я не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки платила і платитиме
10 % від свого доходу.
Приклад 2. Сім’я з чотирьох осіб у складі
двох дорослих та двох дітей проживає у 2кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням
і газовою колонкою.
Середньомісячний дохід сім’ї становить
3700 грн. на місяць.
Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив
350 грн. на місяць.
Розмір обов’язкової плати сім’ї становить
370 грн. на місяць (10 % від доходу, оскільки
до складу сім'ї входять діти і дохід на особу
менше прожиткового мінімуму).
Така сім’я не одержує житлову субсидію,
оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг
не перевищує 10 % доходу.
З урахуванням підвищення тарифів на
теплову енергію і на природний газ для приготування їжі і підігрів води платіж сім’ї становитиме 450 грн. на місяць.
Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не
зміниться, вона отримає субсидію у розмірі 80
грн. на місяць (450 грн. – 370 грн.), а також
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З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу становитиме
440 грн. на місяць.
Оскільки розмір платежу сім’ї з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу, вона не
отримає субсидію, але отримає компенсацію у
розмірі 120 грн. на місяць (440 грн. розмір платежу після підвищення цін і тарифів – 320 грн.
розмір платежу до такого підвищення).
Приклад 5. Сім’я з трьох осіб у складі двох
працездатних осіб (один з них не працює через
відсутність роботи) та непрацездатної особи
проживає у сільській місцевості в приватному
будинку площею 70 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.
Середньомісячний дохід сім’ї становить
3500 грн на місяць (з урахуванням доходу у
розмірі 1218 грн. для непрацюючої працездатної особи).
Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив
500 грн. на місяць.
Розмір обов’язкової плати сім’ї становить
525 грн. на місяць (15 % від доходу).
Така сім’я не одержує житлову субсидію,
оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг
не перевищує 15 % доходу.
З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг
становитиме 775 грн. на місяць.
Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не
зміниться, вона могла б отримати субсидію у
розмірі 250 грн. на місяць (775 грн. – 525 грн.),
а також компенсацію у розмірі 25 грн. на
місяць (525 грн. розмір платежу з урахуванням

субсидії – 500 грн. розмір платежу до підвищення тарифів).
Але оскільки до складу сім’ї входять працездатні особи, які не працюють, вона не матиме права на субсидію на загальних підставах
і отримає лише компенсацію у розмірі 275 грн.
на місяць (775 грн. розмір платежу після
підвищення цін і тарифів – 500 грн. розмір
платежу до підвищення тарифів).
Особливі умови призначення компенсацій:
1. При призначенні компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це здійснюється при призначенні житлової субсидії, зокрема:
– наявність у володінні (користуванні)
більш ніж одного житлового приміщення,
більш ніж двох транспортних засобів;
– здача в найм або оренду житлового
приміщення;
– наявність додаткових незадекларованих
джерел для існування;
– купівля майна, товарів, оплату послуг на
суму понад 10 прожиткових мінімумів.
2. При розрахунку компенсації застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання
комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія. Призначення компенсації
на загальну/збільшену понад норму площу
житла не передбачено.
3. Компенсація призначається виходячи з
середніх обсягів споживання послуг за попередній період і не перераховується відповідно
до фактично спожитих обсягів послуг.

Державна податкова інспекція у м. Рівному Головного управління Міндоходів
у Рівненській області інформує:
Ірина Матвійчик, начальник
інформаційно-комунікаційного
відділу ДПІ в м. Рівне
АНТИКРИЗОВИЙ ЗАКОН
18%, ПДВ – 20%, збільшення ставок акцизного збору на автомобілі, тютюнові вироби та
алкогольні напої, з 1 квітня збільшено ставки
ресурсних податків і зборів, окрім збору за
спеціальне використання лісових ресурсів.
Крім того, ВР України 10 квітня прийняла
Закон «Про внесення змін до Податкового

27 березня поточного року Верховна Рада
(далі – ВР) України прийняла Закон «Про
запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного
зростання в Україні». Цим «антикризовим
законом», крім збереження на постійній основі ставок з податку на прибуток в розмірі
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ПРАВО_________________________________________________________________Інва.net № 29
іноземної валюти. Відповідно з 1 квітня юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі повинні сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування за ставкою 0,5 % від суми операцій з такої купівлі.
Заслуговує на увагу і зміна бази оподаткування податком на нерухоме майно. Адже
вже з квітня поточного року база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, визначається виходячи
із загальної площі об'єкту нерухомості, а не
його житлової площі. Разом з тим пільги,
згідно яких зменшується база оподаткування
для фізичних осіб, залишилися незмінними.
Внесено зміни до Податкового кодексу
України і в частині розміру орендної плати за
земельні ділянки, зокрема, встановлено, що
річний розмір орендної плати не може бути
меншим 3 % нормативної грошової оцінки.
Отже, відтепер орендарям, яким надані земельні ділянки, необхідно провести перерахунок розміру орендної плати та внести зміни
в договори оренди землі.
Щодо оподаткування доходів громадян,
то податком з доходів фізичних осіб будуть
оподатковуватись пасивні доходи, а саме
дивіденди, виграші, призи та проценти. Окрім
тих процентів, сума яких не перевищує в рік
17 прожиткових мінімумів для працездатної
особи (20706 грн.). Ця норма набере чинності
вже з 1 липня поточного року. При цьому під
час виплати процентів, що підлягатимуть
оподаткуванню, банки не утримуватимуть
податок, а лише його нараховуватимуть.
Громадянам потрібно буде задекларувати такий дохід та самостійно сплатити податок.
Якщо ж пасивні доходи нараховуватимуть
інші, ніж банки, податкові агенти, вони одночасно будуть утримувати податок за ставкою
15 %. А за результатами річного перерахунку
буде застосовуватись прогресивна шкала
(15 %, 20 %, 25 % – в залежності від суми таких доходів).
Також оподатковуватимуться пенсії більші 10 тис. грн. за ставкою 15 % (17 %).

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення
окремих неузгодженостей норм законодавства», яким внесла окремі зміни та виправила
ряд неточностей, які були внесені до Податкового кодексу «антикризовим законом». Тому детальніше зупинимось на основних змінах, які вже набули чинності.
Перш за все, затверджено ставку ПДВ при
імпорті ліків в розмірі 7 %. Тобто з метою
усунення подвійного трактування норми стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7 %, підпункт «в»
пункту 193.1 ПКУ викладено в новій редакції,
згідно з яким ставка ПДВ 7 % поширюється
на постачання лікарських засобів і виробів
медичного призначення не тільки на території України, а й на їх ввезення в Україну.
Крім того, встановлено, що до 1 червня
2014 року платники ПДВ за ставкою 7 % можуть не відображати у касовому чеку відомості про ПДВ. Це дасть час таким платникам ПДВ для перепрограмування РРО з
урахуванням ПДВ.
Також ставки збору за спеціальне використання води, встановлені статтею 325 Податкового кодексу, підвищено приблизно на
8,6 % для всіх напрямів і джерел використання (підземних, поверхневих джерел, використаної води для потреб гідроенергетики, водного транспорту, рибного господарства, виробництва напоїв, кар’єрної та дренажної води).
В той же час порядок обчислення та сплати збору в 2014 році залишився незмінним,
він обчислюється щоквартально наростаючим
підсумком з початку року. Тобто податкову
декларацію збору слід складати окремо за 1
квартал 2014 року за ставками, які діяли до 1
квітня 2014 року, та починаючи з другого
кварталу – наростаючим підсумком з початку
року за новими ставками.
Змінено і ставки збору за користування
радіочастотним ресурсом України, вони
збільшені у два рази. Нові ставки збору платники повинні застосувати при нарахуванні
податкових зобов’язань за квітень поточного
року та поданні податкових розрахунків у
травні 2014 року.
Слід звернути увагу і на таку новацію, як
запровадження пенсійного збору при купівлі
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Запитували? Відповідаємо!
Які зміни відбулись в оподаткуванні
житлової нерухомості? Чи треба буде
сплачувати податок на нерухоме майно,
якщо у мене у власності є будинок в селі (загальна площа 120 кв. м) та квартира у Рівному (40 кв. м)?
Законом України від 27.03.2014 р. №
1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» суттєво змінений
підхід до оподаткування об’єктів житлової
нерухомості податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки. Так, починаючи з поточного року, при визначенні бази
оподаткування до уваги братиметься не житлова площа об’єкта житлової нерухомості, а
його загальна площа.
Разом з тим, для фізичних осіб база оподаткування зменшується на:
– 120 кв. м для квартири/квартир;
– 250 кв. м для житлових будинків;
– 370 кв. м, якщо у власності знаходяться
квартири та житлові будинки.
Таке зменшення надається один раз за
кожний звітний рік. Але ця пільга не надаватиметься, якщо об’єкти нерухомості використовуються власниками з метою отримання
доходів: у орендних, лізингових операціях
або в підприємницькій діяльності.
Отже, оскільки загальна площа вашої нерухомості не перевищує 370 кв.м і ви не використовуєте це майно з метою отримання
прибутку, податок на нерухоме майно не
сплачуватиметься.

ховуватимуть. Громадянам потрібно буде задекларувати такий дохід та самостійно сплатити податок.
Якщо ж пасивні доходи нараховуватимуть
інші, ніж банки, податкові агенти, вони одночасно будуть утримувати податок за ставкою
15 %. А за результатами річного перерахунку
буде застосовуватись прогресивна шкала
(15 %, 20 %, 25 % – в залежності від суми таких доходів).
Банк списав мені суму боргу за кредитом. Чи буде оподатковуватись така сума
боргу і чи потрібно подавати декларацію
про доходи?
Так, оподатковується. Відповідно до пп.
«д» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Податкового
кодексу до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ), у вигляді суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним
рішенням, не пов’язаним з процедурою
банкрутства, до закінчення строку позовної
давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку-боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або
шляхом надання повідомлення боржнику під
підпис особисто про анулювання боргу та
включає суму анульованого (прощеного) боргу до податкового розрахунку суми доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного
періоду, у якому такий борг було анульовано
(прощено), такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх
у річній податковій декларації.

У мене в банку є депозитний рахунок.
Чув, що в цьому році будуть оподатковуватись відсотки за депозитом. Це правда?
Так, відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу «антикризовим законом»,
податком на доходи фізичних осіб будуть
оподатковуватись пасивні доходи, а саме:
дивіденди, виграші, призи та проценти. Окрім
тих процентів, сума яких не перевищує в рік
17 прожиткових мінімумів для працездатної
особи (у поточному році – 20706 грн.). Ця норма набере чинності вже з 1 липня поточного
року. При цьому під час виплати процентів,
що підлягатимуть оподаткуванню, банки не
утримуватимуть податок, а лише його нара-

Які документи необхідно подати одинокій мамі, яка має дітей віком до 18 років,
для отримання податкової соціальної пільги?
Крім заяви про обрання місця застосування податкової соціальної пільги одинока матір, яка має дитину (дітей) віком до 18 років,
подає працедавцю:
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ня надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів
про фактичну сплату податку.
Разом з тим, нормами Податкового кодексу України не передбачено повернення податку, який сплачений під час нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, у разі розірвання у майбутньому даного договору.

– копію свідоцтва (дубліката свідоцтва)
про народження дитини (дітей) або документ
із зазначенням відомостей про батька дитини
в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи
документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа-платник
податку постійно проживав (проживала) до
прибуття в Україну;
– копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування
(якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
– копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва
про смерть (якщо із заявою звертається вдова
або вдівець);
– копію паспорта.

Чи виникає об’єкт оподаткування у фізичної особи при повторному продажу нерухомого майна в звітному році, якщо після
першого продажу такого майна в цьому ж
році договір на продане нерухоме майно було анульовано?
Якщо фізичною особою було продано нерухоме майно, зазначене у п. 172.1 ст.172 Податкового кодексу, а в подальшому даний договір продажу анульовано, та те ж саме нерухоме майно продано повторно, тобто здійснено продаж одного об’єкта, то дохід з даного продажу не оподатковується, якщо таке
майно перебуває у власності платника податку понад три роки. У разі, якщо таке нерухоме майно перебуває у власності платника податку менше трьох років, дохід від продажу
підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі
5 % від вартості такого об’єкта нерухомого
майна.

Чи передбачені пільги для фізичних осібплатників єдиного податку, які належать
до певних соціальних категорій громадян, в
частині зменшення встановлених ставок
єдиного податку?
Законодавчо не передбачено зменшення
встановлених ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців незалежно від приналежності особи до певної соціальної категорії громадян.
Чи має право на податкову соціальну
пільгу особа, яка є пенсіонером, та одночасно з доходами у вигляді пенсії отримує заробітну плату?
Фізична особа, яка одночасно з доходами
у вигляді пенсії з Пенсійного фонду України
отримує доходи у вигляді заробітної плати,
має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної
пільги за умови дотримання вимог пп.169.1
ст.169 Податкового кодексу та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

Чи має право фізична особа-резидент на
отримання податкової знижки в частині
суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, якщо протягом
звітного року об’єкт іпотеки був відчужений?
Фізична особа може включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом
лише при дотриманні умов, передбачених
п.175.1 ст. 175 Податкового кодексу України.
Житловий будинок (квартира, кімната),
що будується чи придбається, має бути визначений як основне місце проживання. Якщо
протягом звітного року об’єкт іпотеки був
відчужений, то фізична особа не має права
включати до податкової знижки частину суми
процентів за користування іпотечним житловим кредитом.

Чи передбачено Податковим кодексом
України повернення попередньо сплаченого
фізичною особою ПДФО внаслідок розірвання або незаключення договору купівліпродажу (обміну) нерухомості?
У разі невчинення нотаріальної дії щодо
посвідчення договору купівлі-продажу, зміни
об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернен23
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Яким документом фізична особа може
підтвердити суму сплачених відсотків по
іпотечному житловому кредиту, якщо має
квитанції, у яких зазначено однією сумою
сплачений основний платіж та відсотки?
Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом
ануїтетних платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише
загальна сума виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника
податку відсутні підстави для включення до
податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів,
сплачених таким платником за користування
іпотечним житловим кредитом, що визначається статтею 175 Податкового кодексу
України.

ставкою оподатковується вартість власності
зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ст. 174
ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Згідно із ст. 6 Сімейного кодексу України
10 січня 2002 року № 2947-III правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Неповнолітньою вважається дитина у віці
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідно до ст. 28 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 (далі
– Порядок) дитина втрачає статус дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування, у разі досягнення нею повноліття.
Згідно із пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ
за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ,
вартість будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.
Враховуючи те, що фізичній особі виповнилось 18 років та відповідно до положень
Порядку вона втрачає статус дитини-сироти,
вартість будь-якого об’єкта спадщини, який
успадковується даною фізичною особою, підлягає оподаткуванню ставкою 5 %.

У якому розмірі мають право на податкову соціальну пільгу батьки, які мають
двох дітей, одна з яких є дитиноюінвалідом?
Платник податків при додержанні всіх
вимог ст. 169 Податкового кодексу України
має право на застосування двох пільг: на
кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, – по 100 % пільги (у 2014 році –
609,0 грн.), та на кожну дитину-інваліда – по
150 % (у 2014 році – 913,5 грн.).
Чи необхідно працівнику щорічно подавати заяву про застосування податкової
соціальної пільги?
Нормами Податкового кодексу України не
передбачено щорічне подання заяви про застосування податкової соціальної пільги. При
цьому, якщо у платника податків виникає
право на застосування податкової соціальної,
пільги з інших підстав, ніж тих, які були зазначені у попередній заяві, то такий платник
повинен подати нову заяву з відповідними
підтверджуючими документами.

Громадянин в поточному році отримує
щомісячно грошове утримання від фізичної
особи згідно договору про довічне утримання. Чи потрібно йому подавати річну декларацію про майновий стан і доходи та
сплачувати податок з отриманих ним доходів?
Статтею 744 Цивільного кодексу України
від 16.01.03 № 435-IV (далі – ЦКУ) встановлено, що за договором довічного утримання
(догляду) одна сторона (відчужувач) передає
другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше
нерухоме майно або рухоме майно, яке має
значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується
забезпечувати
відчужувача
утриманням та (або) доглядом довічно. Обсяги обов’язків набувача встановлюються за
згодою сторін у договорі.

За якою ставкою ПДФО оподатковується вартість успадкованого майна, яка
отримується ФО, що має статус дитинисироти, але якій виповнилось 18 років, від
члена сім’ї другого ступеня спорідненнярезидента?
Відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1 п. 174.2
ст. 174 Податкового кодексу за нульовою
24
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Фізична особа, як резидент так і нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження з України, є платником податку на
доходи фізичних осіб (пп.164.1.1 та
пп.164.1.2 п.164.2 ст.164 ПКУ).
Платник податку, що отримує доходи від
особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів
(пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ).
Таким чином, при отриманні від фізичної
особи доходу у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі довічного
утримання, відчужувач зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

У договорі довічного утримання (догляду)
можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду
(опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача (п.1 ст.749 ЦКУ).
З наведених законодавчих норм випливає,
що при укладанні договору довічного утримання (догляду) відчужувач одержує дохід у
вигляді вартості матеріального забезпечення
та послуг з догляду (опікування), визначених
у договорі.
Відповідно до пп. «є» пп.14.1.54 п.14.1
ст.14 ПКУ, дохід з джерелом його походження з України – будь-який дохід, отриманий
резидентами або нерезидентами, у тому числі
від будь-яких видів їх діяльності на території
України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями), її
континентальному шельфі, у виключній
(морській) економічній зоні, у тому числі, але
не виключно у вигляді, зокрема, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до
умов цивільно-правового договору.

Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області інформує:
4. Обчислення страхового стажу для
визначення права на дострокове призначення
пенсій жінкам у віці 55 років для формування
пакету документів на призначення пенсії.
5. Видача довідок, виписок, інших документів
з питань пенсійного забезпечення.
7. Видача пенсійних посвідчень.
8. Оформлення допомоги на поховання.
9. Видача свідоцтв про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Приймальні громадян за принципом
«єдиного вікна» працюють щоденно у робочі
дні.
Робочі місця фахівців управлінь автоматизовані й забезпечені зразками оформлення
документів і бланками таких документів. Також обладнані місця для відвідувачів, столи
для оформлення документів, інформаційнороз’яснювальні стенди й куточки.
Детальну інформацію щодо режиму роботи таких приймалень, а також оперативну інформацію з питань пенсійного забезпечення
можна отримати за номерами «гарячих» телефонних ліній.

З метою покращення обслуговування пенсіонерів, інших громадян в управліннях Пенсійного фонду України в області, забезпечення якісного та оперативного вирішення питань, з якими звертаються громадяни, у всіх
управліннях Фонду в районах та містах області організовано прийом та обслуговування
громадян за принципом «єдиного вікна».
Обслуговування громадян проводиться,
зокрема, за такими напрямками:
1. Прийом, реєстрація звернень, заяв,
скарг і запитів про надання інформації, що
стосується діяльності управління Фонду в
районі (місті).
2. Інформація про умови, порядок та строки призначення пенсій за різними програмами, перерахунку та виплати пенсій;
роз’яснення, консультації з питань пенсійного
забезпечення.
3. Приймання заяв на призначення, перерахунок пенсій, встановлення статусних
надбавок, підвищень до пенсій, пенсій за
особливі заслуги перед Україною.
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Місто (район)
Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області

Код, номер телефону
«гарячої лінії»

Режим роботи, год.

(0362) 262995

Понеділок-четвер 9.00-18.00
П’ятниця 9.00-17.00

Березнівський

(03653) 54073

Володимирецький

(03634) 25093

Гощанський

(03650) 21431
(03650) 21171

Демидівський

(03637) 61486

Дубенський

(03656) 41778

Дубровицький

(03658) 22586

Зарічненський

(03632) 35128
(03632) 35198
(03632) 30385

Здолбунівський

(03652) 26758

Корецький

(03651) 22597

Костопільський

(03657) 24452,
(03657) 23034

Млинівський

(03659) 64070

Острозький

(03654) 22108

Радивилівський

(03633) 43942

Рівненський

(362) 265814

Рокитнівський

(03635) 21845

Сарненський

(03655) 32851

м. Рівне

(0362) 401663
(0362) 401664
(0362) 401665

м. Кузнецовськ

(03636) 22034
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Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 9.00-18.00
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 8.00-17.00
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 8.30-17.30
П’ятниця 8.30-16.15
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 9.00-18.15
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 9.00-18.00
П’ятниця 9.00-17.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 08.00-16.00
Понеділок-четвер 8.00-17.15
П’ятниця 8.00-16.00
Понеділок-четвер 8.00-17.00
П’ятниця 8.00-16.00
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Допомагаємо змінювати долі людей
на краще
внеазот». І відвідавши міні-ярмарок вакансій,
на якому начальник відділу кадрів Сергій
Григорьєв підбирав працівників для роботи
на підприємстві, пройшов попередню співбесіду і зацікавив роботодавця. Анатолію запропонували вільне робоче місце сторожа в
управлінні ремонтно-монтажних робіт.
Тепер Анатолій працює і роботою задоволений, адже ПАТ «Рівнеазот», одне з найбільших в Україні підприємств з виготовлення
мінеральних добрив та адепінової кислоти,
окрім основного завдання – виготовлення добротної, конкурентноспроможної продукції,
реалізує низку соціальних проектів. Соціальна служба підприємства турбується про своїх
працівників та задоволення їхніх соціальних
потреб.
Практично дуже важко сформулювати
якісь загальні правила або прийоми вирішення життєвих ситуацій, тому що їх дуже багато
і всі вони різні, та й люди всі різні, кожен зі
своєю системою цінностей, поглядів і правил,
вироблених на життєвому шляху, своїх особливостей і пристосувань. Але той, хто намагається подолати труднощі, хто прагне позитивних змін, той отримає бажаний результат.
Фахівці міського центру зайнятості ніколи не
стоять осторонь, а завжди приходять на допомогу тим, хто її потребує. Небайдужість та
прагнення змінювати долі людей на краще –
ось девіз спеціалістів міського центру зайнятості.
Світлана Ротар,
заступник директора Рівненського МЦЗ

Анатолій Матвійчук, попри свій молодий
вік, потрапляв уже у складні життєві ситуації,
що часто були позначені невідповідністю між
тим, що хотів і тим, що міг. Закінчив професійне училище, здобувши професії штукатура, лицювальника-плиточника і маляра. Тривалий час працював, набув досвіду, однак робота вимагала великих зусиль і зосередженості, ставила високі вимоги до фізичного стану, а сезонні погодні умови при роботі на відкритому повітрі несприятливо впливали на
здоров'я. Пізніше Анатолій працював і оздоблювачем, і вантажником, і продавцемконсультантом. Завжди прагнув працювати і
вірив в позитивні зміни. А тому закінчив Європейський університет і отримав повну вищу освіту, здобувши кваліфікацію спеціаліста
з менеджменту організацій та адміністрування.
Анатолій вважав, що сьогодні менеджер –
одна з основних і найбільш затребуваних
професій, тому й влаштувався працювати в
гуртовій торгівлі. Однак робота не виправдала його сподівань, а винагорода не мала бажаного рівня.
Потім звернувся до Рівненського міського
центру зайнятості за допомою у працевлаштуванні, але з урахуванням тих протипоказань, що встановила медико-соціальна експертна комісія. Спільно зі спеціалістом з працевлаштування склали індивідуальну програму
пошуку роботи, зваживши на особливості ситуації, побажання та потреби. Розглядаючи
всі можливі варіанти працевлаштування,
Анатолій зацікавився пропозиціями ПАТ «Рі-

Оптимізм і віра у краще – запорука успішного
працевлаштування
Серед осіб з обмеженими можливостями,
які звертаються до центрів зайнятості, багато
молодих людей, котрі закінчили вищі чи професійно-технічні навчальні заклади, мають
активну життєву позицію і хочуть себе реалізувати.

Серед успішних прикладів – працевлаштування Вікторії Шут, яка після звільнення з
роботи відразу звернулася до центру зайнятості за допомогою. Шлях до нового місця праці був довгий та складний. Розуміючи усі
труднощі ще зовсім молодої жінки, фахівці
27
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служби зайнятості допомагали їй. Вікторія
одна виховує малолітнього сина. «Тяжкий
період життя, – ділилася наболілим Вікторія, – не знаю як бути. Адже втратила роботу,
дитина мала і до школи потрібно ще водити, і
жити за щось треба. Де знайти такого роботодавця, який би взяв на роботу маму з інвалідністю та ще й з дитиною?».
Вона сумлінно виконувала всі рекомендації спеціалістів центру зайнятості, спрямовані
на підвищення її конкурентоспроможності на
ринку праці. Вікторія розуміла, що не працюючи тривалий час, стала втрачати навички
роботи, пов’язаної з комп’ютерною технікою,
тому із задоволенням скористалася можливістю взяти участь у семінарі «Основи
комп’ютерної грамотності». Отримані знання
тепер використовує, працюючи головним
консультантом у приватного підприємця,
який здійснює продаж комп’ютерної техніки
та музичних інструментів.
Незважаючи на деякі невдачі в житті, надія на краще не залишає Вікторію. Головне

Вікторія Шут
для неї те, що життя є, і воно продовжується.
Якраз оптимістичне налаштування молодої
людини та тверде бажання працювати допомогли їй не тільки знайти роботу, а й успішно
адаптуватися на робочому місці.
Олена Михайловська,
заступник начальника відділу організації
працевлаштування населення Сарненського
районного центру зайнятості

Допомагаємо людям з обмеженими фізичними можливостями
Працевлаштування людей з інвалідністю – одне з найгостріших питань сучасності.
Але у свідомості людей ще живе стереотип,
що людина з обмеженими можливостями не
може і не бажає трудитися, що вона може
жити тільки під опікою близьких родичів і
держави. Однак, серед інвалідів є чимало тих,
хто бажає працювати і бути незалежним.
Прикладом цього може бути історія Петра
Хондоки, який, залишившись без роботи,
звернувся за допомогою до Кузнецовського
міського центру зайнятості. У свої 23 роки
Петро Володимирович вже має досвід роботи, адже працював соціальним робітником у
Володимирецькому центрі соціального обслуговування.
Спеціалісти центру зайнятості, ознайомившись з рекомендаціями медико-соціальної
експертної комісії та вивчивши професійні й
особисті якості клієнта, направили Петра
Хондоку на короткострокове стажування на
робочому місці до підприємця Ірини Ципіної.
Після стажування Петра було працевлаштовано майстром з ремонту взуття. Цю професію

Петро Хондока з роботодавцем
Іриною Ципіною
він обрав не випадково, адже змалечку мріяв
про творчу роботу, а ще до того ж за результатами профдіагностичного обстеження її порадили профконсультанти, адже вона відповідає
його інтересам, здібностям, нахилам.
Отже, варто об’єднати зусилля і знайдеться варіант працевлаштування та зміниться
доля людини.
Руслана Ярощук, начальник відділу
активної підтримки безробітних
Кузнецовського міського центру зайнятості
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Коли робиш щось самостійно,
життя робить тобі крок назустріч
За складних умов сьопомоги по безробіттю
годення знайти роботу
для організації підпбудь-кому непросто. А тим,
риємницької діяльнохто з різних причин має
сті.
проблеми зі здоров’ям, ще
Особистий консуважче. Фахівці служби зальтант осіб з інвалідйнятості індивідуально підністю Олена Михайходять до потреб кожного
ловська, здійснюючи
охочого працювати, намасоціальний супровід
гаються сформувати конкфізичної
особиретну стратегію дій для
підприємця Віти Левякомога швидшого поверчук, радіє, що за ненення до трудової діяльноповних вісім місяців,
сті. Особлива увага придінезважаючи на безліч
Віта Левчук
ляється питанню реалізації
різних проблем, які
права на працю інвалідами.
виникали в процесі становлення підприємця,
Віта Левчук працювала в Сарненській
колишня безробітна зуміла реалізувати свої
центральній районній лікарні медичною сестможливості і вже впевнено говорить, що рірою більше п'ятнадцяти років. Маючи інвалішення стати бізнесменом було правильним.
дність, з кожним роком відчувала погіршення
Можливо цей приклад – лише маленька
фізичного стану, – це і привело до звільнення.
краплинка з моря людських проблем, які у
Відразу жінка звернулась до районного
відчаї і потребують уваги держави та суспільцентру зайнятості за підтримкою. Спеціалісти
ства, які прагнуть до повноцінного життя, та,
центру зайнятості, розуміючи практично безна жаль, постійно натикаються на різні перевихідну ситуацію щодо працевлаштування
пони, нерозуміння, байдужість. Але кожен
Віти Василівни, скерували її на семінар «Як
позитивний досвід повернення людей з інварозпочати бізнес?». Зваживши всі «за» і
лідністю до активного трудового життя – це
«проти» започаткування власної справи, жінрадість за відновлену долю. І так хочеться,
ка виявила бажання пройти підвищення кващоб кожен з нас до цієї позитивної краплини
ліфікації
на
курсах
«Підприємецьдодав свою власну людяність душі.
початківець». Після успішного завершення
навчання та захисту бізнес-плану «ВиготовТетяна Дударик,
лення та реалізація готових текстильних визаступник директора Сарненського
робів» вона отримала одноразово виплату дорайонного центру зайнятості

Знайти роботу інваліду допомогла служба
зайнятості
Для переважної більшості людей початок
трудової діяльності відразу після періоду навчання є природним процесом, що зумовлюється традицією, способом життя і люди часто навіть не замислюються над тим, чому вони починають працювати. Тобто їхня мотивація до праці хоча і не усвідомлюється повністю, проте виявляється сформованою під

впливом виховання, прикладу батьків, оточення тощо. Це відноситься й до частини молодих осіб з інвалідністю, які працевлаштовуються самостійно, без звернення до центру
зайнятості.
Сергійчук Інна В’ячеславівна, закінчивши
Рокитнівське медичне училище, самостійно
знайшла місце працевлаштування, спочатку
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ним станом вакансій на місцевому ринку
праці, пропонували відвідати тренінги з орієнтації на профнавчання та семінари з техніки
пошуку роботи. Інна сумлінно виконувала всі
рекомендації спеціалістів центру зайнятості,
що й допомогло їй знайти постійну роботу за
професією продавець продовольчих товарів.
Для ефективного працевлаштування здійснювались заходи щодо сприяння адаптації
на робочому місці, були проведені відповідні
бесіди з клієнтом і в телефоному режимі, і
безпосередньо на робочому місці. На сьогоднішній день Інна працює вже рік, роботою
задоволена. Найголовніше – бути активним,
впевненим і ніколи не впадати у відчай, тоді
знайдуться і можливості, і помічники. «Мені,
особистому консультанту по веденню інвалідів, дуже приємно і радісно в душі допомагати таким людям» – каже заступник начальника відділу організації працевлаштування населення Сарненського районного центру
зайнятості Олена Михайловська.
Тетяна Дударик,
заступник директора Сарненського
районного центру зайнятості

працювала вихователем в дитячому садочку,
а згодом була працевлаштована медичною
сестрою. Але життя непередбачуване і була
вимушена звільнитись з роботи у зв’язку із
хворобою.

Інна Сергійчук
Звернувшись до центру зайнятості, Інна
В’ячеславівна була розгублена – не знала, що
робити, куди іти, хто ж може їй допомогти?
Спеціалісти, розуміючи ситуацію, намагалися
зробити все можливе, аби в безробітної не
знизилась мотивація до праці. Проводилось
всебічне та докладне ознайомлення із реаль-
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ГО «Спілка батьків дітей-інвалідів із
захворюваннями ЦНС «Стежкою добра»

Рівненська обласна громадська організація «Спілка батьків дітей-інвалідів із захворюваннями
центральної нервової системи «Стежкою добра» заснована та зареєстрована в обласному управлінні юстиції загальними зборами батьків дітей-інвалідів у лютому 2007 року.
Основною метою діяльності Спілки є забезпечення захисту конституційних та соціальних
прав, культурно-освітнього розвитку дітей з особливими потребами.
На виконання поставлених завдань і цілей Спілка працює у багатьох напрямках. Перш за все –
це відстоювання, захист прав та інтересів дітей-інвалідів. Для цього Спілка ефективно співпрацює
з органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування, а також з іншими громадськими організаціями. Ми проводимо заходи, які сприяють духовному, культурному та
освітньому розвитку дітей (паломницькі поїздки до святинь, екскурсії та літні табори). Велику
увагу приділяємо покращенню якості життя та стану фізичного здоров’я дітей.
За сприяння органів місцевої влади щороку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах
оздоровлюється значна кількість дітей у супроводі батьків. Завдяки багаторічній співпраці з благодійними фондами, наші сім’ї отримують матеріальну допомогу (продукти, одяг та ін.).
Спілка намагається створити належні умови для розвитку та максимальної реалізації дитячого
потенціалу та здібностей. Спільно з іншими громадськими організаціями «Стежкою добра» була
партнером у написанні багатьох суспільних проектів. Традиційно організовуються зустрічі батьків з фахівцями у сфері лікування та реабілітації дітей-інвалідів. Це дає можливість ознайомитися
з новими методиками лікування та отримати своєчасно кваліфіковану допомогу фахівців. В рамках співпраці батьки часто відвідують семінари, організовані Львівським Центром «Джерело» за
фінансової підтримки міжнародних благодійних організацій.
Членами Спілки можуть бути усі, хто має бажання захищати права та інтереси дітей.

Адреса Спілки: Україна, м. Рівне, вул. О. Теліги, 53, кв. 39.
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Діти-інваліди можуть одержати
професійну освіту у Житомирському
вищому професійному училищі-інтернаті
Навчальний заклад за 45 років існування випустив понад 9 тисяч кваліфікованих робітників із
числа осіб з фізичними обмеженнями. Випускники училища працюють у сфері побутового обслуговування, на підприємствах, в організаціях та займаються індивідуальною трудовою діяльністю.
Широкий вибір професій дозволяє молодим людям реалізувати, у відповідності до фізичних
можливостей, свої уподобання.
Соціальна, професійна, медична, трудова реабілітація учнів під час навчання допомагають їм
повірити в себе і адаптуватися в житті.
На період навчання за учнями зберігається пенсія, надається стипендія.
УМОВИ ПРИЙОМУ:
Денна форма навчання за державним замовленням (безкоштовно).
До вищого професійного училища-інтернату приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 35
років, що мають інвалідність, стан здоров’я яких дозволяє навчатись та працювати за обраною
професією.
Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком
тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та ін.
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ПРОФЕСІЙ:
- оператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
- кухар, кондитер (термін навчання – 2,5 р.);
(термін навчання – 1,5 р.);
- електромеханік з ремонту та обслуговуван- взуттьовик з індивідуального пошиття взутня лічильно-обчислювальних машин (тертя, взуттьовик з пошиття ортопедичного
мін навчання – 3 р.);
взуття (термін навчання – 1,5 р.);
- оператор комп’ютерного набору, секретар
- кухар, кондитер (термін навчання – 1,5 р.);
керівника (термін навчання – 3 р.).
- оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічиВипускникам видається атестат про
льно-обчислювальних машин (термін наодержання повної загальної середньої
вчання – 1,5 р.).
освіти та диплом про набуту професію.
Випускникам видається диплом про
НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
набуту професію.
- радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури (термін наНА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАвчання – 1,5 р.);
ЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ
- електромеханік з ремонту та обслуговуванЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ:
ня лічильно-обчислювальних машин (тер- взуттьовик з індивідуального пошиття взутмін навчання – 1,5 р.);
тя, взуттьовик з пошиття ортопедичного
взуття (термін навчання – 1,5 р.);
- оператор комп’ютерного набору, соціальний робітник (термін навчання – 1,5 р.);
- кухар, кондитер (термін навчання – 1,5 р.).
- слюсар-електрик з ремонту електроустаткуВипускникам видається диплом про
вання (термін навчання – 1,5 р.);
набуту професію.
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ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заяву на ім’я директора.
2. Направлення на навчання відділу міського
(районного) управління праці та соціального захисту населення з № пенсійної справи,
погоджене з центром зайнятості населення.
3. Довідку ЛКК про можливість навчання певній професії.
4. Довідку медико-соціальної експертної комісії або медичний висновок для осіб до 18
років та форму (картку) індивідуальної
програми реабілітації інваліда.
5. Документ про освіту.
6. Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками нарколога та психіатра.

7. Довідку з місця проживання про склад сім'ї.
8. Шість фотокарток розміром 3x4 см.
9. Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
народження.
9. Військовий квиток подається особисто.
10. Два поштових конверти, папку для паперів.
11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.
12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від
аварії на ЧАЕС (за наявності).
13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність.
14. Швидкозшивач та 10 файлів.

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі
конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.
О. М. Єнько, директор ЖВПУ-і

Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Московська, 43, тел.: (0412) 47-32-71, 47-32-74
(приймальна директора), 47-32-77 (факс); моб. (068) 677-62-03, (093) 408-32-47;
e-mail: ztvpui@gmail.ru.
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Огляд листів веде Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного бюлетеня
"Інва.net"
На листи відповідають:
складають: з 1 січня – 949 грн., з 1
 Тетяна Петрівна Папуша, заступник налипня – 974 грн., з 1 жовтня – 1014 грн.
чальника управління справами – начальник відділу по роботі із зверненнями гро Віктор Юрійович Радіонов, головний
мадян головного управління Пенсійного
спеціаліст відділу пільг Департаменту соціфонду України в Рівненській області.
ального захисту населення облдержадміністрації.
Запитання. Який стаж необхідно мати для
призначення пенсії інвалідам II групи загальноЗапитання. Які пільги при вступі до вузу
го захворювання при досягненні 40 років?
має інвалід III групи?
Гребенець С. П., м. Березне
Мешканка м. Рівне
Відповідь. Інвалідам II групи загального
Відповідь. Відповідно до чинного законозахворювання, які на час призначення пенсії
давства соціальної захищеності інвалідів в разі
мають 40 років, необхідно мати 9 років страскладання вступних випробувань з позитивним
хового стажу.
результатом до ВНЗ I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та
Запитання. Чи виплачується 100% пенсія
інваліди I-II групи, яким не протипоказано наінвалідам I групи від мінімальної пенсії за віком?
вчання за обраною спеціальністю. За інших рівБовгиря В. С., м. Березне
них умов переважне право на зарахування до
Відповідь. Інваліди I групи отримують пенсію
ВНЗ I-IV рівнів акредитації і професійнов розмірі 100% пенсії за віком, яка в свою чергу
технічних навчальних закладів мають інваліди
залежить від стажу та заробітної плати інваліда.
та діти з малозабезпечених сімей, у яких – обидва батьки-інваліди, один інвалід, а інший помер,
Запитання. Чи має право непрацюючий
батько-інвалід, який виховує дитину без матері.
інвалід III групи загального захворювання на
 Ірина Сергіївна Груздєва, заступник нанадбавку на дітей до 18 років?
чальника Державної податкової інспекції у
Борейчук Л. І., с. Яринівка,
м. Рівне.
Березнівський район
Запитання. Чи є якісь пільги при оформВідповідь. Така надбавка у розмірі 150 грн.
ленні
документації на підприємницьку діяльвстановлюється усім непрацюючим пенсіоненість та декларування доходів?
рам, які мають на своєму утриманні дітей до 18
Кириловець Н. Т., непрацюючий інвалід
років.
III групи, с. Рокитне
Запитання. Чи буде студент-інвалід III
Відповідь. В частині державної реєстрації
групи, який навчається заочно, отримувати
пільг для працюючих чи непрацюючих інваліпенсію по втраті годувальника?
дів не передбачено. Фізична особа, яка вважає
за потрібне зареєструвати підприємницьку діМешканка м. Рівне
яльність, звертається до Державного реєстраВідповідь. Пенсія у разі втрати годувальтора, надає пакет документів і реєструється.
ника виплачується лише тим дітям, які наДалі постає питання, яким чином підприємець
вчаються на денній формі навчання, заочники
буде проводити свою діяльність. Якщо буде
не мають права отримувати пенсію.
створюватися юридична особа, то відповідно
 Сергій Володимирович Коваль, начальдо 154 ст. пункту 1 Податкового кодексу
ник відділу соціальних виплат ДепартаУкраїни пільги будуть надаватися в частині
менту соціального захисту населення облподатку на прибуток. Якщо чисельність прадержадміністрації.
цюючих інвалідів буде становити не менше
50% загальної чисельності працюючих на даЗапитання. В якому розмірі буде виплачуному підприємстві і фонд заробітної плати інватися у 2014 році державна соціальна доповалідів буде складати не менше 25% загальномога особам, які не мають права на пенсію та
го фонду заробітної плати на підприємстві. Це
інвалідам?
те, що стосується юридичних осіб. Податок на
Мешканка смт Демидівка
прибуток вони в даному випадку сплачувати
Відповідь. Дана допомога призначається
не будуть. Що стосується фізичної особи, яквідповідно до порядкового мінімуму осіб, які
що вона зареєструється як підприємець, то
втратили працездатність. Відповідно до запільг законодавством не передбачено.
твердженого бюджету на 2014 рік ці суми
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Колір буднів і свят
В тандемі із совістю тихо живу,
В тандемі по вулицях міста ходжу,
В тандемі з’являюсь у людних місцях,
Тепер без тандему мені аж ніяк.
В тандемі з дорослим, в тандемі з малим,
Хто руку подасть – той уже побратим.
Лиш тінь полишила зрадлива мене,
Сховалась в закутку й до мене не йде.
Т. Войтович
Завдяки своїм рідним, друзям і усім, хто
оточує її, пані Тетяна зберегла і примножила
у собі позитивне ставлення до життя.
Сьогодні вона – голова Рівненської обласної профспілкової організації «Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів» та обласної благодійної організації «Обличчям до
істини», активний громадський діяч, постійно
виступає на захист прав інвалідів, цілеспрямованості вчить і інших. Організовує та проводить заняття з вивчення іноземних мов для
соціально незахищених верств населення, читає лекції з питань харчування, проводить
уроки толерантності і робить багато інших
добрих справ на користь тих, хто потребує
цього.
Спілкуючись з цією геніальною жінкою,
не перестаєш дивуватися її освіченості у різних галузях, її врівноваженості, красі розуму
і позитивній енергетиці.
І насамкінець розповідь про долю та життя Тетяни Федорівни хочеться завершити її ж
словами:
В сірому кольорі – сутність буття,
Сіра дорога лежить крізь жита,
В сірому мати плекає дитя…
Інші ж відтінки – прикраса життя.
Тетяна Рижа

Фанфари, яскравість та пишність, короткочасність злету – це зовсім не те, що приваблює цю невтомну жінку, а навпаки: сірий
колір, що і супроводжує нас по життю, вабить, будить її творчу уяву.
Людям часто притаманно розчаровуватися навіть у дрібничках. А що робити тоді, коли у наші ворота вривається пан Випадок,
який умить перевертає звичне життя? У житті
Тетяни Войтович, про яку розповідаємо, відбулося чимало подій. Але з десяток років тому стрілка життя повернула на 180°, кардинально змінивши долю.
Народилася Тетяна Федорівна Войтович
на Рівненщині, де і навчалася та проживає
нині. Безтурботне дитинство, школа, друзі,
дитячі розваги – усе йшло своєю чергою.
Здобула інженерну і педагогічну освіту. Потім – робота, сім’я, буденні клопоти… Усе
таке ж звичне, як і у всіх людей.
Після важкої хвороби повністю втратила
зір. Та не здалася – почала вчитися жити у
темряві. Каже: «Я вдячна за те, що у мене все
склалося саме так, а не інакше. Я не зосереджуюсь на тому, чого мені бракує, вдома навіть забуваю про те, що не бачу, оскільки виконую усю хатню роботу».

P.S. Поезія Тетяни Войтович представлена у рубриці «Творчість» цього випуску "Інва.net".

Він любить всією душею
Про Артема Довгалюка не раз уже йшлося
на сторінках Інва.net". Давайте пригадаємо.

З народження Артемчику ставили діагноз
ДЦП. Був довгий час боротьби за його здоров’я, і завдяки вірі та зусиллям мами Ірини,
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рував FM-радіоприймач, запустив пропелер,
засвітив лампочку та діод.
А ще Артемчик цікавиться історією розвитку телефонів, тому пошив телефонний записничок, в якому проілюстрував історію телефонів від першого пристрою до останніх
моделей гнучких та
прозорих сенсорів. Як
зізнається сам Артемчик: «Я дуже люблю
малювання, креслення
і писати різні проекти.
Я прагну зробити машину для перегонів,
яка б розвивала дуже
велику швидкість і
працювала не на бензині, а завдяки повітрю. Але поки в мене
не виходить – машина
ще заважка і зависока. Через наш Млинів тече річка Іква, тому моє містечко, як маленька
Венеція, має аж сім мостів. Я хочу розробити
креслення машини для очистки води і захисту
високорослих рослин. Машина має бути обладнана двома відеокамерами, щоб стежити і
збирати інформацію про береги…».
Артем також цікавиться динозаврами. З
братом вони дивляться розвиваючі мультфільми про давні світи і мульт-серіал «Потяг
динозаврів». Він знає багато їх видів, на кожну літеру абетки в нього є ім’я динозавра, а
ще йому подарували книгу про динозаврів,
правда польською мовою. Артемчик вільно
читає та перекладає, займається польською за
програмою «Rosetta Stone», бо це частина його родоводу, друга рідна мова.
Захопленням Артемчика є малювання.
Напевно це передалося з молоком мами, бо
це є родинним. Адже дід Артема Довгалюк
Олександр, світла йому пам’ять, заснував у
Млинові художню школу і 30 років був її незмінним директором. Дідову справу продовжує батько Артемчика – Юрій, він тепер очолює художню школу у Млинові. До своєї роботи ставиться жертовно, за власні кошти робить ремонт, часто за свої кошти купує матеріали для творчості учнів. Мама Артемчика,
Ірина Ковальська, закінчила Волинський університет, за фахом художник-педагог, працює в художній школі, любить живопис. Любимий дядько теж відомий серед художни-

тата Юрія, бабусі Ірини Михайлівни та лікарів, хлопчик зумів подолати перепони, які
йому, ще зовсім крихітному, поставила на
життєвому шляху доля. Пройшов час, Артем
підріс. 8 травня в цьому році він святкував
свій ювілей – 10 років. Лікарі продовжують
спостерігати
хлопчика,
який має проблеми із зором, соціальна служба
надає допомогу. Артемчик закінчує початкову
освіту в школі (всі роки
за своє навчання приносить додому похвальні
листи), закінчує перший
клас в художній школі. А
ще навчається у музичній
школі по класу гітари і
має перші успіхи, яким
завдячує своєму викладачеві Світлані Березі. Як більшість хлопчиків,
захоплюється технікою, любить фантазувати,
тож на день народження в подарунок від батьків отримав електричний конструктор. Це
близько 70-ти схем, склавши які, він змайст-
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Артемчик іноді і сам пише музику – короткі
п’єси та етюди. А ще захоплюється віршуванням, один із своїх віршів виконав для нас:
Осінь – найкраща пора у всьому році.
Листя пожовкле з дерев опада.
Ягоди глоду, терпкість калини
Пізньою осінню в наших серцях…
Птахи відлетіли, вже менш чути спів.
У звірів турбот дуже багато.
Осінь – це трішки сумне, але свято!
Та найголовніше з чим прийшов до глядачів Артемчик – це його роботи, які мають
свій стиль, свою особливість. Це дитячі фантазії, копії мамусиних робіт, в яких сміливі
та чисті барви, доброта, любов до батьків
(«Тато слухає музику», «Тато і мама», «День
весілля», «Птаха з ліній», «Нарциси»). Увагу
привертає портрет дідуся Олександра, який
Артемчик намалював разом з мамою. Є в його доробку портрети «Богородиця», «Моя
Джоконда», «Портрет» – аплікація, «Сова» –
графіка.
Велике прагнення жити і творити долає
всі недуги. За що б не брався цей здібний
хлопчик, він робить все класно, він робить з
душею, тому що любить життя!
Раїса Щербан,
за матеріалами Ірини Ковальської

ків – це Віктор Догалюк. Своїм мистецтвом
він радує жителів не лише України, але й
представляв рідну Батьківщину в багатьох
країнах світу: в Австралії, Франції, Німеччині, Голландії. Не можна не сказати і про бабусю Артемчика. Вона очолює централізовану
бібліотечну систему, творча людина, багато
років була незмінною ведучою районних заходів. Ось в такий родині талановитих людей
зростає Артемчик.
Попри проблеми із здоров’ям, він прагне
розвиватися, пізнає світ і як губка вбирає всі
знання, які передають йому рідні. Він, як його
талановиті родичі, малює, має персональні
експонування. Його роботи виставлялися в
районній бібліотеці на конкурсі «Обдаровані
діти», вдома зберігається диплом від Міжнародного благодійного фонду Катерини Ющенко «Україна 3000». Навчається Артем і в музичній школі по класу гітари. До слова, прадід Артемчика грав на всіх духових інструментах, дідусь Олександр на балалайці, тубі,
баяні та семиструнній гітарі, тато грає на балалайці та акустичній і електронній гітарі.
Вперше я зустрілася з Артемчиком на художній виставці робіт родини Довгалюків,
яка проходила у відділі мистецтва Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Худенький хлопчик у вишиванці старанно
перебирав струни гітари, демонструючи усім
свою майстерність. Він виконував «Дівка в
сінях стояла» (з народного) і «Спіріччуел-2».

P.S. Роботи Артема Довгалюка представлені на обкладинці інформаційного бюлетеня
"Інва.net".

На сторінках "Інва.net" дебютує сім’я Ляшуків. Марія Павлівна зі своїми віршами, дочка Іннеса та внучка Валентина з прозовими творами.
Іннеса Ляшук народилася 6 травня 1970 року. Творча людина, любить малювати, пише для
душі.
– Я щаслива від того, що можу розповісти про людей, яких маю честь знати і бути їх другом.
Як і всі мої друзі, вирощую квіти. Люблю троянди. Вдячна батькам, що привчили до праці, що навчили любити людей. Пишаюся своїм корінням, виховую дочку.

Знову цвітуть піони
Ранок був по літньому тихий і теплий.
Бреду ще сонною вулицею і на мить зупиняюся біля зарослого і покинутого обійстя. Колись тут була найкраща хата, цвіли молочно-

біло яблуні та вишні. В уяві постають різнокольорові духмяні піони, їх п’янкий аромат
наповнює повітря, схиливши голови під пекучим сонцем, вони ніби запрошують до гос37
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Скоро брати за випивку віддали рушники, каструлі, а потім меблі та систему опалення.
На місці колись веселої та ошатної, з біленькими фіраночками на вікнах хати, з
бур’янів визирала обшарпана будівля, як очі
привида зіяли чорні дірки вікон.
– Ой лихо, вже близько зима, як воно буде. – Промовляла Ірина. – Дірки у вікнах запрошують холод до хати.
Але вона не здалася, не складала руки. В
одній кімнаті залишилась грубка, яку можна
топити дровами. Ірина закрила вікно цератою
і старими матрацами, стягла вцілілі меблі і
зробила собі гніздечко. В руїнах та хаосі виріс маленький острівець, де оселилася надія
на те, що перезимує, дочекається літа. Це було жорстоке випробовування долі, бойове
хрещення в доросле життя. Невдовзі Іринина
молодша сестра Катерина принесла в пелені
дитину, так повелося уже в роду. Та виховувати немовля мама не змогла, необхідно було
заробляти на хліб. Ірина взяла на себе всі
клопоти по господарству і догляд за малям.
По всякому у них велося, був і холод, і голод,
бо кращий кусок для дитини, та жодна людина не бачила, аби Ірина жалілась чи плакала.
Завжди весела, сильна духом, до чужої біди
не байдужа. Знала як кого підбадьорити, кому
допомогти словом (часом і міцним словом),
кому ділом, кого вислухати. Спільними зусиллями дівчата виховали дуже хорошу дитину. Їм було ким пишатися. Та жити легше
не ставало. Біда постукала, коли не чекали…
Сестри поховали найменшого брата. Дві
пари жіночих тендітних рук не могли дати
лад занедбаному та розграбованому господарству і дівчата продають будинок та виїжджають у село в надії, що там знайдуть щастя. В селі люди відразу замітили приїжджих,
які не цураються роботи. Невдовзі Катерина
знайшла собі чоловіка, вийшла заміж і у синочка з’явилася чарівна сестричка.
А Іринка? Так, у неї все чудово, вона здійснила свою найзаповітнішу мрію. Ні, вона не
мріяла стати стрункою і вродливою, не тішила себе пустими мріями. Вона дуже хотіла
стати мамою. Хоч і ця мрія була недосяжною.
Але все добре, попри всі заборони лікарів, в
Ірини тепер двоє чудових діток. Я знаю, я
впевнена, вона хороша мама, дасть дітям те,
чого сама не отримала. Оптимістка, яких мало, не впала на коліна, а гідно прийняла свою

тини. А ось і маленька господиня – Іринка іде
доріжкою із повним полумиском соковитих
ягід у руках.
– Пригощайтесь, солодкі!
– Дякую!
Дійсно солодкі стиглі полуниці, дарунок
сонця та дбайливих рук.
– На здоров’я! – сміється дівчина і від її
сміху в голубих, як небо, оченятах витанцьовують сонячні зайчики. Сміється і ніскартопелька, всипаний рудими веснянками.
Волосся кольору стиглої пшениці зібрано у
тугий пучок. Ірина завжди весела і привітна,
вона – бабусина радість і втіха. Бо небагато
радості випало на долю старенької, з хворим
серцем, Ніни Іванівни. Син у колонії, дочка –
інвалід, але щороку вона підкидала матері
внука, їх було уже п’ятеро. Та найголовніше – проблеми зі здоров’ям у її улюбленої
внучки. Як грім з ясного неба лікарі винесли
вирок – Ірині потрібна термінова операція на
хребті… Після операції був довгий період реабілітації. Тривоги і сподівання, що дівчинка
буде як усі – струнка і красива. Зібрали гроші
і на повторну операцію, та вона, на жаль, не
допомогла. Струнке дівча стало як зламане
деревце.
– Це кінець. – Хитали головами бабці.
– Це зламає її психіку. – Казали молоді.
Та бабуся не здавалася, збирала гроші на
третю операцію. Оббивала пороги чиновників, просила у небайдужих людей. Та не судилося, не витримало хворе серце. Ніна Іванівна покинула цей світ.
– Пропаде Ірина. – Говорили сусіди в
один голос.
Ба ні, не погасли очі-вогники, не опустилися малі рученята. Тяжко жити на інвалідну
пенсію, та вона жодного дня не відчувала себе інвалідом. Погоджувалася на різні роботи.
Кому город садити чи полоти, або так по господарству допомогти, щоб заробити на шматок хліба чи на нову одежинку. Тепер вона
сама мала про все подбати, що їсти, в що одягатись, чим попрати. Рано прийшлось подорослішати маленькій Ірині, як старша, взяла
на себе відповідальність за двох менших братів і сестру. Ох, нелегкою була її ноша. Брати
пиячили, приходили до хати такі ж як вони
друзі, бо в цій господі було чим поживитися.
Її благання, сльози ніхто не хотів слухати.
38
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долю. Не стала черствою і злою. Біля її будинку знову цвітуть різнобарвні запашні піони.
P.S. Бачиш таку людину і розумієш нікчемність буденних проблем, а чи є вони насправді, ті проблеми? Чи є те, чого не можна
вирішити? Якщо є, повторюй:

Боже мій, дай сили все знести,
Сили дай, щоб у багно не впасти.
Дай терпіння цей тягар нести.
Господи, помилуй нас й спаси.
Іннеса Ляшук

Тернистий шлях дарований долею
новенькій формі з білими бантиками в косах
та великим букетом квітів, зірваних із маминого саду. З першого класу Люда добре вчилася, багато читала, росла життєрадісною і
допитливою дівчинкою, а ще мріяла стати лікарем, аби допомагати таким, як сама. По закінченні одинадцяти класів подає документи
на вступ до медичного інституту, але батьки
відговорили і Людмила стала студенткою
Львівського університету, факультет хімії та
біології. Розумниця, красуня – вона виділялася серед інших. Та дівчину засмучувало те,
що виділялася з поміж інших своєю ходою.
Не раз тамувала сльози, коли бачила, як подруги ходили на високих підборах, легко кружляли в танці. Батьків не полишала надія, що
їх улюблена дочка має стати такою, як всі.
Родина зібрала гроші і коли Людмила була
студенткою другого курсу, їй роблять третю
операцію. Ходити стала дещо краще, та все ж
постійно відчувала проблеми. З сумом усвідомлювала, що інвалідність на все життя, що
доля дала саме їй такі випробовування, і вона
смиренно має нести свій хрест.
По закінченню університету в 1974 році
направили вчителювати у Клеванську середню школу, що на Рівненщині. Щоденно вона
долала велику відстань від дому до роботи.
Спочатку близько 2 кілометрів пішки до дизеля, а потім ще селом дорога до школи. Непросто це було з її ногами, та Людмила разом
з іншими намагалася встигнути, не жалілася,
не шукала знайомств, щоб перевестися ближче, не вимагала пільг та поблажок. Вона не
звикла бігати з місця на місце й пропрацювала в школі тридцять три роки, три з них перебуваючи на пенсії.
На плечі Людмили лягла турбота про уже
немолодих батьків. Про себе не думала, часу
на особисте життя ніколи не вистачало. Не
зогледілась, як наче мить промайнула її молодість. Роботу залишила, коли стало вже зо-

28 лютого 1947 року в сім’ї рівненських
інтелігентів Олександра Север’яновича та Лідії Миколаївни народилася друга дитина, янголятко з великими синіми очима.
– Володю, у тебе є сестричка. – Сказав батько, дивлячись десь крізь сина. Але чому у
тата такі сумні очі? Чому дивиться десь у далечінь і тяжко зітхає? Хіба не цього дня всі
так чекали? Чи міг батько пояснити малому,
що у мами важкі пологи, що маля з’являлося
на світ ніжками вперед, і лікарі, рятуючи жінку, пошкодили немовляті сухожилки. Як пояснити дитині, що робити далі? Дівчинку назвали Людмилою.
– Богу, людям й серцю мила.
Батьки не чекали дива та не склали руки.
Були нескінченні консультації у найкращих
на той час лікарів. Коли Людочці виповнився
один рік, ескулапи розвели руками. Ніхто не
брався оперувати немовля, але й зволікати не
радили.
Першу операцію зробили в три рочки. Це
була складна процедура без загального наркозу. А потім гіпс і довгі місяці очікування.
Та результат не втішив. Права ніжка погано,
трішки краще ліва. Подружжя не здавалося –
наша дівчинка ходитиме!
Через два роки друга операція. Це була
вистраждана батьками перемога, хоч з правою ніжкою були ще проблеми та радувало
те, що дівчинка могла ходити. Гіпсові черевички замінили на ортопедичні.
Яке щастя! Їх Людочка нарешті не сидітиме вдома, а як усі може виходити у двір і
гратися з дітками. Її швидко полюбила дітвора, і коли з якихось причин Людочка не
з’являлася на подвір’ї, всі в один голос кликали її до гурту.
Так минуло літо і першого вересня Людусю щасливі батьки повели до школи. Батько в
білій сорочці, мама в ошатній сукні, між батьками гордо крокує новоспечена школярка у
39
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всім тяжко долати велику відстань. У 1986
році пішов з життя тато, а через дев’ять років
Людмила лишилася без мами. Втративши
найдорожчих людей, стала опорою рано
овдовілому брату та матір’ю його малолітнім
дітям.
Якось ми зустрілися на вулиці. Навпроти
мене поволі йшла немолода, але ще гарна
жінка невисокого зросту. Русяве волосся пишно спадало на плечі, а чоло прикрашала
ледь помітна сивина. Сині очі – озера вкриті
вранішнім туманом – ото вже правда дзеркало душі. Вона поспішала додому, бо завжди

любила працювати в саду та на городі. Любов
до землі успадкувала від батьків. Тут, як і колись, милують око квіти, вечірню тишу порушує стукіт дозрілих яблук, які падають в
траву. Тут кожна рослина дорога, обігріта теплом Людмили. Тут вона відпочиває душею,
як з живими, розмовляє з квітами, черпає
енергію від землі, набирається сил.
Дюймовочка з доброю душею, відкритим
серцем і залізною волею та жагою до життя
впевнено долає тернистий шлях, дарований
долею.
Іннеса Ляшук

Моя бабуся – моя гордість!
жень. У польоті поетичної думки розкривається увесь світ вражень, переживань, щастя
та журби такої рідної для мене людини.
Повернула родину на Рівненщину хвороба
моєї прабабусі Хавронії. Доглядаючи за нею,
бабуся Марія спочатку працювала у дитячому
садочку. Через два роки стався інсульт у Хавронії, який знерухомив жінку і бабуся вимушена була перейти працювати на газорозрядний завод, щоб мати можливість поперемінно
з сестрою доглядати вже нерухому матір. На
той час у родині було двоє діток (за рік до
повернення на Рівненщину народився мій дядько Павло). Бабуся розривалась між роботою, двома дітками та своєю мамою. Коли
здавалось, вже не буде гірше, Хавронія помирає, бабуся з тяжким серцем ховає матір.
По «гарячій сітці» у п’ятдесят років моя
рідна бабуся вийшла на пенсію. Проте сидіти
вдома не збиралася та влаштувалася на посаду прибиральниці у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Через п’ятнадцять років налагоджене
життя порушила страшна хвороба. Рак молочної залози примусив перенести дві операції
та курси хіміотерапії. Жахливі дні у онкодиспансері не побороли духу 65-річної жінки.
Коли ми родиною приходили на відвідини,
бабуся зустрічала нас у хорошому настрої,
заряджала оптимізмом та запевняла, що прекрасно себе почуває і все буде добре. Також
вона підтримувала своїх сусідок по палаті.
Завжди усміхнена та доброзичлива, стрімко
видужувала та повернулась до нормального
ритму життя.

Мені пощастило. У своєму житті я маю
приклад для наслідування. І це моя бабуся –
Марія Павлівна. Я не перебільшую, тому що
сильнішої жінки ніколи не бачила і не знала.
Знаю, скільки горя витримали її тендітні плечі,
і мене вражає стійкість та незламність характеру бабусі. У її світлих, добрих очах відображається досвід прожитих років, сум пережитих втрат і разом з тим сила та оптимізм душі.
Моя бабуся Марія народилася наприкінці
війни 22 квітня 1945 року у селі Сапожин Корецького району на Рівненщині. Ще маленькою дівчинкою вона тягнулась до знань. Після закінчення семирічної школи у рідному
селі, долала майже десять кілометрів шляху
заради занять у середній школі Крилова. Навчанню не заважало навіть те, що бабуся активно допомагала батькам по господарству.
Будучи бездоганною ученицею та займаючись легкою атлетикою, з чудовими досягненнями у даному спорті, безперешкодно
вступила до Рівненського педагогічного інституту. Отримала спеціальність вчителя фізики та математики.
Перебуваючи на практиці у Володимирецькому районі, бабуся зустріла мого дідуся –
Михайла. Пізніше навчала дітей математиці у
школах Корецького, Сарненського та Володимирецького районів. Згодом переїхала до
Миколаївської області, працювала у Новоукраїнській середній школі. Свою діяльність
поєднувала з творчістю. Так приємно мені зараз взяти до рук товстенький зошит з бабусиними віршами, перегорнути декілька сторінок
та перенестись до світу її думок, спостере40
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Після подолання хвороби на бабусю чекало ще одне випробування. У зв’язку з трагічними обставинами вона поховала чоловіка.
Ці важкі часи, страшна хвороба та горе
втрат тяжким каменем лягли на душу бабусі.
Проте вона залишилась такою ж сильною та
прекрасною жінкою, яка виливає свої почуття
у віршах, з радістю допомагає дітям з математичними задачами та вишиває цілі картини. У свої шістдесят дев’ять років бабуся досі

працює на рівні з молодими людьми, обробляє землю та є беззаперечним авторитетом та
опорою для дітей і онуків. Це моя гордість –
моя бабуся!
Валентина Ляшук
P.S. Поезія Марії Павлівни Ляшук представлена у рубриці «Творчість» цього випуску "Інва.net".

Можна, я скажу…
Я людина творча і загалом від політики
далека була. Та за останні три з гаком місяці
занурилася в неї і втомилася від неї, як і більшість українців і тих, хто підтримує нашу
країну в усіх куточках світу. Не можу похвалитися, що бодай трохи розібралася в політиці. Навпаки, заплуталася, остаточно переконалася, що це бруд та суцільна брехня, як ніколи, відчуваю, що слово може втомлювати,
вбивати, виснажувати так, як нездатна жодна
найстрашніша зброя. Ще зрозуміла непереможну силу людської дружби, підтримки, в
тому числі віртуальної. А ще непохитно, до
щему і без жодних доказів та можливостей
переконання, залізно відчула, що хочу жити в
Україні, в своїй державі, нехай навіть важко,
з проблемами, нестатками, але в Україні, хочу творити в ній і для неї.
Для чого пишу ці рядки? Для того, щоб
сказати, що Донбас у вогні, в страшній марі, у
протиборстві думок, сил, безвладдя і зброї,
але Донбас не лише стріляє, волає «Росія!»,
не лише чекає на зброю та гроші. Донбас ще
мислить, творить і любить свою країну. Якщо
скажу, що абсолютно всі ми тут патріоти
України, – ви ж не повірите, та я й не казатиму, бо це неправда. Хтось відчуває себе росіянином, а комусь байдуже і його країна там,
де більше платять. Для одних війна – це
смерть, а для інших – кишені, набиті вщерть.
Але війна не вбила в нас все людське.
Ми відчули всю високу ціну, вагу, аромат,
колір і музику миру, напевно лише тоді, коли
цього миру не стало, коли хочеш співати, а не
співається, хочеш радіти та відчуваєш, як очі
печуть сльози, коли хочеш святкувати з дітьми чи друзями, а разом краще не збиратися,
коли тебе просять написати статтю, а ти си-

Знайомтесь: Олена Чиркова, 1972 року народження, уродженка Луганської області, має
вищу освіту, філолог за фахом. Зір втратила
ще у студентські роки, але не зважаючи на
труднощі, закінчила Луганський національний
університет з відзнакою. Самотужки вивчає
іноземні мови, серед яких польська та іспанська,
досконало володіє новітніми ІТ-технологіями.
Надзвичайно творча людина! Активна і позитивна у житті. Виховує доньку. Відкрита до
спілкування.
Доброго і мирного усім дня! Давайте знайомитись. Мене звати Олена. А мешкаю в
Луганську, як зараз кажуть, в зоні проведення
АТО. Російський філолог за фахом – закінчила наш педуніверситет. Начебто працюю керівником літературно-драматичного гуртка
на місцевому підприємстві сліпих. Чому «начебто»? Тому, що ситуація дуже хитка й невизначена. В ній важко розібратися навіть
нам тут, на місці. Але я не про ситуацію, тобто не зовсім про неї.
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диш цілими днями й безцільно копирсаєшся в
новинах. Божеволієш, але не ладен припинити цього божевілля, бо за вікном стрілянина
або тривожна тиша, а бій десь в іншому, недалекому місці, де перебувають твої рідні та
друзі.
Та вже так ми створені, що паніка, біль,
тривога чи страх не можуть бути вічними.
Треба жити, саме жити, а не існувати. Вже
протягом багатьох років так триває, що, коли мені найважче, то
виплисти допомагає
пісня. З дитинства
мріяла стати співачкою. Минають роки, а
мрія лишається зі
мною. Можливо, сама
мало зробила для її
здійснення, можливо,
бракувало віри в себе. Як там не є, але до великої сцени мені ще йти та йти. На жаль, я
така не одна і саме тому група однодумців –
людей з обмеженнями зору – створила спочатку літературний аудіожурнал, а з часом і літературно-музичне об’єднання «Світ творчості» («Мир творчества»).
Нашу творчу команду очолює мій земляк
Артем Аргунов, поет, письменник, інтернетбізнесмен і просто сильна людина. Крім мене
та Артема, в нашій команді працюють люди
більш-менш відомі в
інтернет-колах.
Це
Світлана Мєдвєдєва
(Одеса), Дмитро Крупка (Харків), Олександр
Самійленко
(Запоріжжя),
Марія
Чопей (Чернівці) і навіть Христина Тельпук (Петербург).
Аби отримати уяву про те, що таке
наш журнал, запрошуємо зазирнути всіх бажаючих на сторінки
нашого сайту. Його адреса www.mt2012.ru.
Саме тут є посилання на всі випуски журналу, відомості про нас, про задуми та проекти, про творчі конкурси, наші творчі роботи,
а також роботи наших авторів, які не увійшли
до журналів.

Наш журнал і взагалі проект не замикається виключно в рамках кола людей з інвалідністю. Навпаки, ми хочемо сказати, що
для творчості не існує бар’єрів, кордонів та
перепон. Людина або творча, або нетворча.
Таланту не додає й не відбирає факт, що вона
не може ходити чи бачити світ очима, чути
вухами чи розмовляти за допомогою язика та
губ, жестів. Але ми й не
хочемо сказати, що людина
з
інвалідністю
обов’язково якась надзвичайна, надталановита
тощо. За нас все мусять
казати наші твори: вірші,
пісні, картини, оповідання.
Невдячна це робота –
описувати проект, що
триває вже майже два
роки. Ще раз запрошую
всіх зацікавлених до нас у гості, а з часом,
можливо, хтось з вас стане постійним нашим
слухачем, читачем, дописувачем чи автором.
Кличте також ваших друзів, близьких. Сподіваємося, всім у нас вистачить місця і матеріалів для натхнення.
Продовжуючи тему творчості, хочу зазначити, що моя мрія співати знайшла підтримку
і розвиток в голосовому інтернет-проекті
«Діалог», де такі самі люди, як ми з вами, але
відзначені надзвичайною креативністю, творять цілі мюзикли, вистави, композиції власними силами та абсолютно безкоштовно. Кожен
такий концерт чи вистава
особисто для мене стає
справжнім святом людської творчості та відданості справі, а також святом щирості та людських
емоцій. Під час концерту
отримую десятки зворушливих повідомлень з
подяками, побажаннями успіхів, власними
переживаннями заспіваної пісні, озвученого
вірша, зіграної ролі…
Та не слід вважати, що голосові чати – це
суцільна балаканина або розваги серед людей
незрячих та слабозорих. Багато уваги ці проекти приділяють освіті. Для бажаючих навчи42
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тися кулінарії є своя кімната і свій курс, де
можна навчитися готувати й поділитися власним досвідом. Є курси для тих, хто хоче
освоїти нові сучасні гаджети, інтернетпрограми тощо. Мені як філологу особливо
близькі та цікаві курси з вивчення іноземних
мов. Наші вчителі – люди дуже інтелігентні,
допитливі, обізнані. Своїми знаннями вони
охоче діляться з групою бажаючих вивчати
мови.
Отже, життя триває. Хто хоче в ньому
знайти себе, шукає і знаходить, хто прагне
творити чи нести світло чи користь, – той
творить і несе, хто хоче деградувати й падати
на дно, вбивати людей, дерти країну на час-

тини, танцювати на крові, лити бруд чи одурювати, – також на превеликий жаль, має таку можливість. Закінчуючи наше знайомство,
хочу побажати всім нам високих злетів у високе безкрає чисте небо, любові й вогню, які
сприяють народженню натхнення і творчості,
але попри все миру, миру і ще раз миру.
А ще хочу подарувати вам декілька своїх
віршів. Запрошую до спілкування на сайті
www.mt2012.ru.
P.S. Поезія Олени Чиркової представлена
у рубриці «Творчість» цього випуску "Інва.net".

«Проблема людей в тому, що вони пасивні»

– Петро Поліщук, голова рівненського осередку
громадської організації для молоді з вадами зору «Генерація успішної дії»
2006 році, юридично ми зареєстрували організацію у 2008-му.
– На сайті організації за рівненським
осередком досить великий послужний список, розкажіть докладніше про найяскравіші проекти.
Великий проект, який нам вдалося втілити – це «озвучення тролейбусів». Зазвичай
люди з інвалідністю користуються саме тролейбусами, бо там можна скористатися пільгою. Для незрячих така поїздка може виявитися некомфортною, бо ні в салоні, ні зовні
людям не дають звукових сигналів про назву
маршруту чи зупинок.
Якось ми з дружиною були у Хмельницькому і побачили, що там громадський транспорт обладнаний GPS-навігаторами, які налаштовані на сповіщення пасажирів про зупинку і номер рейсу, вирішили зробити щось
подібне в Рівному. Компанія-виробник приладів для сліпих погодилася розробити тестову версію пристрою, який сповіщав би пасажирів про прибуття тролейбуса. З моделлю
цього приладу ми довго ходили кабінетами
рівненських чиновників, аж до внесення змін
у Закон України «Про основи соціального захисту інвалідів», які були прийняті у січні
2013 року. Тоді міська влада вирішила взятися за проект і до листопада в Рівному з 70

Петро Поліщук з тієї когорти людей, які
вважають, що коли тобі чогось не вистачає –
потрібно йти і здобувати це. Доля, оточуючі і
сильні світу цього не зобов’язані влаштовувати щасливе існування кожної окремої людини, але вони можуть допомогти тим, хто сам
прагне бути щасливим і робить для цього усе,
що може.
Історія пана Петра, мабуть, достатньо типова для українця, якому не пощастило народитися з серйозними порушеннями зору. Навчався в інтернаті для слабозорих, до університету вступити не зміг через погіршення
стану здоров’я, пережив кілька операцій. У
1994 році вступив до Українського товариства сліпих (УТОС) з надією знайти роботу,
однак забезпечити всіх членів трудовою зайнятістю організація не могла і він зрозумів,
що єдина людина, на яку він може розраховувати у житті – це він сам.
– Пане Петре, як виникла ідея створити
«Генерацію успішної дії»?
Сталося так, що я поїхав на відпочинок,
який організовував УТОС, у Боярку, і там познайомився з іншими молодими людьми, в
яких були такі ж проблеми, як в мене. Тоді
ми почали думати про те, що потрібно створити громадську організацію для молоді з вадами зору. Фактично «ГУД» («Генерація успішної дії» – прим. авт.) почала існувати у
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окуліста список людей, які мають вади зору, і
почав їх обдзвонювати, пропонувати разом
збиратися, проводити час, організовувати дозвілля. По суті, це нікого не зацікавило, людям комфортно сидіти вдома і чекати, коли їм
усе подадуть. В основному запитували, що
ми пропонуємо, чи можемо допомогти грошима або продуктами. Проблема людей у тому, що вони пасивні.
– Де Ви берете матеріальний ресурс для
забезпечення діяльності організації?
З сімейного бюджету (сміється)... З пенсії
часто доводиться купувати папір, канцелярські приладдя тощо. Добре, що дружина це
підтримує – вона мій заступник в рівненському осередку «ГУД».
– Що Ви могли б порадити нашим читачам?
Брати себе в руки, триматися. Людина
може отримати те, що хоче, незалежно від
обставин.
Я,
наприклад,
оператор
комп’ютерного набору і молодший медичний
працівник з догляду за хворими, попри те, що
вищої освіти здобути мені не вдалося.
Спілкувалася Юлія Ковальчук

тролейбусів було озвучено 65, решта не підлягають вдосконаленню з технічних причин.
Ще одна ініціатива, яку нам вдалося реалізувати – це громадська експертиза з доступності. Вона здійснюється в рамках програми
«Безбар’єрна Україна». Першою областю, в
якій було здійснено експертизу, стала Рівненська. Протягом трьох місяців, з серпня по
жовтень, ми проаналізували рівень доступності для маломобільних груп населення різних
публічних та державних закладів. З результатами експертизи можна ознайомитися на сайті
програми
«Безбар’єрна
Україна»
(netbaryerov.org.ua).
З усіх перевірених установ (а це і приміщення облдержадміністрації, і управління
охорони здоров’я, і перинатального центру,
департаменту соціального захисту, обласної
ради...) найдоступнішою виявилася будівля
Рівненської обласної державної адміністрації,
найнепристосованішим – обласне управління
охорони здоров’я.
– Ви не перший рік працюєте з людьми,
які мають обмеження зору. Скажіть, у чому головна складність Вашої діяльності?
В Рівному мало активних людей. Це нікому не треба. Свого часу я взяв у лікаря-

«Творчість – це свобода» –
Олександр Євтушок
Олександр – інвалід дитинства, проте він з тієї категорії людей, які не чекають на поблажки
оточуючих чи системи і не страждають зайвими комплексами через свою інакшість. Зрештою,
усі люди різні, хтось вважає свої відмінності обмеженнями, хтось сприймає їх як обставини, з
якими нічого не можна вдіяти, але до яких можна пристосуватися.
Його творче життя насичене подіями. Попри усі складнощі українського (не говорячи вже про
рівненський) літературного процесу, Олександру Євтушку систематично вдається потрапляти в
топові позиції різноманітних премій та конкурсів, ставати учасником літфорумів.
Він – дійсний член Національної спілки письменників України.
У 2013 році Олександр став лауреатом премії «Краща книга Рівненщини» в номінації «Краще
видання для молоді та юнацтва». Цього ж року було реалізовано проект зі створення першої на
Рівненщині некомерційної аудіокниги «Пиво з абрикосів» для слабозорих та незрячих читачів, автором якої також є Сашко.
Письменник вирішив поділитися з читачами «Інва.net» своїми міркуваннями про
творчість, успіх та літературу.
– Олександре, свого часу ти працював у
бібліотеці, зараз повністю переключився
на письменницьку діяльність, скажи, будь

ласка, як вдається «триматися на плаву»
сучасному письменнику?
На це питання мусив би відповідати не
так з власного досвіду, як з приватного досвіду моїх колег. Бо у мене ніякого «на плаву»
практично немає. Минулого року заробив
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домих лише Ван Гогу. Приклад попсовий, до
речі.
– Якось Андрій Любка, молодий український літератор, сказав, що справжній поет – тотально нещасний. Чи стосується це
письменників?
Я знаю одну поетесу, рівненську, яка категорично з цим не згодна. І знаю іншу рівненську поетесу, яка, скажімо так, категорично мала нещасливу долю. І можна набрати
цілу низку перших та других. Та головне, що
обидві поступитися своїми поглядами не хотіли. І друге: це було колись. Я не знаю, що
вони зараз думають. Це для прикладу.
Ближче ж до відповіді: то люди в принципі не можуть бути ні щасливими тотально, ні
тотально нещасними. У всякому разі зараз,
при цьому житті. Можна хіба що прагнути
бути тотально спокійними, насолоджуватися
тим моментом, який у тебе зараз, цього дня,
максимум завтра, і мінімум кількома днями
перед цим. Детальніше, то була б окрема довга розмова-релакс.
Великі плани не вкладаються у поняття
щастя-нещастя. Тому постава «нещасного поета» чи «успішного прозаїка» – це щось на
кшталт професії «хороша людина». Письменники мусять вчитися подобатися або уміти
казати те, що подобається. Про тотальнонещасного з цієї ж категорії. Бо зі сторони
той нещасно-тотальний може здатися суцільно-успішним молодим автором, який купається в морі симпатій.
А боротися з проблемою чи завданням –
це і є рух. І залежить тільки від тебе, як ти
подивишся на невдачу чи успіх. Загально?
Так. Бо якщо конкретно, тоді поставте питання конкретніше або змістовніше. Поняття
«щастя» чи «нещастя» для мене незмістовне.
Хіба що зізнаюся: віднедавна.
– Особисто тобі в якому настрої краще
пишеться?
Настрій не настільки має значення. Є завдання, є ціль, є конкретна сторінка або образ. Є конкретне питання, яке треба герою
подолати або подія, яку автор мусить змалювати. Якщо не виходить – відбувається процес стагнації або так званих вистраждань. А
коли воно «пре», то можна бігати між киплячою каструлею з супом і ноутбуком, це не заважає. Головне мати змогу пальцями набирати текст на клавіатурі, і щоб у тому тексті

флешку (не без симпатій від вашої бібліотеки) та премію Світочів (з гонораром). Але це
сталося раз на десять років. Натяк, надіюсь,
зрозумілий. Це навіть не підробіток. Тому достойно чи детально не відповім. Хіба що додам: заробляють рівненські письменники не
письменницькою працею. За винятком 2-3 авторів, які суміщають редакторсько-видавничу
працю з суто письменницькою. І один-два поза межами Рівного. А що робиться за межами
Рівного узагалі, це можна дізнатися з інтерв’ю маститих і відомих. Читайте про них
самі.
– Читачам «Інва.net» цікаво було б довідатися про підтримку з боку держави
творчих ініціатив людей з фізичними обмеженнями. Чи існують якісь програми
для фінансової допомоги або спеціальні
премії?
Саме про таку підтримку – не переймався.
То зараз залежить від різних фундацій. Певно, є десь і такі, може знайде хто. Письменники ж подаються на гранти чи премії незалежно, з фізичними вони обмеженнями чи з
ментальними, жанровими, віковими, з роздутими амбіціями чи ні (до речі, до вже відомих
фундацій наших олігархів – рівненського Матчука або (знаю, що навіть українськіпреукраїнські патріоти йдуть) до Ахметова). І
кажу це без осуду , лише з іронією, бо і сам
був би не проти.
– Як ти гадаєш, чи повинні держава і
люди виділяти творчість інвалідів з-поміж
загального «потоку», на кшталт того, як
вирізняють Паралімпійські ігри, чи це
дискримінація?
Ні в якому разі. Три знаки оклику. Паралімпійські ігри – це не той прояв, не той зріз.
Це не творчість. Це якраз життя з обмеженнями, які допомагають подолати, зібравши
таких сміливців на змагання. А творчість не
може бути обмеженням – це свобода, звільнення, прояв самобутності. В іншому випадку
оте «вирізнення» буде подвійною якщо не
дискримінацією, то проблемою – мало того,
що зайвий раз наголосять аби наголосити, нібито намагаючись зарадити-допомогти, так
ще й наперед поставлять у становище прохача. Ван Гог відрізав собі вухо – він є інвалідом? Гм, на сьогодні це був би відвертий піар для митця. А тоді, насправді, це стався вибух неконтрольованих творчих процесів, ві45
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го, «Жага кохання» Юкіо Місіма, трагікомічні – «Дон Кіхот» Сервантеса або «Вальдшнепи» Миколи Хвильового. Усі вони є разом з
тим ідеальними. А попереду вже наведених
просто ідеальні «Читець» Бернгарда Шлінка,
листи Франца Кафки до його коханих жінок,
«Соляріс» – Станіслава Лема, «Країна снігу»
– Ясунарі Кабабата, «Шлях невідомого» –
Ігоря Качуровського. Або оповідання Олександра Ірванця «Загибель Голяна»… Одним
словом список буде видовжуватися… і це будуть мої уподобання. Тому не користуйтеся
ними.
– Успішна людина – це..?
Це людина з хорошим почуттям гумору.
Завжди таким заздрю.
– Твоя порада людям, які розчарувалися у житті.
Не буду. Не варто. Припустімо, треба
«пропісочити» людину, яка зробила помилку
(зробила собі ж на шкоду). І у якої бувають
такі ж проблеми, як і у мене. Можна спробувати – і нічого не вийде. Коли ти радиш, а у
відповідь мовчать, яка може бути конструктивна розмова? Хіба що, запропонувати навчити одній конкретній, приміром, процедурі,
або вчитися самому. Приміром, тій процедурі
я навчився – і зникло багато «розчарувань» у
часі, медицині, ліках, настрої, людях , і навіть в книгах чи почуттях, тим паче у політичних поглядах чи економічних макропоказниках. Але не завжди конкретний приклад
допоможе.
Дивлячись які причини того розчарування. Єдине, що порадив би, і то, злегка так –
щоб близькі, які ту розчаровану людину оточують, не відпускали його чи її. Придивіться,
посидьте, може з вами чимось поділиться.
Терпіть, покажіть, що він/вона потрібні, навіть трішки.
Цьому не навчиш. Це підказують вчинки
таких же людей, як ті розчаровані. Вони просто близькі, знайомі, просто вони зараз не розчаровані. І ви з ними близькі по духу, чи як
це сказати. Шукайте таких і не відпускайте –
і себе поцінуєте.
Спілкувалася Юлія Ковальчук

щось таки було. А між цим мурувати чи давати ляпаси.
Звісно, інколи певний комфорт зовнішній
вкрай необхідний. Для редактури, приміром,
або зосередження. Але і зосередження не
завжди мусить даватися тишею. Є іскра. Є
пошук матеріалу. Бо головне, знову таки, мета. Зрештою, є словники чи сторінки в неті,
які мусиш гортати хоч інколи. І якнайменше
паперових газет. Краще музика.
– А в якому настрої краще виходить? 
Краще виходить не від слова «настрій» –
виходить від того, яка людина, факт чи подія
припала до душі, думки, переконань. Це також може бути фото, книга, кіно, пропозиція
філософська чи життєва, картина, слово почуте в тролейбусі, почуття чиєсь збоку і у собі, поштовх внутрішній чи зовнішнє порівняння, якийсь спротив або, навпаки, категорично чуже уподобання.
Це може бути парадокс, а може бути щось
від інтуїції.
Сам по собі настрій хороший тільки для
одужуючих. От на цю особливість настрою
точно вкажу.
І є дві умови, що мають значення більше,
ніж усі хороші настрої.
Це любити Когось (можна багатьох) і ненавидіти Щось (не обов’язково манну кашу).
Хоча і ці умови не раз заважають.
– Наші читачі часто звертаються з проханням порадити життєствердну, надихаючу літературу. Що б ти їм порадив?
Не варто. Для одних підійде – для інших
ні. Смак життя якраз в цьому й полягає –
знайти саме те, що тобі потрібне. Ніхто краще тебе не знає, що тобі потрібне.
А прислухатися можна краєм вуха. Є романтичні книги, є похмурі, є трагікомічні, є
ідеальні.
У мене, наче десь у кишені, у грудях чи
якій там чакрі просто є збережений список
моїх улюблених, з умовою, що будь-коли,
внутрішнім поглядом (це самоіронія) я блукаю по їхніх обкладинках чи гортаю сторіночки і мені щось усміхається. Просто так. Або
хмуриться. Для прикладу?
Романтична – Ніколас Спаркс «Незабутня
прогулянка», похмура – «Бєси» Достоєвсько-
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Сенс життя
Рідні Володі і він сам ще й досі з вдячністю згадують вчителів та вихователів цієї
школи, які з перших днів оточили хлопчика
батьківською увагою та материнським теплом.
В школі Володя навчився вишивати, засвоїв техніку роботи з бісером, займався столярством. А ще з дитинства був закоханий у
квіти, тож у класі мав свій зелений куточок,
де вирощував квіти. І тепер біля домівки з
ранньої весни до пізньої осені милують око
різні сорти квітів, вирощені руками Володі,
його подвір’я наче оазис чудової природи.
В даний час Володя навчається на ІІ курсі
в Дубенській філії Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» за
спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».
Стільки пережито й передумано. Іскорки
віри і холодні нотки відчаю. Та все найгірше
в минулому. А те, що відбувалось в душі, вихлюпнулось, вирвалось, висвітлилось у кольорах: сумних і світлих, ніжних і веселих.
Саме такі кольори в картинах Володі Ярового, які він вишиває у кожну вільну хвилину.
Його вишивки демонструвались на виставках художнього мистецтва в містах Дубно та
Рівне. Неодноразово нагороджувався грамотами та дипломами.
Привітний, усміхнений – він дарує людям
щедрість своєї душі і вміння «золотих рук».
Він має великий дар тонко відчувати навколишній світ, всю гаму кольорів природи, він
живе у своєму творчому світі, живе своїми
захопленнями і в цьому сенс його життя.
Лідія Пасічник,
бібліотекар Дубенської районної бібліотеки

20 років тому у сім’ї Олександра Ярового,
що проживає в селищі міського типу Смига
Дубенського району, з нетерпінням чекали
народження первістка. І якою ж втіхою було
для батьків та бабусі народження хлопчика,
такого маленького, біленького, ясноокого дива. А якою веселою і допитливою Володя був
дитиною, доки не сталося біди – хлопчик
упав із стільця, на якому стояв, після чого перестав чути і говорити.
Не хотілося вірити лікарям, які одностайно поставили діагноз «Травматичний неврит
слухових нервів». Як вирок жорстокої долі
було видано медичний висновок на оформлення інвалідної пенсії.
Не змогла повірити і змиритись з діагнозом бабуся Любов Федорівна. Безсонними
ночами вона невпинно шукає відповіді на запитання, які, мабуть, до останніх днів життя
будуть турбувати її. Як змиритись із тою стіною, яка відділяє її внука від світу щастя і
надій? Де знайти стежку, яка виведе його з
вакууму глухоти? Як допомогти йому, глухонімому, вижити серед жорстокості і байдужості сьогодення? Як через власні клопоти, жалі
і хвороби не залишити глухонімого внука на
самоті із своєю важкою долею?
Бабуся не змогла змиритися з вироком долі. Вона постійно шукала порятунку. Брала
маленького внука на руки і їхала, спочатку до
лікарні у Смизі, потім в Дубно, Рівне, Київ.
Та ніде не могли зарадити хворобі хлопчика.
Час минав, Володя ріс допитливим, уважним, добрим і спокійним. Він якимось особливим чуттям вловлював усі відтінки багатогранного життя, що вирувало навколо, але
разом з тим йому була потрібна кваліфікована допомога. Тож у 6 років хлопчика віддали
на навчання в Тернопільську спеціалізовану
школу для дітей з вадами слуху, де він провчився дванадцять років.

P.S. Роботи Олександра Ярового представлено на звороті цього випуску "Інва.net".
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Окрема доля – окрема історія
Не раз і не два хочеться запитати у самого Бога, для чого Він дає деяким людям стільки випробувань, стільки труднощів і проблем. Мабуть-таки, для того, щоб зробити їх міцнішими,
міцнішими духом і тілом. Щоб не впали вони на життєвій дорозі, не схибили, а вставали та
йшли далі, боролись, загартовувались і могли вільно назвати себе достойними поваги…
Важка доля, безперечно, випадає кожному з нас. Але як живеться тим, хто не має усіх тих
можливостей, що маємо ми? Тим, кого ми звикли називати людьми з особливими потребами.
Важко навіть уявити, як прожити у такому стані хоча б один день. А вони не те що живуть –
вони стають митцями, майстрами, великими будівничими нашого з
вами життя, а часто навіть і прикладом для наслідування.
У нашому регіоні таких людей є чимало. Багато про кого ми і не
знаємо достовірно. Але ті, з ким доля звела нас, – вражають. Перед ними так і хочеться схилити голову, подякувати їм за все, що роблять
щоднини, щогодини. Адже це і громадські діячі, і поети та письменники, фотохудожники та майстри інших видів мистецтв.
Знайомтесь Юлія Костюкевич – поетеса, лауреат Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів «Гранослов», Всеукраїнських конкурсів творчої молоді «Повір у себе», член
обласного літературного об’єднання «Наше коло», член Національної
спілки письменників України.
Осінь
«Дівчино, ти ворожиш
Літо на воронім.
Дівчино, ця дорога
Плаче тобі: ходім…»
«Я почекаю трохи
Ще мені світла тьма…»
«Дівчино, цю дорогу
Знов замете зима.
Зимно дорозі буде…»
«Зимно? Ну що ж, тоді
Легше вона забуде
Холод моїх слідів.
Знаєш, як пахне спокій?»
«Ти розкажи мені…»
«Зимно їй буде, поки
Дні не минуть сумні.
Сонцем зітхне дорога,
Ляже ножем до ніг…»
«Дівчино, ти ворожиш –
Поворожи й мені…»

***
Шумлять дощі... Тривоги в душу линуть,
А літо стало ближче у стократ:
У світ зірок і білого жасмину
Мене покликав яблуневий сад.
І я прийшла – з розплетеним волоссям,
В якому заблукали краплі днів...
А дощ іде, нагадує про осінь,
Яка ще не торкалась навіть снів.
Якої ще не буде довго-довго,
Бо літо вповні, бо зелений сад.
А дощ іде... Дерева, наче човни,
Пливуть, не озираючись назад...
Стукайте і вам відчинять…
Замкнуті двері. У них уже стукали люди.
Ті, що, поглянувши вгору, побачили рай,
Ті, що забули збагнути, що Світло – не всюди…
Замкнуті двері шепочуть: «Його обирай».
Замкнуті двері шепочуть крізь смуток
блаженний.
Замкнуті двері. До них підбирали ключа
Ті, що, поглянувши вгору, були безіменні,
Ті, що ім’ям заклечали печаль у очах.
Двері старі, вони пахнуть не цвіллю, – минулим.
Стукають люди, збирають росу в постоли…
Замкнуті двері, і хтозна-чому їх замкнули.
Хтозна-кому їх відчинять і хтозна-коли…

***
Тривога знов нашіптує слова.
Крім мене, їх почути може осінь…
Моя душа, розхристано-жива,
В стерні небесній коле ноги босі.
І даль степів стає мені мов ртуть.
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***
Сумуєш за птахом, коли
У думці приходить: «Вже осінь...»
І дивишся простоголосо
На зсивілий тихий полин.
Розбито скидають листки
Берези і губляться в росах.
А вітер, закоханий в осінь,
Похмуро збира мідяки...

***
Прости мені, Господи, тиху мою
небайдужість
До світу цього, що порвався і впав, як роса,
На трави, що степ простягнув, як долоні
потужність,
На трави, що завжди тягнулися у небеса.
Бо треба летіти, бо треба відчути
безмежність…
Струна надривається, наче остання струна.
І схлип її вічний, розгублений,
наче бентежність,
У кожному, хто хоча б раз усміхався у снах…

Оксана Нікітюк – фотограф, поетеса, член літературно-

го об’єднання «Поетарх», що діє при міському Палаці дітей та молоді, учасник клубу «Натурального землеробства».
Варни
Я спонукаю слухать Душу,
Іти дорогою своєї Долі,
Та нагадати Вам я мушу –
У кожного свій шлях до Волі.
Комусь харчі і дах над головою –
Є сенсом усього його життя,
А хтось порине з головою –
В можливості свої і Бога пізнання,
Хтось хазяйнує і знаходить втіху,
А інший – захищати Рід спішить
Ми всі потрібні цьому Світу,
Давайте чесно в нім служить.

***
Чому буває так, що нас не чують,
За безліч слів не бачать нашу суть,
Чому уже нас більше не шанують,
Лиш одиниці бачать власну путь...
Буває так, коли слова втрачають
Свій образ, душу, цінність золоту,
Коли в звучанні фраз вбачають –
Принизливу людині пустоту...

Ненасилие
Мы точно знаем все как нужно
Кому-то жить, любить и верить,
Но почему-то в жизни трудно
Свои нелепости измерить.
Когда навязываем мненье,
Мы проживаем жизнь чужую,
Испытывая тем Души терпенье,
Свою судьбу меняем на другую.
Я к ненасилью призываю,
Своей Души и тех, кто рядом,
Друзьям я сердце открываю
И угощаю вкусным чаем….

***
Після дощу живильною росою –
Впаду на трави ранньою весною,
Заплющу очі, з вітром обіймуся,
Тієї ж ночі – птахом обернуся.
Як соловей – тобі співатиму,
Пройдуть віки – а я кохатиму...
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Вікторія Самчук – поетеса, заступник голови Рівненського

обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії», активний громадський діяч, член громадської ради при Рівненському міськвиконкомі.
Загиблим на Майдані
Мить. Погляд крізь приціл і вічність.
За Україну – так! За «них» не варто
Своє життя перетворить в готичність.
Скажена куля – снайперові жарти.
Зимою всі мішенню стали –
Старий, малий, чи чоловік, чи жінка.
«Вони» супротиву від нас не ждали.
Народ – це не «керована машинка!»

Спориші
Проростають весняні дощі
Білими і буйними садами,
Та торішні, всохлі спориші –
Мов хрести над вбитими синами.

Втікали, мов щурі із судна.
Хто з України, хтось із «Регіонів».
Народний осуд пережити трудно,
Коли у спину погляди мільйонів.

Скільки ж сотень треба приректи?
Тисячі? А може міліони?
Щоб із споришів оті хрести
Перекрили ворогам кордони.

Настигне кара їх повсюди!
І в Україні, і в Росії, й далі.
Та матерів прокльони, сльози будуть
Тавром, палатимуть замість медалей.

А чи треба їх уберегти?
Як в душі немає Батьківщини,
Коли брат на брата хоче йти,
Підло устромивши ніж у спину.

Мить. Постріл. Біль останній. Вічність.
Загиблих на Майдані не вернути.
Оцінить лиш історія трагічність,
А героїзм вже оцінили люди.

Схаменіться українці всі!
Від Карпатських гір і аж до Криму.
Прощення у Бога попросім,
Щоб порятувати Україну.

Правда
Зіграти в правду я остерігаюсь,
Бо випадуть усі скелети з шафи.
Брехати легше: просто потім каюсь.
За правду – лише санкції і штрафи.

Ще терпіння в Нього попросімо,
Духу, сильного патріотизму,
Мудрості побільше дай усім,
Забери всю злість із егоїзмом.

Червоною доріжкою
Червоною доріжкою
Я душу розстелю.
По ній пройдися зіркою,
Відчуй, як я люблю.

Ми подумаймо не тільки за себе.
Потім щоб не мучило сумління.
Як Росія Україну роздере,
Що залишимо прийдешнім поколінням?!

Сумуй зі мною зорями,
Вітрами з диких гір,
Бо ми сплелися долями,
Хоч може ти й не хтів.

Схаменіться люди! Потерпім
Від Карпатських гір і аж до Криму.
Неньку Україну не ділім!
Всі рятуймо, бо вона єдина!

Хворій зі мною пристрастю.
Хвороба ця страшна.
Любов не дружить з гідністю,
Як любиш лиш одна.
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Тетяна Войтович – голова Рівненської обласної профспілкової організації Всеукраїнсь-

кої профспілки працездатних інвалідів та обласної благодійної організації «Обличчям до істини»,
активний громадський діяч, виступає на захист прав інвалідів, любить писати вірші.
Нитки підбирала, хрестик рівно клала,
Щоб в сорочку вбрався, матінка чекала.

Осінь
Завітала пізня осінь у поля,
У тумані заховалася земля,
Натомившись до нестями, спочива.
Все, що мала нам віддати, віддала.

Вишивала мати сорочку ночами,
Виглядала сина домів з земляками.
Земляки вернулись з Києва, з Майдану,
Привезли дитину, в домовину вбрану.

Помарніли, пожовтіли вже луги,
Сірий відблиск й сухе листя у воді.
Не женуть корів до річки пастухи,
Не співає жайвір пісні угорі.

Умить посивіла ще нестара мати,
З горя почорніла, бодай не казати,
Плакала, кричала, гірко голосила,
Сорочкою вишитою домовину вкрила.

Тихо в полі, тихо в лісі й у селі…
І якийсь тремтливий спокій навкруги.
Ще обідній теплий промінь сонце шле.
Скоро, скоро вже до нас зима прийде.

Сидить в хаті батько, мову му одняло…
«Був би я поїхав – ниц би ся не стало».
В кутку бідна мати нитки підбирає,
Щоб хрест обв’язати, рушник вишиває.

Сорочка для сина
Вишивала мати сорочку для сина.
Молодий дубочок: єдина дитина.

Поезія Марії Павлівни Ляшук
Матусі
Я чую голос твій, рідненька
І часто бачу уві сні.
Без тебе небо похмурніло,
Для мене стали дні сумні.
Я чую кроки твої в тиші,
І дотик ніжних твоїх рук,
Нехай би ти була зі мною,
Не знав би я ні сліз, ні мук.
Роки ідуть, а я старію,
Вже стала сива голова.
В моїй уяві ти лишилась
Така ж чарівна, молода.
Повік тебе я не забуду
Й молитись буду за тебе.
Душа твоя в небеснім царстві
Спочинок свій нехай знайде.
***
Скажи, чому ти так змарніла,
Погас вогонь в очах твоїх?
Душею стрілася з журбою,
Забула друзів всіх своїх.

***
Тихо. Я зайшла в твій дім
Гостею незваною,
Не хвилюйсь, я не залишусь,
Бо не звусь коханою.
На шляху твоїм не стану,
Горя не бажаю,
Я знайшла свою стежину,
З неї не звертаю.
Часто в снах тебе я бачу,
Наче все це наяву.
Я люблю та добре знаю,
Не покличеш, та я жду.
Хочеш, знов зайду в твій дім
Весною квітучою,
Хочеш, стану під вікном
Вербою плакучою.
Хочеш, я прийду до тебе
З ніжністю і ласкою,
Хочеш уві сні тобі явлюсь
Чарівною казкою.
Хочеш буду я для тебе
Як сестра чи мати,
Горе, смуток і недуги
Я зумію відігнати.

Уста твої засмучені до болю,
Скажи, що ти пережила?
З стрункої, ніжної красуні
Ти стала мавка лісова.
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Пролетіли роки, мов в тумані,
Про майбутнє не думала я.
Дарувала тобі літа й весни,
А для мене лишилась зима.
Я дружини твоєї не знаю,
Відчуваю лиш плач її в сні.
До сім’ї я тебе відпускаю.
Не забуду ніколи. Іди…
Не кори, що так палко любила,
Не палю я ще й досі мости.
Молю Бога, що тебе зустріла,
Не забуду ніколи, прости!!!

***
Вітер зачепивсь за скелю,
Впав в долину на траву.
Вона шепотом благала:
Дай водиці, бо помру...
Дай напитись друже-вітре,
Вже пожовкла – сил нема..
Любуватись світом хочу,
Я ж ще зовсім молода!!!
Крила вітер розпустив,
Швидко мчав до моря.
Палко він траву любив,
Не бажав їй горя...
Зашуміло море сильно,
Вийшли хвилі з берегів.
До підніжжя вода лилась,
А за нею вітер брів.
Підняла трава голівку,
Підвелася від землі.
Щиро дякувала вітру –
«Ти як друг і брат мені».

***
Кувала зозуля, злітаючи з гілки.
А я все дивилась їй вслід,
Колись ми були молоді і вродливі,
Тепер я бабуся, а ти уже дід.
Роки пролетіли, як птахи над лісом,
Не в силі ми їх зупинить,
Немає вже лісу, лиш поле широке,
Затишку не знайду ніде ні на мить.
Погойдує вітер травицю шовкову,
Співає їй пісню чарівну свою.
Сиджу одна в тиші, схилившись до шибки,
Здоров’я і щастя у Бога прошу.

***
Рушив поїзд, а ти вже поїхав,
Я стою на пероні одна.
Там далеко у тебе дружина
А у мене нікого нема.

Поезія Олени Чиркової
***
Осень протянет ладошку –
Не хочется пожимать.
Лета последнюю ложку
Вновь, как плацебо глотать.
Сентябрь незатейливой песней
Резвится по струнам дождя.
Прошу, безвозвратно исчезни
И не обнимай уходя.
Кровавые слёзы рябины
Увековечит мороз…
Мой нежно жестоко любимый,
Уйди без прощаний и слёз.
Иссушены августом реки,
Опали, созрев, все плоды.
Я снова султанша Хассеки,
Султан в моём сердце не ты.
Осень протянет ладошку –
Не хочется пожимать…
Мне гордой промокшею кошкой
По листьям осенним ступать.
(26.08.2013)

***
Мой август протёк сквозь пальцы
Солёной морскою волной.
Он туго натянут на пяльцы,
Исколот прощальной иглой,
Лучами и фруктами вышит,
И сок его горький испит.
О, как ароматно он дышит,
О, как беспробудно он спит!
Не трогай прохладу рассветов,
Синицу не перебивай.
В венок своих спелых сонетов
Катрен пожелтевший вплетай.
Мне персиком не надышаться,
Мне моря уже не обнять…
Мой разный задумчивый август,
Когда возвратишься опять?
Твой чай горько-сладких слезинок –
Отрава и странный нектар.
Прощай, о мой неугасимый,
Меня воскресивший пожар.
(26.08.2013)
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***
Не береги больше душу – некому,
Со звоном сбрось, растопчи,
Миру раздай по молекулам,
В песнях чужих раскричи!
Подснежником на проталинах,
Безумьем в научный труд,
В зубы лошади дареной
Взглядом, когда не ждут.
И всё же пепла остывшего
Горькую горсть зарой,
Чтоб не забыла бывшего,
Чтобы была живой.
(26.08.2013)

***
Никому не нужен
Мой далёкий звон.
Холоду и лужам
Только сладок он.
Плещется, смеётся
В стае воронья.
Где же моё солнце?
И сама где я?
(26.08.2013)

Обласний конкурс
«Як живемо і вчимося – наші мрії»
та на краще виготовлення української
традиційної ляльки. Загалом надіслано 90
робіт від 58 дітей та 24 молодих осіб з вадами
здоров’я із Березнівського, Володимирецького, Гощанського, Демидівського, Дубенського,
Дубровицького,
Здолбунівського,
Корецького, Костопільського, Острозького,
Радивилівського, Рівненського, Сарненського
районів, міст Дубно, Кузнецовськ, Острог та
Рівне.
Переможців конкурсу на кращий
поетичний твір, присвячений 200-річчю з
дня народження Т. Г. Шевченка визначило
журі у складі Лимич А. А. та Диб’як Н. А.,
членів Рівненської обласної організації
Національної спілки письменників України,
Романюк О. А., провідного спеціаліста
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 – Антонюк Анастасія Сергіївна,
територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату м. Рівне.
ІІ
місце
–
Фесик
Владислав
Олександрович,
учень
Берестовецької
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
Костопільського району.
ІІІ місце – Кедрук Наталія Павлівна,
учениця НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
(ліцей) – ДНЗ» Острозького району.

На
Рівненщині
традиційним
стало
проведення обласних конкурсів творчих робіт
дітей-сиріт, дітей та молодих людей з
функціональними обмеженнями «Як живемо і
вчимося – наші мрії», які проходять в рамках
обласного фестивалю творчості для дітейсиріт, дітей з функціональними обмеженнями
та молодих людей з вадами здоров’я «Повір у
себе, і в тебе повірять інші».
Конкурс «Як живемо і вчимося – наші
мрії» проводиться з метою соціальної адаптації
дітей з вадами здоров’я, виявлення серед них
обдарованих дітей, сприяння формуванню та
розвитку їх творчого потенціалу, адже вони є
рівноправними членами суспільства і можуть
брати активну участь в його житті.
Конкурс допомагає об’єднати представників соціально незахищених категорій людей,
розкрити їх таланти та створити умови для
спілкування учасників між собою, згуртувати
їх під час проведення мистецьких заходів.
Завдяки механізму проведення конкурсу –
спочатку районні та міські центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді проводять
конкурс на місцевому рівні, а тоді найкращі
роботи учасників надсилаються для участі в
обласному конкурсі.
У першому півріччі 2014 року підбиті
підсумки
проведення
двох
обласних
конкурсів творчих робіт дітей-сиріт, дітей та
молодих
людей
з
функціональними
обмеженнями «Як живемо і вчимося – наші
мрії» на кращий поетичний твір, присвячений
200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
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ІІ місце – Бусь Вікторія Вікторівна,
учениця Вербської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Дубенського району.
ІІІ місце – Зінчук Василь Валентинович,
учень
Костопільської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІ
ступенів.
Серед
дітей
з
функціональними
обмеженнями в категорії віком від 15 до 18
років переможцями стали:
І
місце
–
Лозовський
Дмитро
Віталійович, учень Рівненської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 3.
ІІ
місце
–
Максимчук
Віктор
Васильович, учень Рівненського навчальнореабілітаційного центру «Особлива дитина».
ІІІ місце – Прадун Євгенія Олегівна,
учениця Полицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Володимирецького району.
Серед
молодих
людей
з
функціональними обмеженнями в категорії
віком від 19 до 35 років переможцями стали:
І місце – Братащук Ольга Сергіївна,
студентка
Мирогощанського
аграрного
коледжу Дубенського району.
ІІ місце – Хом’як Майя Степанівна,
с. Жобрин Рівненського району.
ІІІ місце – Васюра Тетяна Михайлівна,
с. Злазне Костопільського району.
Усі учасники конкурсу будуть нагороджені
подяками, а переможці – грамотами і цінними
подарунками обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Серед
дітей
з
функціональними
обмеженнями в категорії віком від 15 до 18
років переможцями стали:
І місце – Поліщук Сергій Вікторович,
студент І курсу Рівненського державного
гуманітарного університету.
ІІ місце – Ярощук Марина Валентинівна,
учениця Бочаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гощанського району.
ІІІ місце – Павлюк Маріанна Петрівна,
с. Пасіки Радивилівського району.
Серед
молодих
людей
з
функціональними обмеженнями в категорії
віком від 19 до 35 років переможцями стали:
І місце –
Муравинець Наталія
Володимирівна, с. Дубівка Володимирецького
району.
ІІ
місце
–
Лебедюк
Михайло
Володимирович, с. Лозки Володимирецького
району.
ІІІ місце – Хом’як Майя Степанівна,
с. Жобрин Рівненського району.
Переможців конкурсу на краще виготовлення української традиційної ляльки
визначило журі у складі Приймачук К. А.,
завідуючої відділом фольклору та етнографії
комунального закладу «Рівненський обласний
центр народної творчості» Рівненської
обласної ради, Рябунець О. І., заслуженого
майстра народної творчості України, Романюк О. А., провідного спеціаліста 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 – Осійчук Аліна Василівна,
учениця Богушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Березнівського району.

P.S. Роботи переможців обласного конкурсу розміщені на звороті обкладинки цього випуску "Інва.net".
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Толерантність до інвалідів
В рамках семінару керівники громадських
організацій Рівного, що опікуються вирішенням проблем людей з обмеженнями, на власному прикладі продемонстрували особливості
спілкування та поведінки з ними. Розповіли
про проблеми, які виникають у клієнтаінваліда при користуванні транспортом, відвідуванні державних установ, закладів торгівлі, в
отриманні необхідної послуги та запропонували рекомендації щодо шляхів їх вирішення. Всі
були одностайні в тому, що персонал, який надає послуги, має бути підготовлений теоретично й повинен уміти працювати з такою категорією людей.
Під час семінару присутні мали можливість
більше дізнатися про життя людей з особливими потребами та їх проблеми. Наостанок
учасники презентували свої творчі доробки і
висловлювали побажання, щоб до них відносилися так, як до рівних, повноправних членів
суспільства.
Тетяна Рижа

12 червня 2014 р. в приміщенні Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся семінар «Правильна толерантність до
людей з особливими потребами».
Учасниками заходу стали представники
громадських організацій, що опікуються правами інвалідів та працівники державних установ, організацій краю, до яких люди з фізичними обмеженнями звертаються найчастіше.
Ідея організації семінару належить людям з
фізичними обмеженнями, які відвідують бібліотеку: беруть аудіокниги, стають учасниками
інтерактивних конференцій з питань соціального захисту інвалідів, арт-терапевтичних заходів. Адже для людей з інвалідністю важливими є не лише озвучені світлофори, під’їзди
до будинків, але і питання толерантного поводження з ними. Більшість тих, з ким людям з
обмеженнями доводиться спілкуватися, не володіють знаннями толерантного відношення,
часто намагаючись допомогти, не завжди знають як це зробити. Насамперед це стосується
працівників сфери обслуговування.

Открой себя для мира

Хочу рассказать о талантливых ребятах с ограничениями в жизнедеятельности, с которыми на
протяжении четырех лет мы дружим, общаемся, проводим вместе праздники, фестивали. Возраст ребят от 4 до 14 лет. Они очень талантливые, с интересом участвуют во всех наших мероприятиях.
К примеру, каждое воскресенье мы встречаемся в читальном зале библиотеки на занятиях, репетициях, мастер-классах. Рисуем красками, карандашами, фломастерами. Лепим фигурки из пластилина, осваиваем квиллинг и декупаж, вязание и бисероплетение. С нашими друзьми и партнерами
проводим выставки работ на городских и внутрисистемных промо-акциях.

Мастер-класс по квиллингу…

Осваиваем декупаж…
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Рисуем красками…

Расписываем бутылочки…
В 2013 году в нашей библиотеке проводился Фестиваль творчества детей с ограничениями в жизнедеятельности «Відкрий себе для
світу!». Сказку «Как бабушка вареники с творогом варила» написала 9-летняя девочка Соня
Алексеева. Отрепетировали и показали сказку
студенты Центра социальных инициатив и волонтерства ДГУ им. О. Гончара. Скитенко
Илья (12 лет) – наш мастер «умелые ручки».
Он умеет выпиливать и выжигать фигурки по
дереву, делает чудесные украшения из бисера,
рисует, постоянно что-то мастерит или ремонтирует.
Десятилетний Максим Петров очень одаренный, добрый и активный мальчик. Увлекается конным спортом, играет в шахматы, с
удовольствием занимается музыкой и пением,
участвует в театральных постановках.

В 2012 году образовался кружок прикладного искусства «Мальва» при поддержке областной благотворительной организации «Ангел
детства», Центра социальных инициатив и волонтерства ДГУ им. О. Гончара и инициативной группы родителей.

Мы постарались не оставить без внимания
всех ребят, которые были гостями, а также
принимали участие в мероприятиях на нашем
Фестивале творчества «Відкрий себе для світу!». Победители и участники были награждены призами, грамотами, детскими книжками.
Т. И. Ковалева, заведующая библиотекойфилиалом № 24 Днепропетровской ЦБС
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Вітаємо колектив Рівненського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг з нагоди 20-річного ювілею. Бажаємо позитивного настрою на нові добрі справи у відповідальній соціальній сфері, наснаги у праці, сповненої гуманізму, милосердя та душевного тепла, здоров’я на довгі
роки, процвітання, підтримки влади та спонсорів.
Редакція "Інва.net"

Знайомтеся з ювілярами!

Відданість своїй професії
В нинішньому році минає двадцять років з
того часу, коли було прийнято рішення про
створення у Рівному територіального центру
соціального обслуговування та надання соціальних послуг. Відтоді для одиноких стареньких людей з’явилася можливість отримати
послуги вдома, відчути допомогу соціальних
працівників. А ще, і це найголовніше, не бути
забутими, безпорадними, коли вже ноги не
хочуть слухатись, а поруч немає близьких
людей. Двадцять років для всесвіту – це лише
маленька пісчинка, для організації – роки
становлення і розвитку. Більше сімнадцяти

років очолює територіальний центр соціального обслуговування Михайло Іваницький.
Тут працює майже сто соціальних робітників,
два відділи соціальної допомоги вдома. Це
найкращі спеціалісти з великою душею, які
люблять своїх пацієнтів і завжди готові прийти на допомогу.
Сьогодні у територіальному центрі більше
тисячі підопічних. Працює відділення адресної допомоги, яке надає матеріальну й гуманітарну допомогу, їдальня, де харчуються
громадяни з малим пенсійним забезпеченням.
У медико-соціальному відділенні терцентру
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вірші. Це допомагає, додає сил та енергії. А
ще є факультет здоров’я, де викладає Юрій
Макарук.
Відвідує центр і пані Ніна, донедавна завідувачка читальним залом Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
– Мені справді там приємно, – говорить
Ніна Олексіївна. Як в театрі все розпочинається з вішалки, так і тут із подвір’я, на якому
все чистенько, око радують квіти. І хоч розкоші в центрі немає, та скрізь затишно, відчуваються дбайливі руки господинь. Вражає
хороша атмосфера. Працівники закладу зустрічаються з різними людьми: від молодших
до дуже стареньких, відомих колись у всьому
місті, і тих, хто скромно виконував свою роботу. Всі вони мають свої історії, свій життєвий шлях і непрості характери, але до всіх
працівники центру дуже уважні. Щирість і
любов притаманні всім працівникам. Окремо
хочу сказати про соціального працівника Оксану Шостак, яка щотижня приходить до мене додому. Освічена, ввічлива, з нею можна
поговорити про все: від великої політики до
події в місті, отримати рецепти приготування
їжі. Як нові стають чоботи після проведеного
ремонту майстрині Марії Павлівни. Я отримувала майже всі пропоновані територіальним центром послуги і всім дуже задоволена.
Такі слова є найвищою оцінкою, на яку
заслуговують працівники центру.
Колектив Рівненського територіального
центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг для багатьох одиноких
людей став справжньою сім’єю, де працюють
віддані своїй професії люди, де можна говорити про наболіле, де завжди вислухають, розрадять і допоможуть.

здійснюють фізіотерапевтичні процедури,
лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру,
ароматерапію. Турботливі медичні сестри не
лише нададуть необхідні послуги, але й лікують душі. Вони не оминають своєю увагою
жодного пацієнта, завжди запитають як здоров’я, почастують чаєм.
Працює тут кваліфікована швачка – Лариса Садовчук. Найбільше ремонтує та перешиває одяг, бо придбати новий стареньким не
під силу. Вона добре знає запити своїх клієнтів, вміє підбадьорити, розрадити добрим
словом. Успішно виконує свою роботу перукар – Володимир Миронець. Він надає послуги не лише в центрі, але й постриже та поголить клієнта вдома. Золоті руки в майстра –
Миколи Погуляя, якого завжди з нетерпінням
чекають самотні вдома, аби відремонтувати
сантехніку, замок, прибити поличку, нарубати дров. Одним словом – майстер широкого
профілю. Все це безкоштовно або за невелику
плату.
– Наші двері відкриті для всіх і в будень, і
в свято, – говорить Михайло Іваницький.
– Ми пропонуємо своїм підопічним різноманітні фізіотерапевтичні процедури: масаж, лікувальну фізкультуру, ароматерапію,
гірудотерапію і багато іншого. Люди тут не
тільки поліпшують своє самопочуття, а й
спілкуються, беруть участь у різноманітних
культурних заходах. У них також є можливість відвідувати «Університет третього
віку», який ми відкрили при територіальному
центрі.
Мистецький факультет об’єднує любителів хорового співу й народного костюма, його
веде Зоя Іванько. Є можливість для людей
похилого віку спробувати себе, як колись в
молодості, в ролі актора, соліста чи писати

Раїса Щербан

Використані матеріали: Снісаренеко С. Будинок, на порозі якого закінчуються
безпорадність і самотність (http://7d.rv.ua/2014/06/12/)
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Як повідомили організатори акції, благодійні
внески збирають більше ніж 300 волонтерів. До
благодійності долучилися також школи та вищі
навчальні заклади нашої області.
Акцію «Серце до серця» організатори проводять уже дев’ятий раз. Торік волонтери зібрали на
Рівненщині 26 тисяч гривень, на які закупили
слухові апарати.
Сім днів. – 2014. – 20 квіт.

Інваліди Рівненщини отримали нові
інвалідні візки
Колісні крісла за індивідуальним замовленням
минулоріч отримали 759 краян. Із цієї кількості
125 візків одержали діти з обмеженими фізичними можливостями. Інвалідні крісла доставили до
місця проживання кожної людини.
ОГО. – 2014. – 4 берез.
***
Уже чотири місяці в нашому місті працює виїзна бригада паліативної допомоги, яка відвідує
невиліковно хворих.
Паліативна допомога – це напрям медичних і
соціальних послуг, спрямованих на поліпшення
життя людей з невиліковними захворюваннями.
Нерідко вона розповсюджується і на членів родин
хворих, яким також не завадять поради психологів і соціальних працівників. Головна ж мета такої
допомоги – максимальне полегшення фізичних та
моральних страждань і збереження гідності людини на фінальній стадії її життя.
У функції бригади входить допомога соціального, медичного працівника і психолога. За потреби до справи долучаються священики різних
конфесій та юристи. Але єдина бригада на все місто – це мало. Хотілося б, наголошують лікарі і
громадські діячі, щоб такі служби існували при
кожній поліклініці і фінансувалися не тільки за
кошти донора, а й за участі місцевого бюджету.
Сім днів. – 2014. – 27 берез.

***
25 травня 2014 року з нагоди Міжнародного
Дня захисту дітей проведено фестиваль молодих
талантів «Повір у себе – і в тебе повірять інші». У
фестивалі взяли участь діти та молоді люди з
функціональними обмеженнями, сироти та позбавлені батьківського піклування від 10 до 35 років.
Метою фестивалю є сприяння соціальній адаптації дітей та молоді, виявлення серед них творчо
обдарованих, розвиток їх здібностей, покращення
естетичного виховання, привернення уваги громадськості до проблем людей, які потребують допомоги.
Визначення переможців міського фестивалю
«Повір у себе – і в тебе повірять інші» проходило
за номінаціями: авторська поезія, художня творчість (в тому числі – фотографія), ужитковоприкладне мистецтво, художня вишивка. У фестивалі взяли участь 40 творчо обдарованих підлітків та молодих людей з особливими потребами,
сиріт та позбавлених батьківського піклування, із
них 35 стали переможцями фестивалю. На розгляд журі фестивалю було представлено 56 творчих робіт. Призери та учасники заходу будуть нагороджені цінними подарунками, дипломами, листами подяки, солодощами.
У травні 2014 року проведено відбір міських
робіт на обласний конкурс творчих робіт серед
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, молодих людей з вадами здоров’я «Як живемо і вчимося – наші мрії»
на краще виготовлення української традиційної
народної ляльки.

Люди просять допомогти грошима – така найчастіша причина звернень рівнян до управління праці та соціального захисту населення.
З тих півтори тисячі чоловік, які звернулися
торік до цього управління, 1065 просили про надання одноразової грошової допомоги, а 123 – про
призначення державних соціальних допомог. Саме через збідніння населення кількість звернень
до управління соцзахисту зросла. Проте радує, що
значно скоротилась кількість повторних звернень
і звернень рівнян похилого віку до інстанцій вищого рівня. Такі тенденції помітили члени міськвиконкому, коли аналізували хід виконання Закону України «Про звернення громадян» у міському
управлінні праці та соціального захисту населення.
Сім днів. – 2014. – 10 квіт.

Рівненський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Є в нашому місті тихий куточок поблизу гомінкої центральної вулиці. За адресою Соборна,
420а, у приміщенні, що раніше належало дитсадку
«Вишенька», збираються особливі молоді люди.
Вони, як діти, радіють кожному дню і чекають від
оточуючих такої ж любові та підтримки. Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами «Передзвін» орендує тільки частину цієї споруди. У відремонтованих, світлих кімнатах уже другий рік гуртується
молодь, щоб спілкуватись, навчатись та весело
проводити своє дозвілля. Для цих юнаків і дівчат

***
Допомогти косооким дітям мають на меті рівненські волонтери Всеукраїнського благодійного
фонду «Серце до серця».
Зібрані кошти підуть на облаштування операційного кабінету в Києві, де безкоштовно зможуть
лікувати косоокість та інші вади зору всі хворі.
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центр став другою домівкою, без якої вони вже не
уявляють свого життя. Зараз громадська організація налічує понад сто членів, більшість із яких систематично відвідують центр, де спілкуються з
психологом і реабілітологом, займаються аеробікою, арттерапією та кулінарією, вивчають Біблію.
Тут для них організовують свята, цікаві поїздки
Україною. Волонтери – студенти Рівненського
гуманітарного університету, майбутні психологи і
логопеди – допомагають розвивати мову та соціальні навички дітей з особливими потребами. Потроху колектив однодумців зростає і місця знову
не вистачає. Тому організатори беруть в оренду й
другий поверх, де планують відремонтувати ще
кілька кімнат.

12 червня ц.р. відбулося засідання Ради ВОІ
СОІУ. На ньому говорили: «Про хід виконання
Резолюції Всеукраїнської конференції, про дотримання в Україні чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо соціального та правового захисту людей з інвалідністю відповідно
до вимог Конвенції ООН про права інвалідів»
(інформував Тарасенко Л.А., перший заступник
голови ВОІ СОІУ), «Про скликання ІХ З’їзду ВОІ
СОІУ» (інформував Назаренко В.В., голова ВОІ
СОІУ), «Про створення Комітету інформаційного
забезпечення» (інформував Тарасенко Л.А.), «Про
створення Комісії по внесенню змін до Статуту
ВОІ СОІУ» (інформував Тарасенко Л.А.).
У заходах взяли участь: представники Національної спілки журналістів України, Державного
комітету телебачення та радіомовлення України,
Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів і ветеранів України, Фонду соціального захисту інвалідів, голови
регіональних організацій ВОІ СОІУ, представники редакцій Всеукраїнських газет «Благовіст»,
«Сила духу», «Берег надежды», представники інших ЗМІ. Учасники засідання прийняли протокольну резолюцію.
Юлія Костючок
***
«Інватаксі» – єдиний транспортний засіб в Рівному, обладнаний гідравлічним підйомником
для перевезення людей з особливими потребами,
котрі не в змозі користуватися громадським транспортом.
Завдяки зусиллям товариства інвалідів та фінансової підтримки Європейської Комісії у нашому місті започатковано службу «Інватаксі», яка
надає безкоштовні послуги по транспортному перевезенню людей з особливими потребами – це
робиться професійно, своєчасно та якісно.
Звернувшись у диспетчерську службу товариства інвалідів за номером 26-07-75, кожна людина
з особливими потребами, котра не в змозі користуватися громадським транспортом, при потребі
може викликати автомобіль, оснащений гідравлічним підйомником і без труднощів дістатися до
будь-якої соціальної установи, що знаходиться в
межах міста.
Але на даний момент одного автомобіля замало, щоб вчасно забезпечити всезростаючий попит
на цю послугу людей з особливими потребами.
Тому товариство інвалідів не один раз зверталося
до депутатів міської ради з проханням вишукати
можливість для придбання ще одного автомобіля
«Інватаксі».
Сім днів. – 2014. – 17 черв.

Сім днів. – 2014. – 29 трав.
10–12 червня 2014 року працівники Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (РОО ВОІ СОІУ), Тетяна Васковець та Лідія
Любчик взяли участь у заходах, організованих
Всеукраїнською організацією інвалідів в м. Київ.
Створене в 2001 році Рівненське об’єднання входить у Всеукраїнську організацію інвалідів "Союз
організацій інвалідів України", яка відіграє важливу роль у вирішенні широкого спектру соціальних, культурних і духовних питань українських
громадян з обмеженими фізичними можливостями. Не винятком став і круглий стіл на тему «Напрямки поліпшення інформаційного забезпечення
людей з інвалідністю в Україні відповідно до
норм Конвенції ООН про права інвалідів».
На засданні Президії ради ВОІ СОІУ розглядалися питання «Про хід виконання резолюції
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Про шляхи попередження інвалідності в Україні
та підвищення медичного забезпечення інвалідів
відповідно до вимог Конвенції про права інвалідів» (інформував перший заступник голови Леонід Тарасенко).
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В категорії «Дует 2» (два спортсмени на
візках) – програма європейських танців,
чемпіонами стала пара – Іван та Надія Сівак.
В категорії «Комбі 1» (один спортсмен на
візку) – програма латиноамериканських танців,
чемпіонами стала пара – Іван Сівак та Олеся
Костак.
В категорії «Комбі 1» (один спортсмен на
візку) – програма європейських танців,
чемпіонами стала пара – Наталія Колесова та
Андрій Товстий.

***
З 1 по 2 березня 2014 р. в м. Гейдельдерг
(Німеччина) відбувся Кубок світу з дзюдо
серед спортсменів з вадами зору. У змаганнях
взяли участь 140 учасників з 14 країн світу. В
даних змаганнях взяла участь збірна команда
України, до складу якої входять спортсмени
Рівненщини – майстри спорту України
міжнародного
класу
Юлія
Галінська,
Олександр Помінов, Олександр Косінов, Давид
Хорава, майстри спорту України Олександр
Назаренко та Людмила Логацька, старший
тренер збірної команди України Михайло
Романкевич.

***
5 квітня 2014 р. у м. Ковель проходив
відкритий чемпіонат Волинської області з
пауерліфтингу
серед
спортсменів
з
порушеннями опорно-рухового апарату. В
даних змаганнях взяла участь збірна команда
Рівненської області з пауерліфтингу серед
спортсменів з порушеннями опорно-рухового
апарату.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:
вагова категорія до 48 кг
ІІ місце – Юлія Галінська;
вагова категорія до 52 кг
ІІІ місце – Людмила Логацька;
вагова категорія до 66 кг
І місце – Давид Хорава;
вагова категорія до 81 кг
ІІІ місце – Олександр Косінов;
вагова категорія до 90 кг
І місце – Олександр Назаренко.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:
Жінки:
вагова категорія до 41 кг
І місце – Тимощук Світлана (м. Рівне);
ІІ місце – Кибукевич Марія (м. Рівне);
вагова категорія до 45 кг
ІІ місце – Гамза Анна (м. Рівне);
вагова категорія до 50 кг
І місце – Гудачек Марія (м. Рівне);
вагова категорія до 55 кг
ІІ місце – Харабора Іванна (м. Рівне);
вагова категорія до 60 кг
І місце – Самчик Марина (м. Рівне).

Готував наших спортсменів до цих
провідних змагань Заслужений тренер України
Михайло Романкевич.
***
З 15 по 16 березня 2014 року в м. Рейнсберг
(Німеччина) відбувся міжнародний турнір зі
спортивних танців на візках серед спортсменів
з порушеннями опорно-рухового апарату. В
змаганнях взяли участь близько 70 пар з 12
країн світу. Рівненщину представляли п’ять
спортсменів: заслужені майстри спорту України Іван та Надія Сівак, майстри спорту України міжнародного класу Наталія Колесова,
Андрій Товстий та Олеся Костак.

Збірна команда Рівненської області серед
жінок зайняла І загальнокомандне місце.
Чоловіки:
вагова категорія до 72 кг
ІІI місце – Сливінський Олексій (м. Рівне);
вагова категорія до 80 кг
І місце – Новак Роман (м. Рівне);
вагова категорія до 97 кг
ІІ місце – Гроголь Олексій (м. Рівне);
вагова категорія до 107 кг
І місце – Багнюк Олександр (м. Рівне);
вагова категорія 107+ кг
І місце – Товкач Олег (м. Рівне).
Збірна команда Рівненської області серед
чоловіків зайняла І загальнокомандне місце.
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В цих змаганнях взяли участь і спортсмени КЗ «Регіональний центр «Інваспорт»
м. Рівне».
Успішно виступив Озарчук Сергій, який у
своїй віковій групі виборов перші місця в
штовханні ядра та метанні диску. Високий
результат показав також Міськов Андрій.

***
5–6 квітня 2014 р. комунальний заклад
«Рівненський регіональний центр з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Рівненської обласної ради та громадська
організація «Рівненська обласна федерація
футболу» на спортивному майданчику МЕГУ
м. Рівне проводили X турнір з футболу серед
кращих команд Волинської та Рівненської
областей серед спортсменів з наслідками ДЦП
та вадами слуху.
5 квітня відбулось урочисте відкриття
змагань на стадіоні смт Клевань-2. Привітати
спортсменів прийшли: голова громадської
організації "Рівненська обласна федерація
футболу" Кривко М. П., ректор МЕГУ
ім. академіка С. Дем’янчука Дем’янчук А. С.,
начальник регіонального центру «Інваспорт»,
Заслужений працівник фізичної культури та
спорту Кучер В. О. та голова Клеванської
селищної ради Корсак В. М.
Змагання проводились окремо серед
дорослих та юнацьких команд.

22–23 травня 2014 року відбулися змагання чемпіонату м. Рівне з легкої атлетики.
В цих змаганнях Холод Наталія стала
чемпіонкою в метанні диску та виборола
третє місце з штовхання ядра.
Успішно виступив в цих змаганнях
Міськов Андрій, який штовхнув ядро 7 кг на
6 метрів 63 см.
***
17–18 травня 2014 року в приміщенні «Інваспорт» м. Рівне проходив відкритий кубок Рівненської області з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА) та з вадами зору. Це вже традиційний
для області турнір пам’яті Заслуженого тренера
України Бориса Родзянка. В змаганнях взяли
участь команди Тернопільської, Волинської,
Чернігівської, Житомирської, Рівненської областей, Сарненського, Дубенського, Березнівського, Радивилівського районів, м. Кузнецовськ та м. Рівне. Загалом змагалося 90 учасників.
Підведення підсумків серед спортсменів з
порушеннями ОРА та з вадами зору проводилось окремо в нозологіях, у вагових категоріях, серед жінок та чоловіків.

Участь взяло вісім команд – 120 учасників
з Волинської та Рівненської областей.
ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:
із захворюваннями на ДЦП:
І місце – команда «Рівне-1», дорослі (м. Рівне);
ІІ місце – команда «Волинь-1», дорослі (м. Луцьк);
ІІІ місце – команда «Рівне-2», юнаки (м. Рівне);
ІV місце – команда «Волинь-2», юнаки (м. Луцьк);
з вадами слуху:
І місце – команда «Рівне-1», дорослі (м. Рівне);
ІІ місце – команда «Волинь», дорослі (м. Луцьк);
ІІI місце – команда «Рівне-2», юнаки (м. Острог);
ІV місце – команда «Волинь», юнаки (м. Луцьк).

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:

***
29–30 квітня 2014 року на центральному
стадіоні «Авангард» м. Рівне відбулися змагання чемпіонату Рівненської області серед
ДЮСШ та обласні змагання серед ветеранів.

серед спортсменів з вадами зору:
до 52 кг
I місце – Чайковська Ольга (м. Рівне);
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до 56 кг
I місце – Прудніченков Віктор (м. Рівне);
II місце – Головатчик Руслан (м. Рівне);
до 60 кг
I місце – Миронець Андрій (м. Рівне);
I місце – Галінська Галина (м. Рівне);
II місце – Ціздин Уляна (м. Рівне);
до 67,5 кг
I місце – Хомуйло Юрій (м. Кузнецовськ);
II місце – Юрійчук Сергій (Тернопільська обл.);
III місце – Саяпін Роман (м. Рівне);
до 75 кг
I місце – Набухотний Роман (м. Сарни);
II місце – Куров Роман (м. Рівне);
III місце – Головатчик Павло (м. Рівне);
до 82,5 кг
I місце – Ліховенко Сергій (м. Рівне);
II місце – Дерманський Анатолій (м. Рівне);
до 90 кг
I місце – Шепель Петро (Сарненський район);
до 110 кг
I місце – Озарчук Сергій (м. Рівне);
до 125 кг
I місце – Горобець Василь (Тернопільська обл.);

II місце – Остапчук Денис (Волинська обл.);
III місце – Барановський Максим (м. Рівне);
до 54 кг
I місце – Марчук Михайло (м. Рівне);
II місце – Смик Віталій (м. Сарни);
III місце – Біліщук Василь (м. Рівне);
до 59 кг
I місце – Луцишин Дмитро (м. Житомир);
II місце – Гусак Василь (Волинська обл.);
III місце – Колесник Ярослав (м. Рівне);
до 65 кг
I місце – Бондаренко Василь (Волинська обл.);
II місце – Омелянчук Роман (м. Рівне);
III місце – Будько Олександр (м. Рівне);
до 72 кг
I місце – Шнайдер Максим (Березнівський р-н.);
II місце – Ліпич Богдан (Волинська обл.);
III місце – Гончаренко Олександр (м. Сарни);
до 80 кг
I місце – Наливайко Михайло (Сарненський р-н);
II місце – Лень Віталій (м. Рівне);
III місце – Яремчук Віталій (м. Рівне);
до 88 кг
I місце – Каськів Едуард (Тернопільська обл.);
II місце – Хомич Олександр (м. Рівне);
III місце – Мухомадеєв Владислав (Чернігівська обл.)
до 97 кг
I місце – Шамрай Андрій (м. Рівне);
II місце – Ющук Михайло (Волинська обл.);
III місце – Грогуль Олексій (м. Рівне);
до 107 кг
I місце – Мурашко Олександр (м. Рівне);
II місце – Багнюк Олександр (м. Рівне);
+107 кг
I місце – Гавриш Анатолій (Чернігівська обл.)
II місце – Товкач Олег (м. Рівне).
Підготувала Алла Шельчук

серед спортсменів з порушеннями ОРА:
жінки:
до 45 кг
I місце – Кибукевич Марія (м. Рівне);
II місце – Кухарчук Катерина (Тернопільська обл.);
до 50 кг
I місце – Караванська Богдана (Волинська обл.);
II місце – Гудачек Марія (м. Рівне);
III місце – Чубик Любов (м. Рівне);
до 55 кг
I місце – Сиротинська Марія (Дубенський р-н);
II місце – Драка Лілія (м. Рівне);
III місце – П’явка Галина (Волинська обл.);
до 61 кг
I місце – Маношина Аліна (Житомирська обл.);
II місце – Харабора Іванна (м. Рівне);
III місце – Самчик Марина (м. Рівне);
до 67 кг
I місце – Гулійчук Марія (Радивилівський р-н);
II місце – Климець Софія (м. Рівне);
III місце – Підгорна Тетяна (м. Рівне);
до 79 кг
I місце – Семенюк Любов (м. Рівне);
II місце – Панчук Марія (Волинська обл.)

Сила духу
18 серпня у Рівненському регіональному
центрі з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» успішно проведено ІІ обласну
спартакіаду серед інвалідів праці «Сила духу». Спартакіада проводиться з метою підтримки у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами
фізичної культури і спорту для подальшої
адаптації у суспільстві, привернення уваги
громадськості до проблем потерпілих на виробництві.

чоловіки:
до 49 кг
I місце – Геч Гордій (Сарненський р-н);
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Учасники спартакіади – переможці районних та міських відбірних змагань, приїхали з усіх куточків Рівненщини позмагатися з
6 видів спорту: армспорту, бомбаскету (кидання м’яча у баскетбольне кільце), гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу та шахів. В змаганнях взяло участь 9 команд, загальна кількість учасників 79 чол., в т.ч. 61 чоловік, 18 жінок. Кількість учасників набагато
більша, ніж в минулому році і це свідчить про
те, що такі заходи дуже потрібні. У 2013 році
було проведено Першу спартакіаду серед інвалідів праці «Сила духу». Рішення про її
проведення було прийнято виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від
нещасних відпадків на виробництві та професійних захворювань України спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак».
Маємо надію, що ці змагання будуть щорічними, адже такі спортивні свята дуже важливі
для соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями, зміцнення їх впевненості у собі. Участь в спартакіаді – це вже перемога. Своїм щоденним життям, успіхами та
досягненнями люди з інвалідністю переконливо довели, що сила духу перемагає будь-які
негаразди.

В цьому році організаторами спартакіади
також виступили управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Рівненській
області спільно з обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».
Відкрив змагання і виступив з вітальним
словом начальник управління виконавчої дирекції Фонду ССНВ у Рівненській області
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в особистій першості по бомбаскету:

Олександр Колесник. Особисто привітали
всіх учасників змагань, вболівальників та організаторів Олександр Савчук, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації; Марія Рожко, заступник голови Федерації профспілок Рівненської області; Ольга
Підкидач, директор департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації; Віктор Ольховик, депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань
соціальної політики та захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи; Віктор
Кучер, начальник обласного центру «Інваспорт»; Василь Шевчук, голова Рівненської
обласної
організації
фізкультурноспортивного товариства «Спартак».

чоловіки:
III місце – Олександр Нагулко;
II місце – Віктор Гарбаринін;
I місце – Іван Паламарчук;
жінки:
III місце – Тетяна Матюшина;
II місце – Марія Очеретіна;
I місце – Любов Стельмах.
в особистій першості по гирьовому спорту:
до 70 кг
III місце – Павло Кобринець;
II місце – Іван Паламарчук;
I місце – Олексій Тарасюк;
до 90 кг
III місце – Василь Борик;
II місце – Роман Стрільчук;
I місце – Олександр Чумбарський;
понад 90 кг
III місце – Сергій Баковецький;
II місце – Сергій Кирильчук;
I місце – Роман Ярошинський:
в особистій першості по дартсу:
чоловіки:
III місце – Андрій Ярошенко;
II місце – Валерій Клюйко;
I місце – Олександр Марковецький;
жінки:
III місце – Оксана Борисюк;
II місце – Тетяна Радчик;
I місце – Марія Крупко.

Наостанок всі дякували за організацію та
підготовку заходу, висловлювали захоплення
силою духу учасників спартакіади, які знайшли час та виявили мужність взяти участь у
змаганнях, бажали вдалих стартів, яскравих
перемог та лише позитивних емоцій.

в особистій першості по настільному тенісу:
чоловіки:
III місце – Ярослав Чернишов;
II місце – Олег Мірчук;
I місце – Павло Левчук;
жінки:
III місце – Лілія Миронюк;
II місце – Оксана Борисюк;
I місце – Марина Журавльова;

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:
в особистій першості по армспорту:
до 70 кг
III місце – Олександр Бабич;
II місце – Іван Заєць;
I місце – Микола Грицюк;
до 90 кг
III місце – Віктор Дробінюк;
II місце – Микола Павлов;
I місце – Володимир Місюк;
понад 90 кг
III місце – Василь Жаборецький;
II місце – Сергій Кирильчук;
I місце – Андрій Ярошенко.

в особистій першості по шахам:
чоловіки:
III місце – Анатолій Андрощук;
II місце – Віктор Кристич;
I місце – Павло Смітюх.
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За підсумками всіх змагань спартакіади у
загальнокомандному заліку

За результатами спартакіади визначились
переможці командної першості у всіх видах
змагань.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:

I місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
II місце – команда відділення Фонду у місті
Кузнецовськ,
III місце – команда відділення Фонду у Млинівському районі.

з командної першості по армспорту:
III місце – команда відділення Фонду у місті
Рівне;
II місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
I місце – команда відділення Фонду у Костопільському районі;

Проведений захід – це яскравий приклад
того, що жити повноцінним життям, наповненим подіями, новими звершеннями і перемогами, гідний кожен. Спортсмени і вболівальники отримали масу позитивних емоцій від
участі у змаганнях, відчуття командного духу, але головне – від спілкування одне з одним. На жаль, хвилювання під час виконання
програми спартакіади нерідко заважало учасникам змагань зосередитись та продемонструвати свою спортивну майстерність. Деяким
спортсменам просто не пофортунило. Проте,
незважаючи на стан здоров’я, всі без виключення учасники змагань продемонстрували
жагу до перемоги і, безперечно, перемогли,
адже вони не опустили руки і, незважаючи ні
на що, продовжують рухатися далі, адже вони
сильні духом.
За результатами Рівненської спартакіади
«Сила духу» буде сформована збірна команда
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України у Рівненській області, яка візьме
участь у II Всеукраїнській спартакіаді інвалідів праці «Сила духу» в м. Ужгород на базі
спортивного комплексу «Юність» з 10 по 13
вересня 2014 року.
Тетяна Волкова, спеціаліст фонду
соціального страхування на виробництві
та професійних захворювань України
у Рівненській області

з командної першості по бомбаскету:
III місце – команда відділення Фонду у Млинівському районі;
II місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
I місце – команда відділення Фонду у місті
Кузнецовськ;
з командної першості по гирьовому спорту:
III місце – команда відділення Фонду у Млинівському районі;
II місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
I місце – команда відділення Фонду у місті
Рівне;
з командної першості по дартсу:
III місце – команда відділення Фонду у місті
Рівне;
II місце – команда відділення Фонду у Млинівському районі;
I місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
з командної першості по настільному тенісу:
III місце – команда відділення Фонду у Здолбунівському районі;
II місце – команда відділення Фонду у Костопільському районі;
I місце – команда відділення Фонду у місті
Кузнецовськ.
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Цікаві факти про відомих людей

Сліпий британський піаніст може зіграти
музичний твір, почувши його один раз

захоплені відгуки. Трирічна хвора аутизмом дівчинка викликала справжній фурор у світі мистецтва, а її незвичайні картини припали до смаку мільйонам людей. Професійні художники кажуть,
що ніколи не бачили дитину в такому віці, яка
може настільки добре сприймати кольори і змішувати їх.
Джерело: http://www.fllife.com.ua/wordpress/archives/category/autismorganization/known-autists

Люди історії та дощу: Сатосі Тадзірі
Японський гейм-дизайнер, який увійшов до
списку ста найкращих гейм-дизайнерів за версією
IGN (англомовний інтернет-портал, присвячений
комп’ютерним іграм), творець серії ігор, манги і
серіалу «Покемон», страждає синдромом Аспергера. Колеги Сатосі по корпорації Nintendo вважають його дивакуватим і замкнутим, але неймовірно креативним. У дитинстві він любив збирати
і колекціонувати живих комах, пристосувався
створювати для
них механічні пастки і навіть
отримав завдяки
своєму захопленню
прізвисько
Доктор Жук.
Коли
сім’я
Сатосі переїхала в
Токіо, виявилося,
що
займатися
старим хобі у величезному мегаполісі неможливо,
хлопчик захопився відеоіграми. У
майбутньому саме це захоплення стало справою
його життя. Сам Тадзірі в інтерв’ю журналу
«Time» зізнався, що працює 24 години, робить
12-ти годинну перерву на сон, щоб наступного
дня знову взятися за улюблену роботу.
Невеликі дивацтва Тадзірі не завадили йому
створити перший в Японії журнал про відеоігри –
«Гра Фрік», групу розробників ігор з тією ж назвою і популярну гру для портативної консолі
«Game Boy» «Pokemon», по якій був зроблений
по-справжньому культовий мультсеріал покоління кінця 1990-х – початку 2000-х років. Примітно,
що в цьому аніме головного героя звуть також
Сатосі.
Джерело: http://www.fllife.com.ua/wordpress/archives/category/autismorganization/known-autists/page/2

Дерек Паравічіні народився розміром з долоньку на три з половиною місяці раніше покладеного терміну. Він незрячий і страждає серйозною
формою аутизму. Але ідеальний слух, вроджений
талант і багато практики зробили з нього визнаного піаніста вже в 10 років.
Хлопчик народився в сім’ї, де ніхто не грав на
музичних інструментах, він не міг бачити цей
світ, багато чого не розумів у цьому світі, але зміг
сам навчитися грати, лише відточуючи майстерність з викладачем. В 11 років він вже виступав з
Лондонським симфонічним оркестром. Сьогодні
Дереку Паравічіні 34 роки і він один з найвидатніших джазових музикантів світу.
Джерело: http://www.stena.ee/blog/sindrom-savantadereka-paravichini-video

Дівчинка-аутист Айріс Грейс Хелмшоу
малює справжні шедеври
Приголомшливі картини малює трирічна дівчинка
Айріс
Грейс Хелмшоу,
незважаючи на
те, що вона хвора
на аутизм.
Ніхто не міг і
повірити, що її
полотна будуть
продаватися за
1300
доларів
всього через кілька місяців, як
вона вперше в руки взяла пензлик. Айріс Грейс
Хелмшоу досі не розмовляє, тому вона почала
займатися живописом в якості терапії її захворювання – аутизм. Коли її мама вперше розмістила
роботи доньки в Інтернеті, то відразу ж отримала
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Життя на Землі
зародилось не в
океанах, а на суші?
навпаки, блокує ці процеси», – пояснює співавтор
дослідження Армен Мулкіджанян, біофізик з
Університету Оснабрюк в Німеччині. «Життя не
може існувати без синтезу білка, тому воно повинно мати високий вміст калію».
Сучасна наука не сумнівається, що у всіх
клітинних організмів є один загальний предок.
Принаймні близько 60 генів, а також закодовані ними білки є практично у всіх організмів,
включаючи людину. Для функціонування цих
повсюдно поширених білків був потрібен калій
і в рази менше – натрій.
Припущення про глибокий взаємозв’язок
складу навколишнього середовища та клітини
базуються на відмінностях функціонування сучасних та первісних одноклітинних. Сьогодні
бактерії «озброєні» комплексом білків, які виводять надлишковий натрій через мембрани, дозволяючи клітинам нормально функціонувати і в багатому на натрій середовищі. Найдавнішим
клітинам було складніше: в їх розпорядженні не
було такого апарату, лише рудиментарні клітинні
мембрани, а всі поживні речовини отримувались
безпосередньо з навколишнього середовища.
В результаті перші клітини мали високу проникність і були в повному розпорядженні навколишнього середовища. Зважаючи на це,
співвідношення калію та натрію повинно було
бути більшим, ніж один до одного на користь
калію. Але як у первісній, так і в сучасній морській воді, натрій перевершує калій в пропорції 40
до 1. Враховуючи це, Мулкіджанян та його колеги звернулися за допомогою до геологів, щоб
зрозуміти, де ще могло виникнути життя 4,3-3,8
млрд років тому.
Найбільш «вдалими» кандидатами виявились
райони геотермальних джерел – є, наприклад, в
Єллоустонському національному парку в сша чи
на Камчатці (див. фото вгорі). «Грязьові ванни
геотермальних джерел утворюються з пари, яка
піднімається з-під Землі і конденсується, несучи з
собою багато мінералів, в тому числі калій», –
розказує Мулкіджанян. «Це схоже на слиз, який
виходить із Землі і міг би стати хорошим інкубатором для перших клітин».
Раніше вчені не розглядали грязьові котли в
якості місця розташування «первісного бульйону» через високий вміст сірчаної кислоти, смертельно небезпечної сполуки, яка утворюється,
коли сірководень зустрічається з атмосферним
киснем. «Але Земля в ті часи мала дуже бідну на

Клітинне життя на Землі, ймовірно, виникло
не в первісних океанах, а в калюжах теплого мулистого бруду, підігрітого активною вулканічною
діяльністю. На тому, що життя виникло не в океанах, а на суші, наполягав ще Чарльз Дарвін.
Підтвердження його поглядів принесли новітні
клітинні та геологічні дослідження. Незважаючи
на роздуми Дарвіна, теорії морського походження життя були вельми популярними в останні роки, оскільки, відповідно до загальноприйнятої
точки зору, глибокий темний океан захищав
ніжні клітини від ультрафіолетового випромінювання ще до утворення озонового шару.
Як підтвердження, океанографи постійно
знаходили оазиси життя, яке процвітає на морському дні. В цих глибоководних екосистемах, в
начебто непридатних для життя умовах, живуть
мікроорганізми, які харчуються отруйними мінералами, що потрапляють у воду під час підводної
вулканічної активності. Вважалось, що подібним
чином і в такому ж середовищі виникли перші
клітини: вулканізм на юній Землі.
Проте автори нового дослідження стверджують, що оскільки у перших клітин не могло
бути складних непроникних мембран, хімічний
склад їх цитоплазми не міг сильно відрізнятись
від навколишнього водного середовища. І це середовище не могло бути первісним океаном –
рідина всередині клітин сильно відрізняється від
морської води. Натомість, вона дуже схожа на
вміст калюж, які виникають при конденсації
парів грязьових вулканів на суші.
Тому ймовірно, що формування перших
клітин відбувалося все-таки на суші, в районах
геотермальної активності, де багаті на хімічні
елементи газ і пара виривалися на поверхню «новоутворених» континентів. Пара, конденсуючись,
заповнювала нерівності поверхні, утворюючи калюжі та озера.
В такому навколишньому середовищі закономірно виникли організми, більш багаті калієм,
ніж натрієм. В солоній морській воді, навпаки,
натрію набагато більше. «Для того, щоб клітини
могли синтезувати білки – їх молекулярні машини – їм потрібно дуже багато калію. Натрій,
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кисень атмосферу», – переконує Мулкіджанян.
«Це безкисневе середовище було стабільним протягом мільйонів років і, ймовірно, сприяло
підтримці першого життя на Землі».
Дослідники відзначили, що поки рано чекати
відгуку наукового співтовариства на їх дослідження, проте дана теорія вже пояснила багато
речей. Незважаючи на це, вчені, схоже, ніколи не
зможуть зійтись на якійсь одній точці зору з приводу еволюції життя на Землі. Так, опоненти ав-

торів дослідження вказують на те, що сольовий
склад океану мільярди років тому сильно
відрізнявся від нинішнього, а представлене дослідження всього лише ще одна гіпотеза, яку не
можна з точністю ні довести, ні спростувати, як і
інші теорії про походження життя.
Джерело: http://www.ecolive.com.ua/content/blogs/zhittya-na-zemli-zarodilos-ne-vokeanakh-na-sushi

Астероїди, які наближаються до Землі
В п’ятницю 15 лютого 2013 року астероїд
2012 DA14 пролетів на мінімальній відстані від
Землі – близько 27,7 тисячі кілометрів від поверхні, що значно нижче за орбіту геостаціонарних
супутників (35,8 тисячі кілометрів). Це найбільше
небесне тіло, яке наближалось до Землі так
близько за всю історію спостережень. Маса астероїда – близько 130 тисяч тонн. В інфографіці від
РІА "Новости" – астероїди, які наблизяться до
Землі в найближчі 200 років.

На сьогоднішній день вчені знаходять в Сонячній системі сотні тисяч астероїдів. Зіткнення
астероїда з Землею здатне викликати пожежу,
землетрус чи цунамі. За деякими теоріями, причиною минулих масових вимирань стали саме
падіння таких небесних тіл на нашу планету.
Джерело: http://www.ecolive.com.ua/content/blogs/asteroidi-yaki-nablizhautsya-dozemli
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На допомогу платникам податків –
Загальнодоступний інформаційно-довідковий
ресурс
ДПІ у м. Рівне повідомляє, що на офіційному
веб-порталі Міндоходів діє Загальнодоступний
інформаційно-довідковий ресурс («ЗІР»), який
дозволяє користувачам здійснювати пошук інформації з певного податку, напрямку діяльності, в тому числі з використанням ключових слів,
шляхом перегляду за певні періоди не лише запитань-відповідей, але і відповідей на письмові
звернення, які були надані із використанням Бази знань, назв нормативних та інформаційних
документів.
Крім того, функціонал ресурсу передбачає
можливість надання пропозицій з технічних питань його роботи шляхом використання «Форми
зворотнього зв’язку», розміщеної в рубриці
«Про ресурс».
Скористатися
електронним
сервісом
«ЗІР» можна за електронною адресою
http://zir.minrd.gov.ua або через веб-портал

Міндоходів
(вкладка
довідковий ресурс»).

«Інформаційно-

Комп’ютерні курси для слабозорих та
незрячих
В Інтернет-центрі «Окуляр», що діє у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці,
проходять безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для людей з порушенням зору.
Слухачі мають змогу:
- пройти індивідуальне або групове навчання роботі на комп’ютері;
- отримати безкоштовну консультацію з питань пошуку потрібної інформації в Інтернеті;
- освоїти роботу в комунікаційних програмах;
- використати устаткування і програмне забезпечення Інтернет-центру «Окуляр» для пошуку
необхідної інформації в Інтернеті.
Навчання проводить кваліфікований викладач, керівник рівненського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» Петро
Поліщук.
Записатися на навчання можна за телефоном (0362) 22-21-21 та електронною поштою
metod@libr.rv.ua, або завітавши до Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 6, 2-й поверх, Інтернет-центр «Окуляр».

71

АНКЕТА_______________________________________________________________Інва.net № 29

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики тощо.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Роботи переможців обласного конкурсу
«Як живемо і вчимося – наші мрії»

Роботи Артема Довгалюка

Артемова писанка,
що прикрашала вулицю
в містечку

Патріотичний флешмоб
Автопортрет

Портрет. Аплікація

Моя Джоконда

Портрет Богородиці

Сова. Графіка

Нарциси

Портрет дідуся
малював з мамою

Птаха з ліній

