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Розпочинався інформаційний бюлетень декларацією незалежності інваліда. Обов’язковими, як
і в наступних числах, були передмова від редактора та колонка партнера. Остання згодом не
підтримувалася. Третина видання відводилась панорамі подій регіону та України. Рубрики: «Право», «Поради психолога», «Творчість», «Громадські організації», започатковані в першому числі,
отримали постійну прописку на десять років. Нам хотілося бути потрібними своїм читачам, знати
їх запити, тому в 2003 році було проведено анкетування, звісно, цьому сприяли всі бібліотеки
області. Результати анкетування були оприлюднені в другому числі «Інва.net». Анкети надіслали
352 читачі, серед них: діти до 16 років – 77 чол. молодь – 75 чол., громадяни віком до 55 р. – 155
чол., пенсіонери – 45 чол. Переважна більшість респондентів – 86%, непрацюючі в зв’язку з
інвалідністю. І ось, з висоти пройдених десяти років цікаві результати. Більшість респондентів –
74%, хотіли б отримати інформацію з нетрадиційних методів лікування, 38% – інформацію про
медичні заклади, що займаються реабілітацією інвалідів, 19% – цікавила підприємницька
діяльність людей з обмеженими можливостями, 14% – досвід організацій, які опікуються людьми з
вадами здоров’я і на останньому місці були новини – 11–13%. Більше 85 конкретних питань щодо
соціального захисту, надання пільг адресувалися юристу. Результати анкетування стали підставою
для удосконалення видання. Нам було про що сказати своїм читачам, та грошей не вистачало, тому працівники редакційної колегії Світлана Ступницька, Наталя Волян та Алла Литвинюк
постійно шукали спонсорів. Як пригадує Алла Миколаївна: «Не одну пару добротного взуття довелося сходити і в дощову, і в морозу погоду. А скількох людей необхідно було переконати у
важливості справи, яку ми робимо, аби отримати хоч невелику фінансову підтримку».
Восьме число виходить за фінансової підтримки Рівненської дирекції залізничних перевезень
(начальник – Коник Я М.) та ДП «Прикарпатзахідтранс» (керівник – Малихін В. К.), дев’яте число
видається за фінансової підтримки Рівненської обласної організацією ВОІ СОІУ (голова – Ольховик В.). У цих числах з’являється рубрика «Лікар інформує».
До редакції надходило чимало листів, в яких читачі просили допомогти знайти друзів, однодумців, тому було відкрито нову рубрику «Шукаю друзів». Та опублікована інформація не виправдала сподівання читачів, їх активність була невисокою, рубрика проіснувала лише у 8–11 числах. Друкувалися всі випуски у видавництві ЦНТІ (Центру науково-технічної інформації),
комп’ютерний набір здійснювала Марія Басіч.
2004–2005 рр. були періодом піднесення, великої активності популяризації видання у найвіддаленіших селах соціальними службами, бібліотечними працівниками. На сторінках
інформаційного бюлетеня постійно друкувалася людина великої душі, журналіст із м. Сарн – Раїса
Бричкова, яка розповідала про людей складної долі, людей, які без надії сподіваються, живуть і
творять заради життя. Пізніше незмінним дописувачем до рубрики «Повір у себе» стала Елла
Білюк із м. Острога.
2005 р. порадував нас численними листами. Питання задавалися не прості: «Як подолати комплекс неповноцінності, пов’язаний з інвалідністю», «Як поводити себе, коли ображають», «Як,
маючи вади, налагодити контакти з однолітками», «Як справитися з депресією», «Як навчитися
володіти собою», «Як виховувати розумововідсталих дітей», «Де отримати консультацію психолога», і ще: «Як жити». Хвилювали молодих людей з обмеженими можливостями теми кохання, сексуальних стосунків, подружнього життя, підготовка до нього. Звісно, відповісти на всі ці запитання ми не могли, і на допомогу приходили юристи, лікарі, психологи, соціальні працівники. Незмінним консультантом була Світлана Шаргородська, соціальний педагог-психолог Рівненського
обласного центру практичної психології і практичної роботи.
Переповнені новими ідеями, відчуваючи підтримку своїх читачів і бібліотекарів області – ми
готували десяте число «Інва.net». У ньому вперше у кольорі розмістили фото членів редколегії та
кредо кожного, а ще були вміщені побажання читачів, ось деякі із них: «Зробіть видання журналом для інвалідів», «Більше друкуйте порад лікаря», «Збільшіть число випусків та тираж». Нам
дуже хотілося виконати всі побажання своїх читачів, адже заради них ми і працювали.
У десятому числі видання започатковано рубрику «Нам пишуть», де вміщувалися відповіді на
отримані листи. Найвищий рейтинг у читачів мала рубрика «Право» – це спонукало нас налагодити тісну співпрацю із спеціалістами головного управління праці та соціального захисту населення
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облдержадміністрації, відділом правової освіти Обласного управління юстиції, спеціалістом юридичної служби Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.
Справжнім святом для усіх нас був вихід у світ десятого номера інформаційного бюлетеня, на
яке ми запросили своїх читачів та партнерів. Це була перша маленька перемога, яка далася наполегливою, кропіткою працею дружнього колективу. Наша мрія – донести інформацію до кожної
людини з особливими потребами збувалася. «Інва.net» став навігатором в морі інформації, трибуною, з якої можна було говорити, і кожного ми намагалися почути, зрозуміти і розрадити.
З новим баченням підготовки та випуску бюлетеня прийшла до редакційної колегії Ірина Давидчук. Завдяки їй змінюється макетування, дизайн, «Інва.net» стає значно кращим.
З 2006 року «Інва.net» підтримує відділ преси та культури Посольства США в Україні (на його
кошти підготовлено п’ять випусків). Додатково залучені кошти спонсорів, а саме: ТОВ «Острозький завод мінеральні води», РОО ВАІ «Союз організації інвалідів України», «Селянської партії» та
партії «Третя сила», дали можливість підготувати дванадцяте число інформаційного бюлетеня. Це
було нове, презентабельне видання великого формату з кольоровими обкладинками – 73 сторінки,
тираж 600 примірників. Друкувався інформаційний бюлетень у видавництві «Волинські обереги»,
де видається і по сьогоднішній день.
Думається, що приємним сюрпризом для малюків стала рубрика «Дитяча сторінка», яку ми
відкрили в цьому номері. Тут наймолодші знайшли «цікавинки», «заморочки», змогли познайомитися з багатством флори та фауни, поринути у світ пригод і казок. Для тих, хто хоче вчасно
дізнатися про конкурси, фестивалі, інші заходи, які проводяться у нашому краї – відкрили рубрику
«Дошка оголошень». У всі періоди підготовки та випуску «Інва.net» нам щастило на спонсорів.
Своєю активною діяльністю ми довели, що робимо потрібну для людей (в області проживає 64
тис. чол. з інвалідністю) справу. Видання розповсюджувалося і в інших областях України через
громадські організації інвалідів та соціальні служби, про «Інва.net», з публікацій в спеціальній
пресі, дізналися люди з інвалідністю в Німеччині.
2007–2008 рр. 16–18 число «Інва.net» виходить в рамках проекту Європейського Союзу «Посилення регіональних соціальних служб», що дає можливість збільшити його тираж до 850 прим. і
розповсюджувати через бібліотеки та соціальних працівників у Волинській області. Зі сторінок
видання читачі дізнавалися про досвід роботи з інвалідами соціальних служб Волині. Приємно, що
протягом цього періоду інформаційний бюлетень виходив три рази на рік. Високого рейтингу набуває рубрика «Лікар інформує». На сторінках «Інва.net» лікарі медичних закладів міста висвітлювалися теми офтальмології, цукрового діабету, шкірних та онкологічних захворювань, профілактики туберкульозу тощо.
З дев’ятнадцятого числа, і по сьогоднішній день, видання підтримує Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. З 2007 року надійним нашим партнером стає
Рівненський обласний центр зайнятості. До підготовки видання в різні періоди долучалися Вікторія Гупалюк, Олександра Промська. Сьогодні до редколегії прийшли молоді і талановиті працівники Ірина Усович, Юлія Ковальчук і Тетяна Рижа. Та найголовнішими в його підготовці були і
залишаєтесь Ви, шановні читачі, бо саме за Вашими листами та побажаннями готується кожне наступне число, Ваші роботи вміщуваються в рубриках: «Творчість», «Повір у себе». Читаючи надіслані листи, ми радіємо Вашим успіхам і переймаємось болями та проблемами, намагаємося бути
посередниками в їх розв’язанні із компетентними спеціалістами.
Десятирічний ювілей «Інва.net» – це наше спільне досягнення, тих, хто творить його та доносить до читачів, наших партнерів і спонсорів. Тож побажаємо йому ще довгої дороги, активних
читачів та дописувачів, хороших спонсорів.
Раїса Щербан
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Протоієрей Вадим Петровський,
настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського Української
Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне,
кандидат богословських наук
метом насмішок стаєш ти сам і тоді слова цієї
людини дуже сильно засмутять тебе». Ці мудрі слова ми повинні завжди пам’ятати, якщо
хто-небудь жартуючи, або всерйоз, при нас
буде осуджувати ближнього. Ця людина, при
інших обставинах, буде так само осуджувати
нас.
Господь заборонив нам судити ближніх:
«Не судіть, і не судимі будете» (Мф. 7,1).
Осуджуючи людей ми стаємо на місце Єдиного Судді – Бога. Ми можемо бачити, як
людина падає в гріх, однак не знаємо обставин цього падіння, її сердечних намірів і,
найголовніше, покаяння. Адже, можливо, в
той момент, коли ми її осуджуємо, вона давно
отримала прощення від Бога. В Старому Завіті є гарний приклад, як потрібно поступати,
коли ми бачимо гріх ближнього. Коли після
потопу Ной вийшов з ковчега, і не знаючи
властивостей винограду, він випив забагато
вина, оп’янів і лежав в шатрі без одягу. Його
середній син Хам почав насміхатися над батьком та розповів про це своїм братам. Однак
Сім та Яфет зайшли в шатро повернуті спиною, щоб не бачити наготи Ноя та прикрили
його одягом (Буття, 9, 20-23). Тому кожен
раз, коли ми бачимо гріх ближнього, перед
нами завжди стоїть вибір. Ми можемо відноситись до нього жорстко та немилосердно, як
Хам. Не просто посміятися та осудити, а ще й
розповісти про це нашим друзям, або знайомим. Але можемо й пожаліти людину, помолитися за неї та з любов’ю наодинці надоумити її.
Ще кращий приклад подає нам Сам Христос. Одного разу в Його присутності хотіли
побити камінням жінку, яку зловили в гріху
перелюбства. І тоді Христос сказав слова, які
до цього часу вражають своєю правдою:
«Той, хто без гріха, першим кинь у неї камінь» (Ін. 8,7).
Тому не кидаймо каміння засудження в
бік людей. Будьмо вимогливі до себе, а до
ближніх співчутливими та милосердними.

Весь
сенс
духовного життя людини є в
очищенні своєї
душі від гріха.
Недарма хтось
із мудрих сказав, що найбільша перемога, це перемога над самим собою. Ніякі інші досягнення не можуть бути
порівняні з цим. Підтвердження цих слів ми
знаходимо в Євангелії: «Яка користь людині,
якщо вона загарбає весь світ, а погубить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою» (Мф. 16,26). Змінюючи себе, ми
поступово змінюємо світ навколо нас. Недарма один з видатних сподвижників, преподобний Серафим Саровський (1754-1833), сказав: «Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі». В цьому випадку Євангеліє уподібнює
людину свічці, яка спочатку запалюється сама і тоді освітлює все навколо себе. Тому
ступінь духовності людини, в деякій мірі, визначається її прагненням до внутрішнього
вдосконалення та чистоти сердечної. А це
вдосконалення можливе лише тоді, коли ми
бачимо свої недоліки та гріхи. Неможливо
вилікувати хворобу, яку ти не бачиш. Недарма Христос сказав: «Не здорові потребують
лікаря, а хворі» (Мф. 9,12). Гріх – це хвороба
душі. Якщо людина бачить свій гріх, вона
може від нього позбавитись, звертаючись за
допомогою до Бога. Заглядаючи в глибину
свої душі, вона чинить власний суд – суд своєї совісті. І, навпаки, чим менше духовна людина, тим більшу увагу вона приділяє тому,
як змінити інших, а не себе. Її погляд завжди
спрямований на когось. Саме тому осудження
ближніх є гріхом. Інколи при зустрічі із знайомими та друзями ми просто для того, щоб
згаяти час, або заради забави чи задоволення
осуджуємо інших. Святитель Григорій Богослов (330–391) сказав прекрасні слова: «Якщо
хтось, бажаючи забавитись, виставляє напоказ засудження ближнього, то знай, що пред6
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Щорічно 24 березня Всесвітня організація охорони здоров’я проводить заходи до
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Напередодні та в цей день ми багато говоримо про туберкульоз, про здоров’я нації. Цей день по своєму, є знаменним для усвідомлення все більшою кількістю громадян та інституцій громадського суспільства небезпеки, яку несе в собі туберкульоз людству.
За даними ВООЗ, у 2009 році в усьому світі
зареєстрована рекордна в історії кількість
хворих на туберкульоз, які не піддаються медикаментозному лікуванню. Існує велика
ймовірність того, що близько 50 млн. людей
можуть бути інфіковані стійкими до препаратів мікобактеріями у найближчі роки. Експерти ВООЗ відзначають високі темпи поширення хіміорезистентного туберкульозу в країнах колишнього Радянського Союзу. При
цьому на Україну і Азербайджан припадає
29% всіх нових випадків захворювання. Резистентність (нечутливість) мікроорганізмів до
антибактеріальних засобів – це природний
феномен, властивий усім мікробам, який відбувається в процесі їх розмноження за рахунок мутацій. Внаслідок таких мутацій мікроорганізм набуває резистентність до антибіотиків і при неправильному лікуванні невпинно розмножується. Резистентність мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів – основна причина безуспішного лікування і смертності від інфекційних хвороб.
Захворюваність на туберкульоз в Україні,
починаючи з 1995 року, неухильно зростала і
збільшилась з 41,7 на 100 тис. населення до
68,4 в 2011 році. Сьогодні в державі діє Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2012–2016 роках.
Метою цієї Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики
туберкульозу.
Протягом останніх трьох років, завдяки
впровадженню сучасних міжнародних стандартів контролю за туберкульозом, спостері-

– Чи можна вважати туберкульоз епідемією 21 століття? - з таким запитанням я
звертаюся до начмеда обласного туберкульозного диспансеру Миколи Леонідовича Ординського.
– Туберкульоз – це інфекційна хвороба,
яку викликає надзвичайно стійкий у зовнішньому середовищі збудник – мікобактерія туберкульозу. Найчастіше джерелом інфекції є
хвора на туберкульоз людина, яка виділяє
збудника з мокротинням, інфікування відбувається повітряно-крапельним або повітрянопиловим шляхом. Інфікування мікобактерією
туберкульозу не обов’язково призводить до
захворювання та ослаблена імунна система
часто сприяє прогресуванню інфекції і розвитку захворювання.
Сьогодні реєструється три різновиди туберкульозу. Перший різновид – туберкульоз
який був ще до відкриття протитуберкульозних препаратів і майже 96,0 % таких хворих
можна вилікувати.
Другий хіміорезистентний туберкульоз,
коли мікобактерії, борючись за своє виживання, почали пристосовуватися до протитуберкульозних препаратів і стали стійкими до
них, такий туберкульоз важче піддається лікуванню.
Третя складова епідемії включає туберкульоз у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Останні, як відомо, різко пригнічують імунітет людини і у 40–45% ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД розвивається туберкульоз,
який дуже тяжко перебігає та практично не
виліковується.
У 1882 році Роберт Кох відкрив збудника
хвороби – туберкульозну бацилу. Це був перший крок на шляху діагностики, лікування,
профілактики хвороби, яка протягом тисячоліть забирала життя мільйонів людей. Остання велика всесвітня епідемія була у ХІХ ст.,
ХХ тисячоліття завершилось новим її витком.
7
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лення проти туберкульозу. В даний час БЦЖ
– вакцинація є обов’язковою у 64 країнах,
офіційно рекомендованою – у 118. Серед Європейських країн, де застосовують БЦЖ, вакцинація є обов’язковою у 29 країнах, добровільною – у 7. Певні позитивні зрушення в
боротьбі з туберкульозом обумовлені впровадженням світових стандартів профілактики,
діагностики та лікування, в тому числі хіміорезистентного туберкульозу. На сьогодні обстеження на туберкульоз шляхом мікроскопії
мазка мокротиння проводять у кожній районній поліклініці. Занепокоєння лікарів викликає факт збільшення питомої ваги хворих з
поєднаною
туберкульозною
та
ВІЛінфекцією, тому в протитуберкульозних закладах впроваджується замісна терапія для
хворих, що є споживачами ін’єкційних наркотиків.
– Які групи ризику інфікування та захворюваності на туберкульоз?
– Туберкульоз – хвороба важких часів та
бідних людей. До соціальних груп, які можуть бути віднесені до груп ризику – безхатченки та особи, котрі повернулися з пенітенціарних закладів. До медичної групи ризику
належать люди, котрі перехворіли на пневмонію, ВІЛ-інфіковані, хворі, що тривало вживають глюкокортикоїди та цитостатики, хворі
на цукровий діабет, з хронічними обструктивними захворюваннями легень, особи, що перебувають на обліку в протитуберкульозних
та психоневрологічних закладах, особи, що
перебували у місцях позбавлення волі. Особи
з недостатнім харчуванням, ті, хто має контакти з хворими на активний туберкульоз легень. Їм необхідно щороку проходити флюорографію. Та й усе доросле населення не повинно забувати про щорічне обстеження.
– Які симптоми туберкульозу?
– Нагадаємо ключові моменти, які необхідно знати всім людям. Клінічні симптоми,
які вказують на туберкульоз: кашель більше 2
тижнів, підвищена температура тіла (37,1–
37,9) більше 7 днів, задишка, біль в грудній
клітині, поганий апетит, постійна слабкість,
безпричинне зниження ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, кровохаркання. При
таких симптомах потрібно звертатись до лікарів загальної поліклінічної мережі, які можуть своєчасно діагностувати хворобу. Лабораторії поліклінік центральних районних лі-

гається деяке зниження темпів росту епідемії
цієї хвороби.
– Миколо Леонідовичу, а яка картина
захворюваності на туберкульоз на Рівненщині?
– У 2012 році у Рівненській області зареєстровано зниження показника захворюваності
– з 62,4 в 2011р. до 61,6 в 2012р. на 100 тис.
населення. Виявлено 610 чол. які захворіли
вперше, з них 310, які підлягали госпіталізації
(це значно менше, ніж п’ять років тому), 54%
із вперше захворілих, були люди працездатного віку, які перебувають в статусі безробітних. Отже, є очевидним, що постійні стреси є
одним з факторів захворюваності на туберкульоз.
Також знизилась дитяча захворюваність з
11,8 – 2011р. до 7,4 – 2012 р. В минулому році в обласному диспансері лікувалося 6 дітей,
це в основному діти з неблагополучних сімей,
батьки яких хворіють на туберкульоз. А в
2009 році таких дітей, які потребували лікування було 11.
Але ці зміни відбуваються на фоні значного зниження профілактичних оглядів населення, як дорослого, так і дитячого. Так рентген профогляди дорослого населення в 2012
р. становили 516,3 на 1000 дорослого населення проти 518,4 в 2011 р. Профогляди дітей
за допомогою реакції Манту знизилися з
650,0 – 2011 р. до 406,0 – 2012 р. на 1000 дитячого населення (стандарт – 950,0 ), і це при
тому, що туберкулінодіагностика залишається основним методом виявлення початкових
проявів туберкульозної інфекції у дітей, дає
можливість провести профілактичне лікування з метою запобігання розвитку хвороби. Батьки мають усвідомлювати свою відповідальність за здоров’я та життя малюків – вакцинація БЦЖ у такому віці захищає дитину від
генералізованої форми хвороби, туберкульозного менінгіту. Суттєво знизилась у минулому році ревакцинація дітей 7 та 14 років. Діти, внаслідок своїх анатомо-фізіологічних
особливостей, є найбільш уразливими контингентами до туберкульозної інфекції, тому
фтизіатри наголошують на необхідності проведення ревакцинації, адже однократне введення вакцини новонародженим забезпечує
імунітет тільки протягом 7 років. Небезпека
зустрітись у повсякденному житті з туберкульозною інфекцією є у всіх людей. Щорічно в
світі майже 100 млн. дітей отримують щеп8
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що захворюванню сприяє наркоманія, алкоголізм, ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, шкідливі професійні впливи (запиленість), тютюнокуріння, а також контакт з хворими на
заразні форми туберкульозу.
Особливо важливим є донесення до батьків інформації про ситуацію з туберкульозом.
Батьки мають усвідомлювати необхідність
проведення туберкулінодіагностики (проба
Манту є дієвим методом профілактичного
огляду дітей і підлітків на туберкульоз), а також проведення вакцинації/ревакцинації вакциною БЦЖ, внаслідок якої імунна система
організму формує протитуберкульозний захист, що сприяє зменшенню захворюваності.
Значну роль в підвищенні обізнаності підвищення санітарної культури населення, що є
важливим фактором профілактики такого небезпечного захворювання як туберкульоз,
можуть відіграти засоби масової інформації.
Та найбільш дієвим способом профілактики туберкульозу є ведення здорового способу життя, заняття фізкультурою та спортом, дотримання санітарно-гігієнічних норм
поведінки в побуті, приділення належної уваги стану свого здоров’я.
Заходи діагностики та лікування туберкульозу в нашій країні є безкоштовними для
пацієнта, захворювання можна вилікувати
при своєчасній діагностиці та дотриманні
всіх правил лікування. Отже, своєчасна медична допомога є запорукою успішного лікування та вашого здоров’я.
Розмову записала Раїса Щербан

карень Рівненської області оснащені всім необхідним для діагностики хвороби «за зверненням», тобто кожна людина може зробити
аналіз харкотиння на мікобактерію туберкульозу і, при необхідності, отримати безкоштовну медичну допомогу. При ранньому виявленні захворювання і правильному лікуванні туберкульоз виліковний.
– І наостанок, як можна протидіяти
поширенню туберкульозу?
– Світовий досвід організації протидії епідемії туберкульозу свідчить про необхідність
безперервних і тривалих заходів, що вимагають постійної політичної підтримки з боку
владних інституцій. Невеликий успіх, досягнутий внаслідок цієї протидії, може призводити до самозаспокоєння, наслідком чого
стає відновлення росту захворюваності і смертності, поширення медикаментозної стійкості до збудника туберкульозу.
З 2001р. в Україні діє закон, «Про протидію захворюванню на туберкульоз» який визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності, спрямованої на протидію виникненню і поширенню туберкульозу, забезпечення медичної допомоги хворим на туберкульоз і встановлює права, обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у
сфері протидії захворюванню на туберкульоз.
Та рівень обізнаності населення щодо
проблеми туберкульозу не можна вважати
задовільним. Населення в цілому, і особливо
люди, які належать до так званих груп ризику
захворювання на туберкульоз, повинні знати,

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ
(для батьків, вчителів та школярів старших класів)

Збудники туберкульозу відрізняються високою стійкістю до впливу різних факторів
(фізичних, хімічних, природних). Особливо
високостійкі мікобактерії туберкульозу у висохлому мокротинні хворого на туберкульоз.
У вуличному пилу вони зберігаються близько
двох тижнів, на сторінках літератури і предметах до 3-х місяців. На пасовищах і в ґрунті,

забруднених хворими на туберкульоз тваринами,
туберкульозна
паличка
може
зберігатися від декількох місяців до 3–9
років. В умовах низьких температур збудник
туберкульозу ще більш стійкий. Навіть у 5–
10% розчині соляної та сіркової кислоти
бактерії зберігають життєздатність протягом
доби.
9
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Пряме
сонячне
проміння
вбиває
мікобактерії туберкульозу влітку за 60 хвилин,
взимку за 2 години; розсіяне сонячне світло –
протягом
40–80
діб;
ультрафіолетове
опромінення – за 2–3 хвилини. При кип’ятінні
збудник гине за кілька хвилин.

Особам, які доглядають велику рогату худобу насамперед потрібно знати про те, що у
хворої на туберкульоз корови вим’я тверде, не
болюче, горбкувате, а потім припухає і болить,
молока стає обмаль, воно водянисте, з
домішками сироподібних пластівців та гною,
іноді з домішками крові.

ДЖЕРЕЛА ІНФЕКЦІЇ
Основним джерелом туберкульозу є хвора
людина. Мікобактерії з організму хворого можуть виділятися з харкотинням, повітрям при
диханні, сечею, калом, слиною, спермою, сльозами з виразок. Особливо небезпечним для
оточуючих є невилікуваний хворий, який
кашляє. Відомо, що хворий з активною
відкритою формою туберкульозу виділяє у
зовнішнє середовище від 20 млн. до 6 млрд.
мікобактерій туберкульозу.

Джерелом туберкульозної інфекції можуть
бути як хворі домашні, так і дикі птахи. Але
інфікування від них відбувається дуже рідко.

Необхідно знати про те, що у тварин, у тому числі і у великої рогатої худоби, туберкульозом уражаються легені, печінка, кишки,
сечостатеві органи, кістки, мозок, вим'я. Тварини виділяють збудника із харкотинням, слиною, фекаліями, сечею, заражуючи пасовища,
приміщення де їх утримують.

ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ЗБУДНИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Основними шляхами інфікування є
повітряний, харчовий, контактний. Найбільш
загрозливим при туберкульозі є повітряний
шлях зараження – до 90% випадків. Під час
кашлю, співу, голосної розмови мікобактерії
туберкульозу розповсюджуються від хворої
людини на відстань від 1-1,5 до 5 м.
10
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Харчовий шлях зараження через забруднення мікобактеріями продуктів та контактний
трапляється не дуже часто.
Хворий на активний туберкульоз несе загрозу для всіх оточуючих, і дуже важливо при
будь-яких ознаках туберкульозу звертатися до
лікаря і вимагати цього від інших.

4. Втрата ваги.
5. Тривала лихоманка (частіше з невисокими показниками температури тіла – 37,0–
37,5°С).
6. Пітливість (переважно в ночі).
7. Тривалий кашель (протягом 3-х тижнів і
більше, з відходженням харкотиння чи без
нього).
8. Задишка.
9. Кровохаркання.
УВАГА! Будьте пильними, помітивши
будь-яку з цих ознак, якомога швидше
зверніться до лікаря!
ЩО ВАС ЧЕКАЄ В РАЗІ ВІДМОВИ ВІД
ЛІКУВАННЯ?
При відсутності лікування, хвороба
прогресує і в деяких випадках може набути
дуже тяжкого перебігу. Часто перебіг хвороби
набуває хронічної форми. Хворий на хронічну
форму може прожити багато років, протягом
яких він постійно буде інфікувати оточуючих.
Кожне загострення хвороби має більш важкий
перебіг
у
порівнянні
з
попереднім
(збільшується тривалість кашлю, підвищення
температури, кількість харкотиння зростає,
часто виникає кровохаркання), хворі поступово слабнуть.
У дітей раннього віку та підлітків туберкульоз може прогресувати дуже швидко і привести до трагічних наслідків.
Успіх лікування залежить від того, як хворий виконує рекомендації лікаря!

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЗАХВОРЮВАННЯ?
Туберкульоз може маскуватися під різні
хвороби. Однак є декотрі ознаки (симптоми),
які дозволяють запідозрити туберкульоз. До
них відносяться:
1. Постійна немотивована слабкість.

ЯК ВЧАСНО ВИЯВИТИ ТУБЕРКУЛЬОЗ?
Основний метод виявлення туберкульозу у
дітей це щорічне проведення проби Манту
(туберкуліно-діагностика). Проба проводиться
спеціально навченою медичною сестрою (в
парний рік – на правому, в непарний - на

2. Підвищена втомлюваність.
3. Погіршення або відсутність апетиту.
11
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За призначенням лікаря всім хворим з
підозрою на туберкульоз робиться рентгенобстеження (рентгенографія) органів грудної
клітини.

лівому
передпліччі).
Кінцева
оцінка
результатів здійснюється на 3-й день. Після
проведення проби не можна тримати руку в
гарячій воді, травмувати місце введення. Одяг
повинен бути хлопчатопаперовий з довгим рукавом. Звичайне купання не впливає на результати проби.

ЯК МОЖНА ЗАПОБІГТИ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ?
Як вберегтися від туберкульозу:
1. Турбуватися про своє здоров'я: правильно харчуватися, займатися фізкультурою, спортом, загартовуватись, дотримуватися особистої гігієни, бувати на свіжому повітрі, своєчасно звертатися до лікаря при появі симптомів
будь-якого захворювання.

Перед проведенням проби і до її оцінки
слід уникати вживання в їжу продуктів, що
викликають у Вас алергію. Проба повинна
проводитись тільки тоді, коли дитина здорова!
Та якщо є хоч незначні мінімальні ознаки захворювання, проба не проводиться. В подібних
випадках її роблять не раніше, ніж через 1
місяць після повного одужання. Підліткам,
крім проби Манту, з 15 років проводиться
флюорографічне дослідження органів грудної
клітини. Якщо ви захворіли і маєте симптоми
схожі на туберкульоз, вам необхідно негайно
звернутися до лікаря. При наявності кашлю з
відходженням харкотиння необхідно тричі
здати його в лікарні за місцем проживання або
в тубдиспансері з метою дослідження на
наявність мікобактерій туберкульозу. Харкотиння обстежується всім особам, які кашляють
три тижні і більше.

2. Категорично уникати шкідливих звичок
(паління, вживання або вдихання токсичних
речовин та ін.).
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Направлення до фтизіатра і необхідні документи видає лікар дитячої поліклініки або
шкільний лікар.
У випадку, якщо дільничний або шкільний
лікар направив Вас до лікаря - фтизіатра, не
відкладайте це відвідування. Процедура первинного обстеження, як правило, не складна.

3. Щорічно досліджуватися на туберкульоз
шляхом проведення проби Манту (в школі або
в поліклініці за місцем проживання). Підліткам
додатково
проводиться
флюорографічне
дослідження.
4. Не відмовлятися від щеплення проти туберкульозу (БЦЖ).
5. Негайно звертатися до лікаря при
виявленні симптомів підозрілих на туберкульоз, або у випадку контакту з хворим на туберкульоз.
В яких випадках слід звертатися до
лікаря – дитячого фтизіатра:
1. При виявленні вперше у житті
позитивної
реакції
на
пробу
Манту
(ущільнення) на місці її проведення.
2. У випадку збільшення розмірів проби
Манту при щорічному її проведенні.
3. У випадку, якщо на місці проби Манту
з'являється ущільнення (папула) великих розмірів (17 мм і більше), а також пухирець або
ранка (язва).
4. Якщо Ви зустрілися з хворим на туберкульоз або з хворими на туберкульоз тваринами.
5. Якщо у Вас є симптоми, які можуть мати
місце при туберкульозі.
6. У тому випадку, якщо є довготривале
захворювання легень, яке не піддається звичайному лікуванню.

При потребі лікар-фтизіатр обстежить Вас і
буде спостерігати за Вами протягом декількох
місяців. Якщо підтвердиться факт потрапляння
в організм збудника і виникає вірогідність розвитку
туберкульозу,
лікар
призначить
профілактичне лікування, яке дозволить уникнути захворювання.
Бувайте здорові та не хворійте!

Використано матеріали:
http://www.stoptb.org.ua/index.php/pro-nas/10-statti/tuberkuloz/205-shcho-neobkhidno-znaty-protuberkuloz

7. Регулярно провітрювати житло, не допускати накопичення пилу в приміщенні.
8. Оберігати себе від ВІЛ-інфекції, уникати
випадкових статевих стосунків, користуватися
презервативом.
Профілактика туберкульозу у сім’ї, де
виявлено хворого на цю недугу:
1. Хворий-бактеріовиділювач є заразний і
повинен бути ізольований (у стаціонарі, окремій кімнаті).
2. Слід ізолювати всіх дітей від хворого;
3. У помешканні санітарно-епідеміологічна
станція повинна провести дезинфекцію: дезінфекційними розчинами (хлорамін, хлорантоїн).
Посуд треба кип’ятити протягом 30 хв. в 2%
розчині соди або 2% розчині хлорного вапна
(20 г хлорного вапна + 1 л води).
4. Слід обстежити на туберкульоз всіх
членів родини.

Кожна людина повинна пам’ятати:
1. Уникати прямих контактів з хворими на
туберкульоз людьми і тваринами, бездомними
тваринами.
2. Не докурювати цигарки після нікого з
курців, а якщо вже є така необхідність, то слід
докурювати через мундштук.
3. Користуватися особистими предметами
гігієни.
4. Вести здоровий спосіб життя: регулярно
відпочивати, виконувати фізичні вправи, не
палити, не вживати алкоголю, наркотиків.
5. Докласти зусиль, щоб їжа була поживною, багатою на вітаміни, білки, жири і вуглеводи, мінеральні речовини для підвищення
імунітету.
6. Не купувати продукти на стихійних ринках, бо вони можуть бути заражені мікобактеріями туберкульозу.
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– виділене харкотиння не можна виливати
у каналізацію, а прокип’ятити протягом 15 хв.
у 2% розчині соди, або спалити на вогні;
– кімнату, де мешкає хворий, не можна обклеювати шпалерами, а двічі на рік білити стіни і стелю гашеним вапном з додаванням 20%
розчину формаліну або пофарбувати олійною
фарбою, щоб потім мити щіткою з милом;
– житло і кімнату хворого щоденно прибирати вологою ганчіркою з милом або содою;
– відчиняти квартирку в будь-яку пору року, а взимку якомога довше;
– температура в кімнаті має бути нижчою
за 16–18 °С; влітку спати на відкритому повітрі;
Пам’ятайте, ваше здоров’я – у ваших
руках!
Використано матеріали проф. В.М. Мельник
«Туберкульоз: шляхи зараження і запобігання» – http://www.ifp.kiev.ua/doc/people/tubzar.htm

Хворий повинен:
– дотримуватися елементарних правил гігієни;
– користуватися окремим посудом, ретельно мити його, а після миття облити окропом;
– користуватися окремим рушником, мати
окрему кімнату, ліжко, виварювати рушники і
білизну хворого.
Якщо у хворого немає окремої кімнати, то
його ліжко відгородити ширмою;
– хворий не повинен плювати на підлогу,
бо мікобактерії туберкульозу є в слині та мокротинні;
– плювати слід тільки в плювальницю (на
дно плювальниці треба налити 3–5 мл 5% хлораміну);

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Поради дає лікар-фітотерапевт –
Євген Степанович Товстуха
– Мій брат захворів на туберкульоз. Які
рослини чи фітопрепарати можуть допомогти вилікувати мого брата?
– Лікувати треба не лише туберкульоз але й
ті ускладнення, які можуть виникати внаслідок
хронічного туберкульозу (в українській народній медицині – сухоти) та внаслідок лікування
протитуберкульозними препаратами. Застосовуються лікарські засоби (чорна тополя, береза, барбарис, родовик, перстач сріблястий,
калган, підбіл чи мати й мачуха, подорожник,
спориш) та пропобесан. Інгаляції проводяться
чорною тополею, березою, родовиком, барбарисом і перстачем сріблястим. Інколи при
цьому бувають спазми, тому додають ще 10-15
крапель 2%-ого розчину еуфіліну. Це дає можливість названим препаратам проникати у дихальні шляхи. Безперечно, треба оздоровлюватись і вітамінами, і полівітамінами, проходити
курортне лікування. В залежності від проявів –
загально-токсичні, кашель, похудіння – необхідно спрямувати вектор лікування. Дуже допомагає алтея лікарська.
Дуже цінна і помічна при туберкульозі лікарська рослина – підбіл або мати й мачуха. Її
назва з латинської мови перекладається як
«знищує кашель».

Настій, що «знищує кашель»
Підпіл, подорожник, спориш, листки берези по 1 ст. л., залити 400 мл кропу. Настоювати кілька годин або усю ніч. Вживати по
50–100 мл тричі на добу за 30 хв. до їжі.

Поліпшується відхаркування, змінюється
інтоксикація, знімається кашель, що при сухотах та хронічних бронхітах (а вони, як правило,
є при цій недузі) допомагає від виснаження
організму.
При лікуванні туберкульозу ми широко застосовуємо наш унікальний препарат пропобесан. Він вживається по 1–2 ст. л., можна і тричі
на день, в залежності від клінічної картини.
– Як можна допомогти при сухому виснажливому кашлі?
– Кашель – це захисна реакція організму
для того, щоб звільнити бронхи, бронхіоли від
наявності там слизу, або згустків запальних
процесів. Кашель може бути інфекційної при-

Настій з алтеї лікарської
Квітки і листки 2 ст. л., залити склянкою
окропу, настояти 30 хв. або на всю ніч. Вживати по 50–100 мл тричі на день за 30 хв. до
їжі.
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роди, алергічної, подразливої. Дивлячись якої
природи кашель, і назначають лікування.
Щоб поліпшити відхаркувальний ефект
найкраще вживати листки і квітки алтеї лікарської.

Настій з рослинних препаратів загального
проти застудного характеру
Листочки чорної тополі, трави материнки, листки подорожника великого, листки
берези взяти по 1–2 ст. л., заливати склянкою
окропу, настояти 30 хв. і вживати по 1–2 ст.
л. (до 50 г) тричі на добу за 30 хв. до їжі.

Настій з листків і квіток алтеї лікарської
Беруть 1–2 ст. л. алтеї, заливають склянкою окропу, настоюють 20–30 хв. або годину.
В залежності від віку (якщо це дитина) вживають від 1 ч. до 1 ст. л.

Рекомендуємо у кожне вухо закапувати
спиртовий розчин ехінацеї і родовика лікарського по 5 капель, полежати після закапування
кожного вуха 30 хв. Таке лікування треба проводити кілька днів. А в епідемічні періоди це
допоможе попередити можливі захворювання.
Лікування гайморових порожнин, необхідно також проводити пропобесаном. Беруться
турунди і тампонуються носові ходи, пацієнт
лежить від 30 хв. до години без подушки.
Окрім вищесказаного необхідно завжди
пам’ятати про підвищення імунітету організму
– загартовування і правильне харчування, в
тому числі овочами та фруктами з наших садів
та огородів.
– Якими рослинами можна допомогти
при лікуванні грипу?
– Грип – поширене вірусне захворювання,
лікувати його складно. Найчастіше, коли в людини температура, лікуються антибіотиками і
сульфаніламідними препаратами. Це призводить до зниження імунітету та опірності організму. А рослинні препарати допоможуть знищити температуру і м’яко, без згубних наслідків перебороти грип.
Застосовуємо такі лікарські рослини: чорна
тополя, береза, ехінацея, листки подорожника, перстач сріблястий, материнка.

Також ми рекомендуємо такі комплекси:
листки берези, трава шандри, листки подорожника, листки підмаренника справжнього.
Щоб позбавитись кашлю рекомендуємо застосовувати інгаляції. В ультразвуковий інгалятор, налити настоянку чорної тополі, берези
або перстачу, додати 3–5 крапель 2%-ого розчину ехінацеї. Дихати 2–3 і більше хвилини. Це
дуже ефективний засіб при лікуванні кашлю.
Але, насамперед, необхідно визначити і вилікувати першопричину захворювання.
– Я дуже часто хворію на гнійні ангіни і
мене постійно турбує біль у горлі. Порадьте,
будь-ласка, лікування лікарськими рослинами.
– Насамперед треба дотримуватись гігієнічних вимог і загартувати організм. Із лікарських рослин допоможуть «класичні»: материнка, листки берези, листки тополі, листки подорожника великого, спориш звичайний. Беруть по 1 ст. л. рослин на 0,5 л води, кип’ятять
на малому вогні 2–3 хв., настоюють 2–3 години. Спочатку полоскати ротову порожнину,
потім вживати всередину. Це робити 2–3 рази
на добу за 30 хв. до їжі. Необхідно вживати
фітонцидні рослини: часник, цибуля, редиска,
хрін та ін.
Також застосовувати настоянки: чорної
тополі, берези бородавчастої, родовика лікарського, ехінацеї пурпурової. Їх можна чергувати кожний день. Настоянки застосовуються не
тільки для лікування, а й для профілактики.
Дуже допомагає полоскати горло пропобесаном (1 ст. л. полоскати ротову порожнину і
проковтувати). Необхідно також лікувати зуби,
ясна, верхні дихальні шляхи.
– Декілька років тому я перехворіла на
гострий отит, і після цього маю хронічне
запалення у вусі і гайморовій пазусі. Порадьте будь-ласка, як мені позбавитись цього
хронічного запалення.
– Насамперед треба приймати рослинні
препарати.

Чорна тополя
Листки чорної тополі вживаються у вигляді спиртової настоянки – по 20–30 крапель
тричі на день за 30 хв. до їжі.
Береза, подорожник, перстач
Листки берези, подорожника і перстачі
можна вживати у вигляді як спиртових, так і
водних настоянок.

Можна застосовувати комплексні препарати – НОН № 6, НОН № 7 і НОН № 9. Особливе
значення при лікуванні грипу належить пропобесану. Рекомендуємо його вживати по 1 ст. л.
2–3 рази в день – довго полоскати горло. Або
2–3 рази в день застосовувати турунди в ніс.
Пропобесан запобігає утворенню різноманітних ускладнень.
Дуже ефективні інгаляції (2–3 рази на день)
– для цього використовують чорну тополю,
березу, ехінацею, перстач. Необхідно не забувати про цибулю, часник, редьку, садовину і
городину, вітаміни.
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Щоденно ви виходите вулицею, їздите в міському транспорті, відвідуєте державні установи, магазини, лікарні та інші організації. Поруч із вами живуть люди, яких легко помітити, бо їх обов'язковим атрибутом є біла тростина. Мабуть неодноразово вам спадало на думку, що треба допомогти
незрячій людині, але як це зробити аби не образити?
16. Коли читаєте сліпому, не замінюйте читання переказом змісту. Це ж саме стосується
випадків ознайомлення сліпого з документом,
під яким він повинен поставити свій підпис.
Пам'ятайте, що інвалідність не знімає з
сліпого відповідальності, обумовленої документом.
17. Якщо сліпий звернувся до Вас за допомогою з питанням, що має інтимний характер
(відвідування лікаря, ощадкаси, читання листа).
Ви повинні зберігати це в таємниці.
18. При розмові з незрячим не обирайте посередником його супроводжуючого або родичів, а звертайтесь безпосередньо до нього.
19. Своєму підопічному не давайте зрозуміти і відчути, що він залежить від Вас, поводьтесь з ним на рівних.
20. Зустрівши сліпого, не проявляйте надлишкової цікавості. При розмові з незрячим не
намагайтеся говорити голосно, розмовляйте як
звичайно.
21. Будучи зі сліпим, не виставляйте його
«напоказ», намагайтеся увійти в загальну масу
людей.
22. Не поспішайте виказати незрячому своє
співчуття, поводьтесь рівно, спокійно, проявляйте необхідну вимогливість, але разом з тим і
турботу.
23. Якщо залишаєте незрячого одного в якомусь приміщенні при увімкненому світлі, не
приймайте рішення самі, дізнайтесь у незрячого, залишити світло увімкненим чи вимкнути
його. В розмові зі сліпим уникайте висловів типу «помацайте», «я вас відведу», «я вас проведу». Краще буде: «подивіться», «я піду з вами»,
тощо.
24. Зрячим в присутності сліпого потрібно
уникати пояснень лише з допомогою міміки і
жестів. Сліпий помічає це і почуває себе виключеним із спілкування.
25. При зустрічі з сліпим, якщо Ви припускаєте, що він може не впізнати Вас, привітавшись з ним, назвіть себе. Не пропонуйте: «Впізнай мене!».
26. В шумному приміщенні під час розмови
не відходьте від сліпого, не попередивши його
про це. Під час сильного шуму він може не помітити, що Ви відійшли і продовжувати говорити. А потім, виявивши Вашу відсутність, відчує себе ніяково.
27. Робіть так, щоб предмети, якими часто
користується Ваш незрячий родич, знаходилися
в квартирі на відповідних місцях.

ПОРАДИ ЗРЯЧИМ:
1. В колективі не ізолюйтесь від сліпих. Не
забувайте, що настрій і працездатність незрячих багато в чому залежить від Вашої роботи і
ставлення до них.
2. При зустрічі з незрячим обов’язково називайте себе і тих людей, які прийшли з Вами,
якщо у Вас спільна бесіда в групі, обов’язково
називайте того, до кого в даний момент Ви звертаєтесь.
3. В розмові з незрячим користуйтесь словником зрячих, не уникайте виразів, в яких є
слова, що відображають зорові враження.
4. Якщо ви помітили, що незрячий виявляє
інтерес до зовнішності тієї чи іншої людини,
намагайтесь описати її тактовно стосовно тієї
людини, до якої цей інтерес виявлений.
5. Не бажано голосом на відстані регулювати рухи незрячого, але якщо це є обов'язковим,
потрібно намагатися точно пояснити, куди слід
повернути, або що зробити.
6. Супроводжуючий повинен попередити
незрячого, якщо до них наближається знайома
людина, щоб той міг привітатися першим.
7. Якщо Ви з незрячим зайшли в приміщення, потрібно проінформувати його про те, хто
там знаходиться.
8. Розповідайте незрячому про побачене, не
відмовляйте йому в спілкуванні.
9. Майте на увазі, що для інвалідів по зору
важливий строго встановлений порядок на робочому місці, в цеху, на території.
10. Не залишайте на проходах валізи, ящики і інші предмети, які можуть заважати орієнтуванню і пересуванню сліпих.
11. В місцях пересування сліпих не залишайте двері напіввідчиненими.
12. Не проявляйте сумнівів, невпевненості
у можливості сліпих працювати, але разом з
тим і безпечності при організації праці інвалідів
по зору.
Пам’ятайте, що створення необхідних
умов при працевлаштуванні сліпих – головний
фактор у розв’язанні цього завдання.
13. Делікатно допоможіть незрячому порадою, якщо це необхідно, щодо покращення його постави, зовнішнього вигляду, протезування
очей, підбору окулярів, тощо.
14. Якщо виявите який-небудь дефект чи
недолік в одязі незрячого, не соромтесь, зверніть на це його увагу.
15. Коли читаєте лист чи будь-який документ незрячому, не потрібно для достовірності
давати незрячому його помацати.
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28. Якщо ознайомлюєте незрячого з якимнебудь предметом, не водіть з силою рукою й
предметом по поверхні, а злегка направте його
руку на предмет, створіть такі умови, щоб незрячий міг вільно доторкнутися до нього руками.
29. Якщо Ви помітили, що сліпому необхідно взяти конкретний предмет, але зробити це
без сторонньої допомоги він не може, або якщо
незрячий попросив про допомогу, не потрібно
брати руку сліпого за кисть, тягнути до предмету й рукою сліпого брати предмет. Краще самому подати предмет, або навести руку сліпого
на нього. З цього правила, в залежності від обставин, можуть бути виключення.
30. Якщо ви даєте щось незрячій людині в
руки, повідомте їй, в яке місце Ви його можете
потім покласти.
31. Якщо незрячий палить, запропонуйте
йому, по можливості, окрему попільничку.

32. Якщо Ви помітили, що незрячий збився
з маршруту, не керуйте його рухами на відстані, а підійдіть і допоможіть вибратися на потрібний шлях.
33. Якщо хочете допомогти сліпому, спочатку заговоріть з ним та запропонуйте допомогу.
При цьому треба представитись і дати незрячому зрозуміти, що Ви звертаєтесь саме до нього.
34. Якщо Ваша пропозиція буде відвернута,
не роздратовуйтесь, знайте, що є незрячі, які
надають перевагу самостійності.
35. Якщо незрячій людині потрібно сісти,
не треба її заставляти це зробити, спершу треба
запитати людину, чи хоче вона цього, а потім
допомогти, направивши її руку на спинку сидіння. Далі людина зможе сісти сама.
Пам’ятайте, що Ваше ставлення до сліпого буде оптимальним тоді, коли він в найменшій мірі буде відчувати залежність від Вас.

Джерело:
Основи етики спілкування з особами з інвалідністю: навчально-методичний посібник / за ред. акад. В. М. Синьова ;
Мін-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. Пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т колекційної педагогіки та
психології. – К. : МПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 31–32.

ДЕКІЛЬКА ПОРАД, ЯК ДОПОМОГТИ НЕЗРЯЧІЙ ЛЮДИНІ,

від Євгенії Фалко, директора комунального закладу
«Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат № 1 І–ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради
1. Якщо ви зустріли незрячу людину і виявиварто представитесь. Люди з вадами зору зазвили бажання зробити щось корисне для неї, в печай, своїх знайомих впізнають по голосу, але в
ршу чергу поцікавтесь чи потрібна ваша допомошумному місці доволі складно впізнати людину
га і в чому вона може полягати.
за декількома словами, тому буде краще якщо ви
2. Якщо ви помітили, що незрячий збився з
нагадаєте хто ви є.
маршруту, підкажіть йому, що знаходиться перед
10. Якщо Ви вважаєте, що розмова закінчена і
ним, праворуч, ліворуч – це допоможе йому зорійдете, варто попередити про це, бувають ситуації
єнтуватися.
коли незряча людина продовжує звертатись до
3. Переходити вулицю з інтенсивним рухом
людини, яка вже пішла.
11. Деякі люди вважають, що інваліди по зору
транспорту незрячому небезпечно, допоможіть
погано чують, і тому звертаються до них дуже
йому в цьому, а далі він піде сам. Не підштовхуйголосно. Чують незрячі зазвичай добре, і розмовте в спину перед собою, оскільки незряча людина
ляти з ними бажано спокійним тоном.
буде відчувати себе невпевнено і зовні це буде
12. Якщо незрячий знаходиться з супрововиглядати не естетично. Запропонуйте взяти себе
джуючим, то обговорюючи його справи, звертайпід руку та йдіть на пів кроку попереду.
тесь безпосередньо до незрячого, а не до супро4. Якщо Ви хочете допомогти незрячій людиводжуючого.
ні сісти в автобус, тролейбус, електричку, то підведіть її ближче до дверей, покладіть руку на по13. У розмові з незрячим уникайте терміну
ручень, а все інше вона зробить сама.
«помацайте», краще вживати термін «подивіть5. Під час виходу з транспорту, допоможіть
ся».
знайти поручні біля сходів.
14. В магазинах незрячому доводі складно
6. До сходів перед будівлею підводьте незряпридбати потрібну річ, тому якщо хочете допочу людяну під прямим кутом, обличчям до схомогти, створіть такі умови, щоб людина могла не
дів. На сходах у середині приміщення, допомопоспішаючи, вільно обрати все, що їй потрібно.
жіть взятись за перила, а у гардеробній покладіть
15. Йдучи із незрячою людиною, не робіть
руку на вішак.
різких рухів, намагайтеся іти рівно. Незрячий,
7. Крізь вузькі двері або переходи йдіть перед
тримаючи вас під руку, тильною стороною долонезрячим, тримаючи його за руку.
ні відчуває ваші рухи, підйоми, спуски та поворо8. У приміщенні не залишайте на половину
ти.
Не поспішайте висловлювати співчуття.
відчинені двері, оскільки можна вдаритись об
Поряд з вами знаходиться повноцінна людина,
них. Краще щоб двері були, або повністю зачияка іноді потребує лише мінімальної допомоги від
нені, або відчинені.
сторонніх
людей.
9. Незряча людина, як і будь хто, хоче знати з
ким вона спілкується, тому, якщо Ви знайомі,
17
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10. Про додаткові заходи із забезпечення
гарантій реалізації прав та законних
інтересів дітей
Указ Президента України від 01.06.2013
№ 312/2013
11. Про затвердження Порядку професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації зареєстрованих безробітних
Мінсоцполітики України, МОН України;
Наказ, Порядок, Форма типового документа від 31.05.2013 № 318/655
12. Про внесення зміни до статті 13 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» щодо
першочергового безплатного забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням
інвалідів війни
Закон України від 21.05.2013 № 284-VII
13. Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної
політики України
Указ Президента України від 15.05.2013
№ 268/2013
14. Про систему офтальмологічної допомоги
населенню України
МОЗ України; Наказ, Положення, Вимоги,
Порядок від 14.05.2013 № 372
15. Про внесення змін до деяких законів
України щодо призначення та індексації
пенсії
Закон України від 14.05.2013 № 231-VII
16. Пенсія по інвалідності в солідарній
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Лист Міністерства юстиції України від
09.04.2013
17. Про встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати
грошової компенсації замість санаторнокурортної
путівки
та
вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування
Мінсоцполітики України; Наказ від
28.03.2013 № 155
18. Деякі питання організації оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок від 27.03.2013 № 261
19. Про внесення зміни до пункту 4 Порядку
використання коштів, передбачених у дер-

1. Про затвердження заходів щодо впровадження
інклюзивного
навчання
в
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року
МОН України; Наказ, Заходи від
23.07.2013 № 1034
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації
транспортних засобів та вдосконалення
деяких податкових норм
Закон України від 04.07.2013 № 422-VII
3. Про утилізацію транспортних засобів
Закон України від 04.07.2013 № 421-VII
4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості
Закон України від 04.07.2013 № 403-VII
5. Про внесення змін до статті 3 Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
Закон України від 04.07.2013 № 410-VII
6. Про внесення зміни до статті 18 Закону
України «Про державну допомогу сім’ям
з дітьми»
Закон України від 02.07.2013 № 371-VII
7. Про внесення зміни до пункту 6 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку
громадських організацій інвалідів та
ветеранів,
заходи
з
відвідування
військових
поховань
і
військових
пам’ятників та з увічнення Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Постанова Кабінету Міністрів України від
26.06.2013 № 441
8. Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
Постанова Верховної Ради України від
20.06.2013 № 355-VII
9. Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що
можуть бути підставою для звільнення
громадян з військової служби та із служби
осіб рядового і начальницького складу
Кабінет Міністрів України; Постанова,
Перелік від 12.06.2013 № 413
18
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жавному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни
Постанова Кабінету Міністрів України від
27.03.2013 № 211
20. Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Гігієнічні вимоги до
улаштування, утримання і режиму

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, та навчально-реабілітаційних
центрів»
МОЗ України; Наказ, Норми, Правила,
Журнал, Вимоги від 20.02.2013 № 144

Панащук Т., заступник начальника головного управління
Пенсійного Фонду України в Рівненській області
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ
ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЗА НОРМАМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»
плати до надбавок окремим категоріям осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність.
Особи визнані інвалідами, та які вийшли
на роботу після досягнення пенсійного віку,
мають право на пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком при залишенні роботи за
наявності страхового стажу жінкам – 20 років, чоловікам – 25 років, якщо пенсія по інвалідності призначена за нормами Закону до
01.10.2011 р.; та жінкам – 30 років, чоловікам
– 35 років, якщо пенсія по інвалідності призначена за нормами Закону після 01.10.2011 р.
Пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначаються відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Пенсійне забезпечення інвалідів загального захворювання здійснюється за нормами
статей 30, 31, 32, 33, 34, 35 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» зі змінами внесеними відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (01.10.2011).
Пенсія по інвалідності залежно від групи
інвалідності призначається в таких розмірах:
інвалідам І групи – 100 % пенсії за віком;
інвалідам II групи – 90 % пенсії за віком;
інвалідам III групи – 50 % пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього
Закону.
Мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність. Максимальний
розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім до-

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
При обчисленні пенсій по інвалідності за
нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення, осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» розмір визначається у встановлених відсотках від середньомісячного заробітку інваліда, залежно від

Пенсійне забезпечення ветеранів Великої
Вітчизняної війни здійснюється за нормами
Законів «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» та «Про пенсійне забезпечення
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ПРАВО_______________________________________________________________"Інва.net" № 28
групи інвалідності: інвалідам війни 1 групи –
100 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку), 2 групи – 80 %, 3 групи –
60 %.
Залежно від змін, які відбуваються в законодавстві, обирається найбільш вигідний для
інвалідів війни розрахунок пенсії – за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» чи за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб». Такий перерахунок провадиться за бажанням кожної особи, на підставі письмових заяв.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 р. № 1381 «Про підвищення
рівня соціального захисту найбільш вразли-

вих верств населення», яка набрала чинності
з 01.01.2012 р. збільшено основні розміри пенсій інвалідам війни та учасникам бойових
дій на 25 %, та встановлено мінімальні розміри пенсій для інвалідів війни 1 групи – 285 %,
2 групи – 255 %, 3 групи – 225%, учасників
бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність з
01.01.2013 р. – 894 грн., з 01.12.2013 р. – 949
грн.).
Відповідно станом на травень цього року
мінімальний розмір пенсії інвалідам війни 1
групи становить 2547,90 грн. (894 х 285 %), 2
групи – 2279,70 грн. (894 х 255 %), 3 групи –
2011,50 грн. (894 х 225 %), учасникам бойових дій 1475,10 грн. (894 х 165 %).

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»
III групи інвалідності – 145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (894 х 145 % = 1296,30 грн.).
У разі коли розмір пенсійної виплати (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
I групи – 285 % (894 х 285% = 2547,90 грн.);
II групи – 255 % (894 х 255% = 2279,70 грн.)
III групи – 225 % (894 х 225 % = 2011,50 грн.)
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна
державна адресна допомога до пенсії у сумі,
що не вистачає до зазначених розмірів.
При зміні прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, проводяться перерахунки зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

З 01.01.2013 р. проведено перерахунки
пенсій особам, віднесеним до категорії 1 та у
зв’язку з втратою годувальника відповідно до
статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Максимальний розмір пенсії обчисленої
від осучасненої зарплати не перевищує 10
прожиткових мінімумів (з 01.01.2013 – 894 х
10 = 8940 грн.).
Мінімальний розмір пенсії з 1 січня 2013
року становить:
1) для учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС:
I групи інвалідності – 180 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (894 х 180 % = 1609,20 грн.);
II групи інвалідності – 160 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (894 х 160 % = 1430,40 грн.);

ПЕНСІЇ ПОТЕРПІЛИХ ОСІБ ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК
ІНВАЛІДНОСТІ З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ
Інваліди з-поміж потерпілого населення
мають право лише на отримання пенсії, визначеної в мінімальному розмірі. Обчислення

розміру пенсії із заробітної плати цій категорії громадян може бути здійснено лише на
загальних підставах.
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З 1 січня збільшено також додаткову пенсію цій категорії громадян.
категорія 1:
інвалідам 1 групи – 36 %;
інвалідам 2 групи – 24 %;
інвалідам 3 групи – 18 %;
категорії 2–4:
особам, що належать до категорії 2 –1 8 %;
особам, що належать до категорії 3 – 12 %;
особам, що належать до категорії 4 – 6 %,
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2013 р. підвищено розміри пенсій цій категорії громадян.
Мінімальний розмір пенсії з 1 січня 2013
р. перераховано від розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
I група інвалідності – 150 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
II група інвалідності – 125 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
III група інвалідності – 110 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ II І III ГРУП ТА
УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З 01.01.2013 р.
1941–1945 рр., яким виповнилося 85 років і
більше, надаються пільги, передбачені цією
статтею для інвалідів війни 1 групи.
У зв’язку з цим 510 інвалідам війни II
групи, 22 інвалідам війни III групи із числа
учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та 417 учасникам бойових дій,
які досягли віку 85 років, проведено перерахунки державної соціальної допомоги у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність (894 х 50% =
447,00 грн.).

З 1 січня 2013 року набирав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
Згідно частини шостої статті 12 учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної
війни 1941–1945 рр., яким виповнилося 85
років і більше, надаються пільги, передбачені
статтею 13 цього Закону для інвалідів війни 1
групи, та згідно частини шостої статті 13 інвалідам війни 2 і 3 груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни

ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ П І III ГРУП ТА
УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З 01.05.2013 р.
З 01.05.2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 151 «Про внесення змін до
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656», згідно з
якою встановлено з 1 травня 2013 р. інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр. та учасникам бойових дій у пе-

ріод Великої Вітчизняної війни 1941–1945
рр., яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії,
передбачена абзацом першим пункту 1 зазначеної постанови, яка виплачується в розмірі,
встановленому для інвалідів війни І групи.
З урахуванням зазначених змін пенсійна
виплата цій категорії громадян становить –
2547,90 грн. (285% х 894 грн.).

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ
Матеріали підготовлено фахівцями відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю
Державної податкової інспекції у м.Рівному
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Згідно із ст.14 прим.1 Закону України від
21 березня 1991 року №875-XII «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні» зі
змінами та доповненнями (далі – Закон
№875) підприємства та організації громадсь21
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який видається уповноваженим органом відповідно до Закону №875.
У разі порушення вимог щодо цільового
використання вивільнених від оподаткування
коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку
за результатами податкового періоду, на який
припадає таке порушення, а також сплатити
пеню, нараховану відповідно до ПКУ.
Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у
відповідному органі державної податкової
служби в порядку, передбаченому для платників податку на прибуток.
Отже, прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, не підлягає оподаткуванню за
умови, якщо:
– підприємства та організації, засновані
громадськими організаціями інвалідів, є їх
повною власністю (власність підприємств
стовідсотково належить громадським організаціям інвалідів без інших співвласників);
– протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають
там основне місце роботи, становить не менше 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
– фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менше 25%
суми загальних витрат на оплату праці;
– наявність дозволу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни на право користування цією
пільгою відповідно до Закону №875.
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають
сплатити податок на прибуток, отриманий у
результаті:
– операцій, що не є продажем товарів (робіт, послуг);
– продажу підакцизних товарів;
– надання послуг з поставки підакцизних
товарів, отриманих у межах договорів комісії
(консигнації), доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів,
що дають повноваження такому платнику податків здійснювати поставку товарів від імені
та за дорученням іншої особи без передачі
права власності на такі товари.

ких організацій інвалідів мають право на
пільги із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та
організації мають право за наявності дозволу
на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя,
три квартали, рік центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, визначає доцільність надання державної
допомоги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів у вигляді
пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі – фінансова допомога), позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги.
Відповідно до п.154.1 ст.154 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року
№2755-VI зі змінами та доповненнями (далі ПКУ) звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані
громадськими організаціями інвалідів і є їх
повною власністю, отриманий від продажу
(постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що
уповноважують такого платника податку
здійснювати постачання товарів від імені та
за дорученням іншої особи без передачі права
власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце
роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить
протягом звітного періоду не менш як 25%
суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою,

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
22

ПРАВО_______________________________________________________________"Інва.net" № 28
реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого
платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених
ПКУ, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Податкова звітність таких підприємств та
організацій надається у порядку, встановленому законодавством.
Крім того, відповідно до пп. 197.1.6 п.
197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування операції з
постачання реабілітаційних послуг інвалідам,
дітям-інвалідам, а також постачання путівок
на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

Згідно з п.197.6 ст.197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування
операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів,
отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів,
що уповноважують такого платника податку
здійснювати постачання товарів від імені та
за дорученням іншої особи без передачі права
власності на такі товари), що безпосередньо
виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які
мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50% середньооблікової кількості штатних працівників, і за
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить протягом звітного періоду не менш
як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на
прибуток підприємств.
Безпосереднім вважається виготовлення
товарів/послуг, у результаті якого сума витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовлені таких товарів/послуг, становить не
менш як 8% ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг.
При цьому також надана можливість відповідно до п. 8 підр. 2 р. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу на період до 1
січня 2015 року до вказаних операцій застосовувати нульову ставку податку на додану
вартість.
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право застосовувати обрану ними норму за наявності реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка здійснюється на
підставі подання відповідної заяви платника
податку про бажання отримати таку пільгу та
позитивного рішення уповноваженого органу
відповідно до Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
При порушенні зазначених вимог платником податку податковий орган скасовує його

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ
Податкова знижка на пожертвування
Громадяни,
які
протягом
року
здійснювали благодійні пожертвування, мають право скористатись податковою знижкою.
Так, відповідно до пп. 166.3.2 п. 166.3 ст.
166 Податкового кодексу України платник
податку має право включити до податкової
знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного
податкового року, визначеного з урахуванням
положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, суму коштів
або вартість майна, переданих платником податку
у
вигляді
пожертвувань
або
благодійних
внесків
неприбутковим
організаціям, зареєстрованим в Україні та
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових
організацій та установ на дату передачі таких
коштів та майна, у розмірі, що не перевищує
4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.
Згідно із пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ
до податкової знижки включаються фактично
здійснені протягом звітного податкового року
платником податку витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими
документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими
касовими ордерами, копіями договорів, що
23
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169.1.1 цього пункту (100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи), для
такого платника податку, який є інвалідом I
або II групи, у тому числі з дитинства, крім
інвалідів, пільга яким визначена підпунктом
«б» підпункту 169.1.4 цього пункту.
Відповідно до п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1
ст. 169 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ платник
податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200%
суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1
цього пункту, який є, зокрема, інвалідом І і ІІ
групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
До 31.12.2014 р. розділом XIX ПКУ встановлено для цілей застосування пп. 169.1.1 п.
169.1 ст.169 ПКУ податкова соціальна пільга
надається в розмірі, що дорівнює 50%
розміру
прожиткового
мінімуму
для
працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного
податкового року.
Відповідно до п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169
ПКУ
податкова
соціальна
пільга
застосовується до доходу, нарахованого на
користь платника податку протягом звітного
податкового місяця як заробітна плата (інші
прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо
його розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
Таким чином, інвалід І або ІІ групи має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму податкової соціальної пільги,
у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги,
якщо розмір отриманого протягом місяця доходу не перевищує граничний розмір доходу
для застосування податкової соціальної пільги. Інвалід І або ІІ групи, з числа учасників
бойових дій на території інших країн у період

ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених
документах обов’язково повинно бути
відображено вартість таких товарів (робіт,
послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
При цьому, ст. 729 Цивільного кодексу
України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦКУ) передбачено, що пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою ст. 720 ЦКУ, для
досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.
Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви.
До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо
інше не встановлено законом. Таким чином,
одним із підтверджуючих документів, які
необхідно надати платником податку органу
ДПС, є копія договору про пожертву.
Податкова соціальна пільга
Інваліди І або ІІ групи мають право на податкову соціальну пільгу.
Інвалід І або ІІ групи має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на
суму податкової соціальної пільги, у розмірі,
що дорівнює 150% суми пільги, якщо розмір
отриманого протягом місяця доходу не
перевищує граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги.
Інвалід І або ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період
після Другої світової війни має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 200% суми
пільги, якщо розмір отриманого доходу не
перевищує граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги.
Так, надання податкових соціальних пільг
передбачено ст. 169 розділу IV Податкового
кодексу України.
Згідно з п.п. «г» п.п. 169.1.3 «г» п. 169 ст.
169 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого
пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги у розмірі, що дорівнює
150% суми пільги, визначеної підпунктом
24
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допомоги, у тому числі матеріальної, що
надається резидентами – юридичними або
фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми
граничного розміру доходу, визначеного
згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4
ст. 169 Податкового кодексу, встановленого
на 1 січня такого року (у 2013 р. – 1610 грн.).
Сума перевищення включається до оподатковуваного доходу працівника згідно з пп.
164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу й
оподатковується за ставками, встановленими
п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу,
15(17)%.
При цьому благодійник – юридична особа
зазначає відомості про надані суми нецільової
благодійної допомоги у податковій звітності.
Водночас слід зауважити про обов'язок
працівника, який отримував протягом року
нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума перевищує вищезазначений граничний розмір відповідно до абзацу четвертого пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового
кодексу, подати річну податкову декларацію
із зазначенням суми отриманої допомоги.
Нагадаємо, що працівник (фізична особа)
повинен подати податкову декларацію до
органів ДПС у строк до 1 травня року, що
настає за звітним, за місцем податкової адреси (місцем проживання фізичної особи, за
яким вона береться на облік як платник
податків в органі ДПС).

після Другої світової війни має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 200% суми
пільги, якщо розмір отриманого доходу не
перевищує граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги.
Оподаткування матеріальної допомоги
Якщо виплата матеріальної допомоги має
систематичний характер і надається всім або
більшості працівників (наприклад, допомога
на оздоровлення), при цьому її виплату передбачено положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором,
галузевою угодою тощо), прийнятими згідно
з нормами трудового законодавства, то така
матеріальна допомога з метою оподаткування
прирівнюється до заробітної плати, і вся сума
такої допомоги включається до загального
місячного оподатковуваного доходу платника
податку і оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу – 15(17)%, з урахуванням вимог п.
164.6 ст. 164 цього Кодексу. Тобто така
матеріальна допомога оподатковується як і
звичайна заробітна плата.
Оподаткування матеріальної допомоги разового характеру регулюється п. 170.7 ст. 170
Податкового кодексу. З метою оподаткування
така допомога відноситься до нецільової
благодійної допомоги. Це допомога, яка
надається без встановлення умов та напрямів
її витрачання.
Відповідно до абзацу першого пп. 170.7.3
цього пункту не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
них Міндоходів. У квитанції мають міститися:
– реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі,
– відповідність податкового документа в
електронній формі затвердженому формату
(стандарту) електронного документа,
– результати перевірки електронних цифрових підписів (далі – ЕЦП),
– інформація про платника податків,
– дата та час приймання,
– реєстраційний номер,
– податковий період, за який подається
податкова звітність,
– дані про відправника квитанції.

Платник податків, який виявив бажання
звітувати в електронному вигляді повинен
пам’ятати, що звітність вважається надісланою ектронною поштою до органу Міндоходів, у разі якщо він отримує першу та другу
квитанції.
Перша квитанція підтверджує передачу
податкових документів в електронному вигляді до органу Міндоходів. Ця квитанція
надсилається органами Міндоходів на електронну адресу платника, з якої було отримано
податкову звітність. Якщо платник не отримав першу квитанцію, то податковий документ вважається неодержаним.
Друга квитанція підтверджує прийняття
податкових документів платника до бази да25

ПРАВО_______________________________________________________________"Інва.net" № 28
двох годин з моменту прийняття (неприйняття) платнику надсилається друга квитанція. У
разі, якщо звітність надійшла до органу Міндоходів після 16 години, то друга квитанція
надсилається платнику протягом перших
двох годин наступного робочого дня.
Відповідна норма визначена р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 №23.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів, здійснюється її шифрування
та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку.
Обидві квитанції складаються у двох
примірниках. Другі примірники першої та
другої квитанцій в електронному вигляді зберігаються в органі Міндоходів.
Слід звернути увагу, якщо податковий документ в електронному вигляді надійшов до
органу Міндоходів до 16 години, то протягом

ДО ВИРУЧКИ ЮРОСОБИ–ЄДИННИКА НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ СУМИ ДОПОМОГИ У
ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ
йманим працівникам (в тому числі, виплати у
зв’язку з вагітністю та пологами) здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на підставі поданої страхувальником заяви-розрахунку.
При цьому страхувальник-роботодавець
відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках. Страхові кошти, зараховані на окремий поточний
рахунок у банку, можуть бути використані
страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам.
Таким чином, суми допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами, отримані від Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, є коштами цільового призначення, які згідно з пп. 4 п. 292.11 Податкового кодексу до складу оподатковуваного доходу юридичної особи – платника єдиного податку не включаються.

Відповідно до норм Податкового кодексу
доходом платника єдиного податку – юридичної особи є, зокрема, будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). При цьому певні види надходжень грошових коштів не включаються до
оподатковуваного доходу такої юридичної
особи. Так, згідно з пп. 4 п. 292.11 Податкового кодексу до складу доходу не включаються суми коштів цільового призначення,
що надійшли від Пенсійного фонду та інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III фінансування
страхувальників-роботодавців
для надання матеріального забезпечення на-

ОПОДАТКУВАННЯ ДЕКРЕТНИХ ВИПЛАТ В ЗВ’ЯЗКУ З ОСТАННІМИ ЗМІНАМИ
яким внесено зміни в декілька законів стосовно пенсійного забезпечення. Проте головною новиною для працівників та роботодавців стали зміни, які торкнулися Закону про
ЄСВ .
Так, починаючи з 1 липня суми допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами входять до
бази нарахування єдиним соціальним внеском. Відповідно, період перебування у відпустці по вагітності та пологах буде враховуватися в страховий стаж.

«Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб декретні виплати у світлі останніх липневих змін?» –
саме з таким запитанням упродовж останнього місяця звертаються до ДПІ у м. Рівному
роботодавці, працівниці яких збираються у
декретну відпустку.
З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII,
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тому податок на доходи фізичних осіб з таких
сум і надалі не утримується.
Крім того, їх виплата не впливає на суму
доходу, що дає право на податкову соціальну
пільгу та не береться до уваги під час застосування прогресивної шкали податку на доходи. Проте в податковому розрахунку за ф.
№ 1ДФ їх усе одно відображають з ознакою
доходу «128».
Суми ЄСВ, нараховані на допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами, в повному
обсязі потрапляють до складу податкових витрат роботодавця на підставі п. 143.1
Податкового кодексу.

Незважаючи на те, що виплата допомоги
по вагітності та пологах фінансується повністю (незалежно від стажу декретниці) за рахунок Фонду соцстраху з ТВП, нарахований
ЄСВ сплачує роботодавець за рахунок власних коштів. Розмір ставки ЄСВ визначається
так само як у «звичайних» лікарняних –
33,2% нарахувань за рахунок роботодавця,
2% –утримання – за рахунок доходу працівника.
Зверніть увагу: як і раніше, відповідно до
пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, суми допомоги по вагітності та пологах не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а

ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ ВЛАСНОЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ
МОЖУТЬ НЕ ОПОДАТКОВУВАТИСЬ
– садівництва або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)
або для індивідуального дачного будівництва;
– особистого селянського господарства
або земельних часток (паїв), виділених в натурі, сукупний розмір яких не перевищує 2
гектари.
Водночас, якщо розмір земельних ділянок
перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Для цього сільгоспвиробник повинен надати заготівельнику копію довідки про наявність земельних ділянок, на яких було вирощено або зібрано продукти та сировину.
Таку довідку він може отримати протягом
п’яти робочих днів, звернувшись до сільської,
селищної або міської рад.
Власна сільгосппродукція, це та, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках для ведення:

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Відповідно до положень Податкового кодексу дохід платника податку від продажу
(обміну) у 2012 році одного з об’єктів рухомого майна (автомобіля, мотоцикла чи мопеда) оподатковувався за ставкою 1%. Якщо ж
протягом року було здійснено продаж двох і
більше об’єктів рухомого майна, такий дохід
оподатковували за ставкою 5%.
Разом з тим, слід нагадати, що за підсумками поданої податкової декларації громадяни повинні сплатити нарахований податок на
доходи фізичних осіб до 1 серпня поточного
року.
Тим громадянам, які збираються в цьому
році продавати легковий автомобіль, мотоцикл або мопед варто звернути увагу на зміни, що відбулися з 01 січня 2013 року в опо-

даткуванні доходів при відчуженні транспортних засобів.
Так, якщо раніше під час продажу будьякого транспортного засобу дохід визначався,
виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості,
то тепер у разі продажу (або обміну) легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда дохід,
за вибором платника податку, може визначатися або за його оціночною вартістю, визначеною згідно із законом або за середньоринковою вартістю відповідного транспортного
засобу.
При цьому середньоринкову вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначає щокварталу центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування
27
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джений постановою КМУ від 10.04.2013 р.
№403.
З цього року, як виняток, дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного
(податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля і/або
мотоцикла, і/або мопеда, не підлягає оподаткуванню. Дохід, отриманий від продажу або
обміну протягом звітного (податкового) року
двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%
від його вартості.

державної політики у галузі економічного
розвитку (Мінекономрозвитку) у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України
(для кожної марки, моделі транспортного засобу з урахуванням пробігу, року випуску, на
підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднює на офіційному веб-сайті цього органу в
режимі вільного доступу до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом. Доречі з 11
червня 2013 року набув чинності Порядок
визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвер-

ЗАПИТУВАЛИ – ВІДПОВІДАЄМО

фізичними особами, у разі їх виходу з числа
засновників або учасників такої юридичної
особи, підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ та має оподатковуватись на
загальних підставах за основною ставкою.
Відповідно до пп. «а» п. 185.1 ст. 185 р. V
Податкового кодексу України від 2 грудня
2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є
операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на
митній території України, відповідно до ст.
186 ПКУ.
Згідно із пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 р. І
ПКУ постачання товарів – будь-яка передача
права на розпоряджання товарами як власник,
у тому числі, зокрема, обмін.
Отже, операція з повернення основних
фондів, попередньо внесених до статутного
фонду юридичної особи іншими юридичними
або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи, підпадає під визначення об’єкта
оподаткування ПДВ та має оподатковуватись
на загальних підставах за основною ставкою.

Чи підлягають оподаткуванню ПДВ
помилково зараховані кошти на розрахунковий рахунок платника ПДВ та в який
термін необхідно повернути ці кошти?
Неналежний отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про
здійснення помилкового переказу ініціювати
переказ еквівалентної суми коштів банкупорушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового
переказу.
Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ є
операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, то
кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами господарювання та
які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт оподаткування.
За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються.
Чи оподатковується ПДВ операція з повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними особами або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної
особи?
Операція з повернення основних фондів,
попередньо внесених до статутного фонду
юридичної особи іншими юридичними або

Чи є об’єктом оподаткування ПДВ кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді
компенсації комунальних послуг та послуг
на поточне утримання приміщень від орендаря?
Кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від
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орендаря, включаються до бази оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

статусу платника податку – продавця таких
товарів (робіт, послуг) в цілях оподаткування
прибутку підприємств.

Чи зменшується розмір добових для працівників підприємств не бюджетної сфери,
якщо до рахунку на проживання включено
вартість одно, двох або трьох разове харчування?
Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів
включена вартість харчування, то платники
податку, які не утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів, мають право
включити до складу витрат вартість послуг з
проживання та проїзду з врахуванням вартості послуг на харчування за умови документального підтвердження зазначених витрат.
При цьому, розмір добових витрат, що
враховуються у складі витрат таких платників податку, не зменшується на вартість харчування, включену до рахунку на проживання та проїзду.
Чи потрібно для визначення витрат
платника податку (покупця) при укладенні
договору зазначати статус контрагента –
платника ЄП?
Починаючи з 01.01.2012 юридичні особи платники податку на прибуток при визначенні об’єкта оподаткування можуть включати
до складу витрат витрати з придбання товарів
(робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осібпідприємців, які сплачують єдиний податок
незалежно від групи, до якої віднесено фізичну особу-підприємця, за умови, що такі витрати пов’язані з господарською діяльністю
платника.
Разом з цим, Податковий кодекс України
не містить норми, яка передбачає визначення
в договорі або будь-якому іншому документі

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на
оплату за нотаріальне посвідчення правочину, якщо таке посвідчення є обов’язковим
(не є обов’язковим) згідно з діючим законодавством?
Якщо посвідчення правочину здійснено у
зв’язку з веденням господарської діяльності
та передбачено чинним законодавством, то
платник податку має право на відображення у
складі витрат оплати за нотаріальне посвідчення такого правочину. Проте, якщо правочин не стосується господарської діяльності
платника податку або законодавством не передбачено обов’язкове нотаріальне посвідчення такого правочину, то законодавчі підстави для формування витрат платником податку відсутні.
Як враховуються витрати на придбання ПММ, якщо відсутні норми витрат палива на автомобіль?
Підприємствам надано право самостійно
встановлювати лінійні норми для газобалонних, спеціальних автомобілів i для нових модифікацій автомобілів (якщо існує норма для
базового автомобіля). Такі лінійні норми
встановлюються на підставі розрахунків.
У разі відсутності норм витрат палива для
базових автомобілів тимчасові норми розробляються головним інститутом Міністерства
інфраструктури України ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи
підприємств - власників автомобілів на договірних засадах.
P.S: телефон для довідок: (0362) 28-08-25.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ЧОРНОБИЛЬЦІВ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Спільним наказом МОНмолодьспорту та МОЗ від 26.02.2013 року № 202/165 внесено зміни до
Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах.
Згідно з новою редакцією пункту 1.3. Інструкції, «в дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу (групах) залежно від профілю закладу, для дітей, народжених від батьків, які постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, режим харчування повинен бути 4- або 5-разовим
за призначенням лікаря».
Соціальний захист. – 2013. – № 4. – С. 36.
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Анатолій Панчук із Гощі ніколи й не думав про те,
що коли-небудь стоятиме за прилавком власного магазину й допомагатиме покупцям розібратися в асортименті товарів. Він, кваліфікований електрозварник,
надто вже любив свою професію й у молодості гадки
не мав, що в житті доведеться змінювати обрану
справу. Однак доля розпорядилася по-своєму, й Анатолій Миколайович був змушений дотриматися її сценарію.

28 серпня 1986 р. Анатолій Панчук разом із
ще трьома мешканцями району вирушив у напрямку Чорнобиля. Час минав непомітно, тож
дружна компанія в складі чотирьох молодих і
дужих юнаків не зчулася, як, залишивши межі
Рівненщини, їхня машина, наблизилася до міста Овруч Житомирської області. Заскрипіли
гальма, і хлопців попросили вийти з авто, аби
змінити вбрання. На заміну звичайному цивільному їм видали спеціальний захисний одяг.
«Значить, уже скоро під’їдемо до місця дислокації», – почали переговорюватися між собою
юнаки.
Ніхто з них тоді не знав, на який час їх забрали з рідної домівки, як позначиться на їхньому здоров’ї перебування на території, невидимо оповитій смертельним ворогом – радіацією. Але, як зізнається Анатолій Миколайович, ніхто й не думав про те, що буде потім.
Разом із такими ж молодими й здоровими хлопцями Анатолій Панчук дезактивував машини,
які прибували із Чорнобиля. Загалом у зараженій зоні він пробув півроку – з 28 серпня 1986
по 17 лютого 1987 р.
Після приїзду додому Анатолій Панчук повернувся в Гощанську сільгоспхімію, а за
якийсь час улаштувався на роботу в ПМК. Там
пропрацював упродовж майже 10 років, а після
реорганізації підприємства пішов трудитися в
Гощанське управління газового господарства.
Та Чорнобиль давав про себе знати. На той час
Анатолій мав уже статус ліквідатора І категорії
й ІІІ групу інвалідності. Тому 2008 р. через незадовільний стан здоров’я був змушений розрахуватися й прийти в районний центр зайнятості.
– Працівники центру зайнятості, вислухавши мене, запропонували повчитися на курсах
підприємців-початківців у Рівненському центрі
професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості, – розповідає Анатолій Миколайович.
– Обдумавши їхню пропозицію й усвідомлюючи, що стан здоров’я не дозволяє працю-

Анатолій Панчук

вати за улюбленим фахом, вирішив спробувати. За період навчання на курсах дізнався багато нового й цікавого. Почав складати бізнесплан на тему «Роздрібна торгівля промисловими товарами». Згодом успішно його захистив і
вже 30 травня 2008 р. зареєструвався як приватний підприємець.
На запитання, чи складно було змінити
професійні орієтири, Анатолій Панчук відповідає з посмішкою:
– Знаєте, той хто хоче працювати, шукає
можливості, а хто не хоче – причини. Так казав
ще наш старший прапорщик, коли я служив у
Чехословаччині. Цілковито погоджуюся із цим
мудрим висловом. Я не хотів і не міг сидіти,
склавши руки, саме тому й прийшов у службу
зайнятості. На той час одноразова фінансова
допомога, яку я отримав від центру, була суттєвою підтримкою для відкриття власної справи. Це був значний стимул для мене.
І саме цей стимул допоміг знову вдихнути
життя в приміщення колишнього магазину під
однойменною назвою «Стимул», яке на той час
пустувало. Сьогодні на стіні крамниці красується нова вивіска з написом «Продукти». Саме тут трудиться приватний підприємець,
скромний і порядний гощанець Анатолій Панчук. Покупці задоволені як асортиментом, так і
ціновими пропозиціями закладу. Але найважливіше – це обслуговування. З доброю посмішкою, розумними порадами Анатолій Миколайович ніби й не перебуває на робочому місці, а просто спілкується з гостями, які завітали
до його оселі. Тож не дивно, що, окрім покупців, сюди заходять і звичайні перехожі. Просто
так, аби привітатися з доброю людиною.
Ірина Повар
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Хибно буде стверджувати, що Славко Вакарчук належить до когорти улюблених співаків Миколи Гуменюка з Гощі, однак слова його пісні «Я не
здамся без бою» практично стали девізом життя
чоловіка.

Один день зумів змінити життя не лише
Миколи Гуменюка, а й усієї його сім'ї. Ураз він,
здоровий і сильний чоловік, став практично
нерухомим, прикутим до ліжка. Доля запрограмувала жорстоке випробування на 24 серпня
2011 року.
Обідньої пори Микола поспішав навідатися
до оселі, яка після смерті батьків слугувала родині дачею. Здолавши на своєму велосипеді
практично півдороги, чоловік потрапив у дорожню пастку. Попереду нього неквапом рухався трактор, назустріч – легковий автомобіль.
Виїхати на середину дороги було досить ризиквано, зупинити велосипед – неможливо: із незрозумілих причин відмовили гальма. Повернувши кермо велосипеда вправо, Микола відчув глухий удар колеса об бордюр. Наступним,
що яскравим спалахом розірвало свідомість,
став нестерпний біль у спині. Кожен рух тіла,
спровокований підсвідомістю, завдавав нещадних страждань, гарячим воском розливався
всім тілом. Микола зрозумів, що без сторонньої
допомоги йому не обійтися. Покликав на поміч. Уже за кілька хвилин хтось із перехожих
викликав машину швидкої медичної допомоги.
Приїхавши на виклик, лікар поцікавився, чи
може чоловік підвестися й сісти в машину.
Шок був настільки сильний, що Микола й нині
не розуміє, як він тоді сказав «Так», звівся й...
темрява, утрата свідомості.
Отямився вже в лікарні. Після певних медичних обстежень і процедур завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії ЦРЛ
Богдан Помаранський наполіг на тому, щоб
транспортувати пацієнта в Рівненську обласну
лікарню. Саме він і супроводжував Миколу
Володимировича в цій надважкій для нього подорожі.
Діагноз – забій хребта й спинного мозку –
звучав надто жорстоко й безнадійно. Ще кілька
годин тому, сонячного серпневого ранку, Микола Гуменюк вибудовував плани про те, як
післяобідньої пори поїде на районний стадіон
уболівати за улюблену футбольну команду
«Гоща-АМАКО», пізніше разом із дружиною,
дітьми й онуками святкуватимуть День Незалежності, насолоджуватимуться спілкуванням
із друзями. Не судилося. Несправедлива прикра

Микола Гуменюк

випадковість звалила чоловіка на лікарняне ліжко. Потягнулися нестерпно довгі дні й ночі.
Микола нічого не відчував. Тіло відмовлялося виконувати команди мозку, а той не бажав
миритися з реальністю й наполегливо шукав
вихід із ситуації. Залишатися прикутим до ліжка не входило в плани Миколи Гуменюка.
Після трьох днів у реанімації Миколу Володимировича перевели у відділення нейрохірургії. Опікувався ним талановитий нейрохірург, лікар від Бога, завідувач відділення нейрохірургії Рівненської обласної лікарні Микола
Тимощук. Він робив усе можливе для того, аби
відновити дрібну моторику й координацію рухів пацієнта. Усіма силами допомагав лікарям і
сам Микола.
Сповнені тяжкою боротьбою за право рухатися й ходити, день за днем минали лікарняні
будні. Єдиною розрадою й моральним стимулом для Миколи були його рідні – дружина
Людмила, дочка Ірина й син Анатолій. Усі зусилля вони спрямували на підтримку рідної
людини. І саме це додавало Миколі сил, не дозволяло зламатися.
Здоровій людині практично неможливо
уявити, що відчуває прикутий до ліжка хворий.
Він дихає, розмовляє, бачить мікросвіт навколо
себе, рідних, друзів, але поворухнутися, потиснути руку другові, обійняти кохану дружину,
дочку чи сина не може. Від цієї немічності болить, стогне душа. Не кожен із тих, кому довелося стикнутися з таким випробуванням, здатен уперто й рішуче протистояти хворобі. Дехто здається. Микола бачив таких і, хоч сам
потребував допомоги, намагався хоча б слова31
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ми відродити в них віру в самих себе, віру в
можливе одужання.
Відновлення рефлекторних рухів потребувало щоденних тренувань, які тривали від 15
хвилин до двох годин. Споглядаючи за впертими намаганнями Миколи повернутися до нормального життя, за боротьбою на межі втрати
свідомості навіть медсестри з подивом констатували: цей не здасться, ходитиме.
Результат його наполегливості й сили волі
не забарився. Уже через два тижні Микола зміг
поворухнути пальцем руки. Це була одна з його
перших перемог над недугою. Загалом стелю
лікарняної палати чоловік споглядав три місяці,
із них 28 днів – нерухомо.
Увесь цей час свідомість день за днем перегортала листки його книги життя. Змалечку він
дуже полюбив спорт. У Гощі була сильна дитяча футбольна команда, в якій Миколі довірили
чи не найголовніше – захищати ворота. 1973
року команда навіть брала участь в іграх на першість України з дитячого футболу, які проходили в Хмельницькому. Потім – обов'язкових
два роки служби в армії, робота ливарником
кольорових металів на Рівненському заводі
тракторних запчастин, і знову, уже добровільно, одягнув кітель. Загалом за плечима Миколи
Володимировича 25 років військової служби.
Він старший прапорщик запасу, ветеран військової служби. І навіть пішовши на заслужений
відпочинок, не зміг усидіти вдома – улаштувався на роботу у відділ Державної служби охорони.
Так, усякого було на віку, є що згадати, є
що розповісти. Скажімо, як урятував два життя.
У Вінниці це було. Під час жнив. Якось,
приїхавши здавати зерно на зернопункт, Микола вирішив поплавати в річці, що протікала неподалік. Ще з берега він побачив жінку, яка,
химерно рухаючи руками, ніби кликала на допомогу. Чоловік запідозрив недобре, однак люди, які відпочивали поруч, запевняли, що дівчина вміє плавати. Проте, дівчина таки топилася й кожна хвилина зволікань могла б коштувати їй життя. Микола встиг допливти до жінки
ще до того, як вона повністю пішла під воду.
Здолавши 30-метрову відстань до берега й зрозумівши, що таки врятував дівчину, чоловік
подумки подякував Богу, що скерував його того дня до річки.
Інший випадок стався в автомайстерні.
Припіднятий автомобіль зірвався й впав майстрові на ногу. Діяти треба було миттєво. Усі, хто
був у майстерні, запевняли, що вручну здолати
багатотонну машину неможливо, але Микола
наполіг – піднімемо. Так і зробили за його ко-

мандою. Тоді вони врятували не лише ногу
юнакові, а й життя.
Так, відволікаючись від реальності спогадами, проходили дні. Микола міцно тримав ниточку долі в своїх ослаблених руках і навіть
думати не хотів проте, що він може залишитися
прикутим до ліжка.
Однак, попри величезну жагу до життя,
якій можуть позаздрити й цілком здорові люди,
усе було зовсім не безхмарним: лікування в
нейрохірургічному відділі Рівненської обласної
лікарні, згодом поїздка в спеціалізований санаторій для військових імені Пирогова в Саках,
щоденні тренування. Повністю відновити моторику рук Микола зумів через півроку. Свій
перший, як у дитинстві, крок він зробив через
рік після травми. Нині він міряє кроками кімнати в будинку, щоразу долаючи додаткові метри.
– На шляху повернення до нормального
життя дуже важливою є підтримка рідних і
друзів, – з удячністю говорить Микола Гуменюк.
– Друзі забезпечили мене всіма необхідними спортивними знаряддями для відновлення
тонусу м'язів, постійно цікавляться моїм здоров'ям, діляться новинами й добрим настроєм. А
щодо моєї дружини, то це загалом окрема тема.
Таким жінкам пам’ятники треба ставити. Немає слів, аби висловити мою вдячність їй. А ще
ми з Людмилою дуже вдячні начальникові відділу культури РДА Анатолієві Івасюку, який із
розумінням сприйняв ситуацію, допомагає й
морально підтримує».
Хвороба ніяк не вплинула на інтереси й захоплення Миколи Гуменюка. Навіть нерухомо
лежачи на лікарняному ліжку, він цікавився
результатами матчів футбольного клубу «Гоща-АМАКО».
– Якось ми підмітили, що після невдалого
для нашої команди матчу в Миколи різко погіршилося самопочуття. Тож футбольний клуб
«Гоща-АМАКО» зобов’язаний вигравати, бо
від результату гри певною мірою залежить
одужання чоловіка, – розповідає друг Миколи,
заступник голови районної ради Юрій Буркалець.
– Дійсно. У несприятливі для команди моменти дуже переживаю. Добрі емоції допомагають мені, а погані – позбавляють сил, підтверджує слова Юрія Віталійовича Микола Гуменюк.
До слова, на своєму інвалідному візку Микола Володимирович об'їздив уже всю область.
Під час футбольного сезону до нього щонеділі
заїжджають друзі, укидають візок у машину й
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разом прямують туди, де грає «ГощаАМАКО».
Гостинний будинок Гуменюків ніколи не
пустує. У Миколи – десятки друзів, знайомих,
які відвідують його. Завжди готові прийти на
допомогу Юрій Буркалець, Валентин Чепель,
Олександр Семесь, Петро Бартманський, Микола Матулкін, Олександр Ткачук, Петро Довгалюк, Володимир Чорноус, Петро Шолодько.
Усіх і не перерахуєш. Частими гостями в домі й
добрими порадниками для Миколи є лікарі Галина Мельник, Василь і Людмила Заболотні,
Юрій Гуристюк, Олексій Грицина.
Дехто з тих, хто приходив відвідати Миколу, говорили, що не змогли б так, здалися. У

відповідь вони чули тверді й переконливі слова: «Треба жити. Діти є, онуки. Що це таке –
здатися? Не можна лежати, треба рухатися. Через силу, через біль працювати над собою, не
дозволяти собі лінуватися».
Вибір у людини завжди є: боротися або здатися на милість долі. Микола Гуменюк зробив
свій вибір. І хоч наразі чоловік ще залежний від
інвалідного візка, він не схиляється перед
труднощами, не картає долю, що змусила його
пересісти на нього. Микола Володимирович
переконаний, що головне в такій ситуації – бажання змінити своє життя на ліпше. У нього це
бажання – надсильне.
Ірина Повар

Часто суспільне оточення забуває, що інваліди – такі ж люди, як і всі решта. Ці люди
не потребують жалю чи промовистих акцій – вони хочуть нормальних умов життя,
доброї роботи, гідної заробітної плати, турботливого ставлення з боку держави.
Процес повернення до трудової діяльності
у нашого співрозмовника Сергія Лютка був
тривалим, і проблем вистачало.
– Поки була робота, то працював, хоча і не
за спеціальністю, але зарплата на той час була
пристойна. Проте коли закінчили будувати 4
блок Рівненської АЕС, будівельно-монтажні
роботи припинились, і мене звільнили, – розказує Сергій, з яким ми зустрілись на його новому робочому місці.
Так, воно й справді, на той час ЗАТ
«Управління будівництва Рівненської АЕС», де
працював Сергій малярем, забезпечувало роботою сотні кузнецовців, адже завершувались
роботи із введення в експлуатацію чергового
енергоблоку електростанції.
– А потім почались сумнівні заробітки, –
продовжує Сергій, – помандрував світом
(всміхається).
Так звані «мандрівки» призвели до інвалідності і з пошуками роботи стало вкрай важко.
– Хоча я за спеціальністю технік-механік з
обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, життя навчило мене багатьом робітничим професіям, можу виконувати будь-які роботи на будівництві: маляра, муляра, бетонувальника, арматурника. Проте більшість роботодавців, дивлячись в довідку МСЕК, не хотіли брати на роботу, мовляв, друга група, обмежені фізичні навантаження і не бажали брати на себе відповідальності.

Сергій Лютко (зліва)
з роботодавцем Анатолієм Крупичем

Постукав Сергій і в двері Кузнецовського
міського центру зайнятості у січні цього року,
вирішивши шукати роботу за сприяння служби зайнятості.
– Раніше не звертався до центру зайнятості,
знаєте, брали сумніви, адже в місті і здоровому
роботу важко знайти. Але на той час мав вже
III групу інвалідності, пенсії став отримувати
менше, отож вирішив спробувати.
Під час реєстрації фахівці центру зайнятості ретельно вивчили професійні і особисті
якості Сергія, дізналися, що хоче і що вміє, вивчили рекомендації МСЕК щодо підбору підходящої роботи, опрацювали індивідуальну програму реабілітації інваліда. Почалась робота
спеціалістів із повернення людини до повноцінного життя.
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– Застосовувались всі способи і механізми
сприяння працевлашуванню молодого чоловіка, – долучається до розмови начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Павлова.
– У першу чергу вивчили потребу у працевлаштуванні осіб з інвалідністю серед роботодавців міста. Серед них був приватний
підприємець Анатолій Федорович Крупич,
який з 1992 року займається виготовленням
виробів з бетону для будівництва. Зараз у нього працює п’ятеро найманих працівників, які
оформлені офіційно і мають повний
соціальний
пакет.
Це
формувальник
залізобетонних виробів та конструкцій, електрозварник, комірник та підсобні робітники.
Кваліфіковані
робітники
виготовляють
будівельні вироби, зокрема, бетонні блоки і
блоки з відсіву, малі архітектурні форми для
оздоблення та дизайну присадибних ділянок,
бруківку, паркани, сходинки та інші бетонні
вироби.

Роботодавець хотів пересвідчитися в
практичних уміннях Сергія, отож його залучили до робіт тимчасового характеру, а
потім організували стажування безпосередньо
на робочому місці відповідно до специфіки виробництва.
– «Моя «зупинка» в центрі зайнятості, як
бачите, була зовсім недовгою. Спочатку
поспілкувався з Анатолієм Федоровичем, попередньо домовились, а потім стажувався,
знайомився з колективом, намагався показати
себе з кращого боку, – розповідає Сергій.
– Згодились мої професійні навики
(специфіка вимагає), хоча в основному виконую підсобні роботи, але, коли треба, допомагаю з ремонтом і налагодженням механізмів. З
перших днів перебування в центрі зайнятості
переконався, що колектив тут працює
професійно, не зустрів жодного байдужого до
моєї проблеми, бажаю, щоб і в подальшому в
їхній роботі людина була на першому місці».
Іван Деревенко, начальник відділу організації
працевлаштування населення Кузнецовського МЦЗ

У п’ятирічному віці уродженець Хабаровського краю Петро Мельник разом з батьками,
які там працювали, переїжджає в Україну. Ходив у Радивилівську ЗОШ № 1. Після її закінчення навчався в місцевому тодішньому професійно-технічному училищі. Завдяки своїм
старанням та наполегливості випускнику цього
закладу було присвоєно високий 4-й розряд за
спеціальністю «столяр будівельний-тесляр».
Та вдосконалювати здобутий фах не довелося. У 2000 році Петра призивають на службу
в Збройні Сили України. Потрапив у ракетні
війська. Служба в армії загартувала характер,
збагатила новими знаннями та навичками.
Сподівався, що все це стане у пригоді й коли
повернеться додому. Та розмірені і чітко визначені армійські будні змінилися невпевненістю цивільного тогодення. Перебивався непостійними заробітками, в основному на будовах
у приватників. Тож наважився підписати контракт на військову службу. Вже через рік потрапляє в Ірак, коли в цю країну були направлені й
українські війська для підтримання безпеки у
зоні відповідальності. Українські військові несли службу на блокпостах, патрулювали певні
території, охороняли органи місцевого самоврядування, релігійні та історичні пам’ятки,
мости, джерела питної води та інші важливі
об’єкти, надавали допомогу в перевезенні гу-

Петро Мельник

манітарних вантажів тощо. Цікаво, як українська мова рятувала життя українським солдатам.
Щоб
уникнути
ворожого
радіопрослуховування, українські військові спілкувалися через радіозв'язок лише українською
мовою, використовували кодові українські слова, оскільки англійську і російську противники
розуміли. Після чотиримісячної перерви, коли
служив у Яворові в міжнародному українськопольському батальйоні, знову був направлений
на сім місяців в Ірак водієм-механіком БТРа.
Коли показник температури повітря зашкалює
на позначці 50 градусів вище нуля, про умови
перебування за бронею транспортера можна
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Медики визнали, що захворювання пов’язане з
виконанням військового обов’язку. У неповні
тридцять років визнавати себе неповносправним не захотів. Та й власний будинок потрібно
зводити. Але роботу знайти було важко. Безробітному інваліду жоден банк кредиту не дасть.
На допомогу батьків особливо не розраховував,
адже крім нього в родині ще п’ятеро дітей. З
багатодітної сім’я (7 дітей) й дружина Іванна.
Знову Петру довелося податися на заробітки.
Якось брат дружини Назар сказав, що Рівненська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Українська сокооцтова компанія», де
він працює, набирає на сезонні роботи працівників у цех з виробництва яєчного порошку.
Сюди й отримав П. Мельник направлення з районного центру зайнятості, де свого часу був
зареєстрований як безробітний. Влаштувався
оператором цеху. Зарекомендував себе старанним та відповідальним працівником. Тож на
наступнй сезон його знову запросили на роботу. Майстер цеху С. Б. Зубкевич характеризує
Петра лише з хорошої сторони. Якою б тяжкою
не була робота в цеху, він не скаржиться. Адже
нарешті отримав постійний стабільний дохід. А
це у наш час так важливо. Тим більше, що й
чотирирічного синочка Владислава слід на ноги ставити, а ще й донька Вероніка, якій всього
дев’ять місяців, щодня потребує і батьківської
уваги, і витрат на себе.

лише здогадуватися. А Петро Мельник долав
сотні кілометрів пустельних шляхів-доріг.
Відпустка у два з половиною місяці пролетіла, як два дні. А потім, після спеціальної підготовки, – нове відрядження вже на африканський континент.
До складу Місії ООН у Ліберії ввійшов і
окремий вертолітний загін чисельністю 275
військовослужбовців, серед яких був і Петро.
Завданнями українських миротворців були перевезення персоналу Місії та високоповажних
осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених… Ні на мить не
забували вояки і правила поведінки в мусульманській країні. Звичне для України там могло
стати неприйнятним. Армійські будні в Африці
тривали ще довгих п’ять місяців і не пройшли
безслідно для здоров’я. Коли у 2007 році повернувся в Україну, довелося тривалий час лікуватися. Зі Збройних Сил комісували, не заплативши ні вихідної допомоги, ні будь-якої іншої.
Частину, в якій служив, розформували, тож
правду шукав по сіх архівах, навіть у прокуратуру звертався – даремно! Життя довелоя влаштовувати спочатку. Неабиякою розрадою й
моральною підтримкою стало одруження.
Іванна в той час працювала закрійницею в приватного підприємця.
Два роки тому на долю Петра випало випробування: переніс складу операцію, як учасник бойових дій отримав III групу інвалідності.

Віктор Свідницький

бить наполегливі кроки, вона обов’язково досягне своєї мети.
Так було із Максимом Сичінським, який
втратив роботу ще в 2010 році. Молодий
чоловік має освіту економіста і завжди хотів
працювати за фахом. Довгий час шукав роботу
самостійно, та це не давало бажаного результату. До того ж, група інвалідності, яку має Максим, ускладнювала і без того нелегке завдання.
У жовтні 2012 року він звернувся до центру
зайнятості. І вже з перших днів перебування на
обліку зрозумів, що може розраховувати на
дієву допомогу. Максим був скерований на
семінар з техніки пошуку роботи, де здобув
додаткові знання щодо методів пошуку роботи,
складання резюме, ефективної самопрезентації.
Спеціалісти центру зайнятості звернули увагу
на величезне бажання хлопця знайти роботу, на
його наполегливість та готовність іти до
поставленої
мети.
Тому
спрямовували
безробітного на зустрічі із роботодавцями, де

Максим Січинський

Ні для кого не секрет, що сьогодні непросто
знайти роботу, а тим більше людині, яка має
певні проблеми зі здоров’ям. З іншого боку,
відомо, що коли людина не опускає руки, ро35
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Максим міг спілкуватися безпосередньо з представниками підприємств. І коли керівник філії
МК «Олвік-1» «Арт-Метал-Декор» Олег Колесов звернувся до центру зайнятості з проханням підібрати кандидатуру на вакантну посаду
бухгалтера, була організована зустріч, на яку і
запросили хлопця. У підсумку – роботодавець
запропонував Максиму пройти стажування на
робочому місці. І він використав свій шанс та
доклав максимум зусиль для того, щоб справити хороше враження і продемонструвати свої
професійні та особисті якості.

Максим Сичінський був працевлаштований
на МК «Олвік-1» «Арт-Метал-Декор» на посаду бухгалтера з наданням дотації роботодавцю.
Фахівці центру зайнятості задоволені з того, що
допомогли людині знайти роботу до душі, та
сподіваються, що це дасть Максиму нові
можливості для особистісного росту.
Вікторія Пелех,
заступник начальника відділу
Рівненського міського центру зайнятості

Ось тоді Лариса Іванівна звернулася в Дубенський міськрайонний центр зайнятості по
допомогу у працевлаштуванні. Щоб дати можливість швидше адаптуватися до нових умов,
індивідуальний консультант з питань працевлаштування Зоя Ніколаєва направила жінку на
семінари «Адаптація людей з особливими потребами в сучасних умовах» та «Від бізнес-ідеї
до власної справи». Відвідування групових заходів, персональні бесіди зі спеціалістами служби зайнятості, а також ближче знайомство з
місцевими жителями, вивчення особливостей
місцевого ринку та улюблена справа – городництво, яке завжди приносило жінці задоволення, наштовхнули на думку розпочати власну справу з вирощування та реалізації овочів.
Вагомим чинником цього також була наявність присадибної ділянки з родючим ґрунтом.
Не вистачало лише знань і навиків організації
та ведення підприємницької діяльності, але ці
прогалини жінці вдалося заповнити на курсах
підприємців-початківців у Рівненському центрі
професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості. Під час навчання був написаний
бізнес-план майбутньої діяльності, який жінка
поступово втілює в життя.
Мама трьох дітей і бабуся Лариса Іванівна
Кулік впевнена, що починати щось нове ніколи
не пізно, головне – вірити у власні сили і бути
працелюбним.

Лариса Кулик

Лариса Кулік після закінчення Лисичанського філіалу Костянтинівського індустріального технікуму (Донецька область), де здобула
кваліфікацію техніка-електрика, деякий час
працювала за спеціальністю. Але через переїзд
змушена була залишити роботу, а працевлаштуватися за освітою так і не вийшло. Згодом
почав псуватися зір, як наслідок - група інвалідності, що зробило взагалі неможливим пошук
роботи за здобутою професією. Працювала контролером-касиром в банку, машиністом мийних машин, укладальником-пакувальником на
молокозаводі. І знову переїзд, на цей раз на батьківщину чоловіка, у село Верба Дубенського
району, де вже на цей час проживали старші
діти із сім’ями.

Віта Бондарчук, заступник начальника відділу
Дубенського міськрайонного центру зайнятості

Інвалідність люди часто сприймають як перепону на шляху до працевлаштування. Самотужки часто важко подолати всі труднощі, тому так потрібні допомога і розуміння тих, хто
поруч.

Володимир Мельничук із с. Брищі
Млинівського району тривалий час працював у
фермерському господарстві «Ужинецьке». Через захворювання довелося звільнитися. Коли
ж загострення хвороби минуло, звернувся до
36
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районної служби зайнятості. Під час перебування на обліку Володимир Павлович
відвідував семінари з техніки пошуку роботи,
де
здобув
навички
самопрезентації.
Спілкувався з роботодавцями, але довгий час
не знаходилося роботи, яка відповідала б стану
здоров’я. Спеціалісти центру зайнятості теж
підбирали підходяще місце праці для
безробітного, звертаючись до роботодавців.
Після перемовин з приватним підприємцем
Марією Мельничук було створено дотаційне
робоче місце. Марія Антонівна займається виробництвом продуктів борошняно-круп’яної
групи. Робота, яку виконує Володимир Павлович, приносить йому задоволення. Він глибоко
переконаний, що інвалідність не є перешкодою
у пошуку роботи, якщо за цю справу береться
служба зайнятості.

Володимир Мельничук

Олена Саківець, начальник відділу
Млинівського районного центру зайнятості

Кожна людина, яка має будь-яку групу інвалідності, може бути працевлаштована.
ще потрудитись на благо діточок, тому коли
працівники центру зайнятості запрошували її
на семінари, тренінги, ярмарки професій і
вакансій, не ігнорувала їх, хоча й до кінця не
вірила в позитивний результат цього задуму. І в
результаті, її віра та бажання таки взяли верх, і
жінка отримала роботу.
– Там чудовий колектив, – розповідає Марія
Юхимівна. – Хороший керівник, трудолюбиві і
ввічливі працівники. Всі колеги завжди дякують мені за роботу і допомагають, коли
необхідно. Безмежно вдячна працівникам Сарненського районного центру зайнятості за
сприяння в пошуках роботи, адже якби не вони, то самотужки я її не знайшла б. А працювати мені тут дуже подобається.

Марія Радько з Яринівки статус інваліда
отримала сім років тому. Все життя жінка трудилась в обласній психіатричній лікарні: спершу робітником з озеленення, згодом
інструктором з трудотерапії. І досі, напевно,
працювала б, якби не серйозні проблеми зі здоров’ям. 39 років їй було, коли раптова тяжка
недуга внесла серйозні корективи у її життя.
Але навіть після цього понад сім років трудилась в медзакладі, а нещодавно звільнилась,
адже роки хвороби таки далися взнаки. Одразу
ж стала на облік в районному центрі зайнятості
як безробітна. І подумати тоді не могла Марія
Юхимівна, що зовсім скоро матиме нову роботу, яку їй запропонують працівники центру.
Повідомлення про вільну вакансію прибиральника службових приміщень надійшло в центр
зайнятості з ВП «Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку», куди власне Марію
Радько і працевшлатували.
Кажуть, якщо людина бажає чогось дуже
сильно, то весь світ сприятиме втіленню її мрії.
Марія Юхимівна, коли звільнилась з лікарні, в
душі дуже хотіла ще попрацювати. Жінка має
трьох діток, яких виховала та підняла на ноги
без чоловіка: донечку Юлію, в якої вже власна
сім’я, працює вона перукарем в обласній
психіатричній лікарні, сина Юрія, який
здобуває вищу освіту в одному з київських
вишів, і маленьку Катеринку – ученицю молодших класів. І, як кожна мама, вона хотіла

Марія Радько

Ось так буває у житті: якщо вірити в успіх та не
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ігнорувати людей, які хочуть вам простягти
руку допомоги.
Марія Радько ще довго розказувала про нову роботу, а потім зізналась, що ледве вірила,
що їй може поталанити. Позаяк думала, що в
центрі зайнятості навчання, які проводять там,
лише формальні. Відтоді, як отримала роботу,
всім розповідає, що тут можуть допомогти багатьом людям, які не мають роботи, навіть
інвалідам. Адже це особлива категорія

безробітних громадян, саме тому про них в
кожному центрі зайнятості довіряють дбати
чуйним працівникам, особистим консультантам.
Загалом можна сказати, що історія Марії
Радько не унікальна. Головне, звичайно, у такій
ситуації вірити та сподіватись на те, що все буде добре і наступний день буде кращим попереднього.

Одним з найважливіших подарунків, які
ми отримуємо при народженні – здоров’я,
найвищу цінність якого відчуваємо тоді, коли
втрачаємо. Навіть
невелика
слабкість
створює нам дискомфорт, знижується
працездатність, в душі поселяється зневіра.
Тому завжди викликають захоплення і повагу
люди, які незважаючи на інвалідність
сповнені бажання працювати, розвиватися,
вчитися новому. Саме такою людиною є Ольга Юхимчук. Її мудрість, терпимість,
спокійне й об’єктивне сприйняття всього, що
підносить їй доля, та сила характеру викликають подив і спонукають до роздумів, а
ентузіазм заворожує.
Втрата здоров’я, скорочення на роботі не
примусили жінку опустити руки та скаржитись, а навпаки стали стимулом для самовдосконалення,
підвищення
професійної
майстерності з метою подальшого успішного
працевлаштування. Звернувшись за допомогою в Дубенський міськрайонний центр
зайнятості, Ольга Миколаївна відразу зайнялася активним пошуком вакансій, відвідала
семінари з техніки пошуку роботи, які допомогли оволодіти новими методами в пошуку
бажаного місця праці, а також підвищили
впевненість у власних силах. Дізнавшись, що
підприємство, на якому вона працювала
раніше, відновлює свою роботу, але
модернізація виробництва потребує від
потенційних працівників оволодіння новими
навиками роботи, відразу ж погодилася пройти підвищення кваліфікації. Центр зайнятості
організував стажування на робочому місці в
ТОВ «Укрмолпродукт». Успішно його пройшовши, жінка була там і працевлаштована.
Відповідальне ставлення до роботи, бажання

змінюватися та швидкість, з якою вона
опановує
все
нове,
вправність
і
професіоналізм отримали схвальні відгуки
керівництва заводу, а оптимізм, з яким жінка
ставиться до всього, що відбувається,
викликає захоплення не лише у працівників
служби зайнятості, а й у всіх, хто знаходиться
поруч.

Ольга Лотоцька

Ольга Юхимчук

Сама ж Ольга Миколаївна говорить: «Доля дає нам стільки, скільки ми можемо витримати. І досить часто ситуації, здавалося б
безвихідні, стають трампліном для стрибка на
інший рівень свідомості, дають можливість
переосмислити життєві позиції, переглянути
ціннісні орієнтири і таким чином відкрити
інші досі незнані можливості й перспективи.
А удари долі, які часто на нашу думку є незаслуженими, насправді даються нам, щоб зробити
нас сильнішими,
терплячішими,
чутливішими і добрішими до оточуючих,
учать нас радіти тому, що маємо, та не боятися труднощів і перепон на шляху до досягнення своїх цілей».

Віта Бондарчук, заступник начальника
відділу Дубенського міськрайонного центру зайнятості
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валося, посміхалося: благополучна сім’я:
турботливий чоловік, син – студент
університету, цікава, добре оплачувана робота. Та раптом неприємності почалися одна за
одною: проблеми зі здоров’ям і як результат група інвалідності. Крім того, скорочення
виробництва призвело до втрати робочого
місця. Щоб хоч якось впоратися із ситуацією,
що склалася, жінка звернулася за допомогою
в
Дубенський
міськрайонний
центр
зайнятості.
Бесіди
з
спеціалістами,
відвідування семінарів, тренінгів допомогли
Ірині Олександрівні повернути віру в свої сили. За направленням свого особистого консультанта жінка пройшла стажування, а згодом була прийнята на посаду бухгалтера до
приватного підприємця Лілії Підборецької,
яка займається вирощуванням пушнохутрових звірів.
Ірина Олександрівна задоволена роботою
і переконана, що випробовування, яка приносить нам доля, потрібні, щоб переживши їх,
ми стали сильнішими і змогли віднайти своє
щастя в цьому житті.

«У кожного своя доля і свій шлях широкий»,
–
написав
духовний
батько
українського народу Т. Г. Шевченко. Ці слова
актуальні в будь-який час і для різних
поколінь. Але тільки від людини залежить, як
вона пройде свій шлях, чи вистачить сил,
мужності, витримати випробування, які приготувала доля. Саме така нелегка ноша випала тендітній жінці Ірині Якимчук. Активна і
цілеспрямована дівчина добре вчилась, брала
участь в громадському житті школи. Пізніше
закінчила
Харківський
кооперативний
технікум за спеціальністю «Товарознавство
тваринної і пушно-хутрової сировини».
Спеціальність подобалася, тому й роботу шукала за обраним фахом або близьку до нього.
Працювала товарознавцем, інспектором з
кадрів, продавцем продовольчих товарів,
діловодом, бухгалтером.
Наполегливість, відповідальність, хороші
організаторські здібності, а також вміння
встановлювати доброзичливі стосунки з
людьми сприяли кар’єрному зростанню
жінки, яка була призначена начальником
відділу реалізації в одній із фірм. Життя, зда-

Віта Бондарчук, заступник начальника
відділу Дубенського міськрайонного центру зайнятості

сультаційних послуг, а в підсумку – поміняла
погляди щодо методів пошуку роботи. Якщо
раніше їй здавалося, що хвороба поставила в
її житті «крапку», що вона нікому не потрібна, то участь в тренінгу особистісного росту
допомогла сформувати і зміцнити у молодої
людини з інвалідністю комунікативні навички, вміння долати стереотипи, опанувати
знання соціально-психологічних та юридичних аспектів її власного стану та статусу, розвинути навички впевненої поведінки. Саме це
допомогло Ірині знайти роботодавця та успішно адаптуватися на робочому місці. Тепер
вона працює фахівцем із соціальної роботи в
Сарненському районному центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Хочеться зробити акцент на тому, що для
успішного вирішення будь-якої проблеми, в
тому числі і при пошуку роботи, обов’язково

Молоді люди з обмеженими функціональними можливостями дуже часто, як-то кажуть, комплексують і зневірюються у своїх
силах. Через незнання законодавства, відсутність досвіду та звичайної впевненості в своїх
силах молоді люди з інвалідністю часто не
мають роботи. Це може створювати додаткові
сімейні чи матеріальні ускладнення, а нерідко
й психологічні проблеми та депресії.
Мельник Ірина, закінчивши в 2010 році
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука і
отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», роботу до 2012
року намагалась знайти самотужки, але нічого з того не вийшло.
Звернувшись до центру зайнятості, Ірина
Степанівна отримала багато корисних порад,
комплекс профінформаційних та профкон39
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має бути бажання самої людини знайти вихід
із ситуації, що склалася. Якщо безробітний
зневірюється у своїй спроможності знайти
роботу, то велике значення має вміння спеціалістів центру зайнятості допомогти людині
повернути віру в свої сили, навчити методам
пошуку роботи.

До речі, протягом семи місяців 2013 року
за сприяння Сарненської районної служби
зайнятості працевлаштовані 43 особи з інвалідністю, кожен третій з них – молода людина віком до 35 років.
Олена Михайловська, заступник начальника відділу
Сарненського районного центру зайнятості

Під час пошуку роботи дуже важливо досягти домовленості з роботодавцем про
професійне навчання працівників шляхом
стажування. Таким чином безробітний має
змогу придивитися до специфіки роботи,
ближче ознайомитися з вимогами роботодавця, проілюструвати свою професійність і
компетенцію, приглянутися до колективу.
Під час виконання індивідуальної програми працевлаштування Сергій Деренчук звернувся в ТОВ «Сарненський сирзавод».
Керівник підприємства Євгеній Жаровіков з
розумінням поставився до проблем Сергія
Володимировича і за сприяння районної
служби зайнятості організував йому стажування на робочому місці. Стажування пройшло успішно – обидві сторони отримали
очікуване: роботодавець – працівника, який
хоче працювати, а людина – реалізацію мрії
про свою потрібність на ринку праці.
«Часто чую від співвітчизників, що немає
роботи, низька зарплата чи пропонують
неофіційне працевлаштування. Я вважаю, що
знаходить той, хто шукає. Цей вислів завжди
при мені. Діяльністю центру зайнятості задоволений, тут можна почерпнути багато
корисної інформації, отримати підтримку від
кваліфікованих спеціалістів, як професійну,
так і емоційну», – слова, сказані людиною,
яка звернулася до нас за допомогою, сповнюють фахівців гордістю за виконану роботу.

Щастить з роботою тим, хто займає активну позицію під час її пошуку, не падає духом, вірить у власні сили, вміє презентувати
себе роботодавцю.
Деренчук Сергій Володимирович всю
свою трудову діяльність, а це більше 20
років, працював водієм автотранспортних
засобів. Останній час перебував в трудових
відносинах з ТОВ «Білогір’ямолокопродукт»
за улюбленою професією. «Працював би й
далі, але підводить здоров’я», – говорить
несміливо Сергій Деренчук.
Згідно з індивідуальною програмою
реабілітації Сергію Володимировичу працювати водієм автотранспортних засобів не рекомендовано.
При співбесіді особистий консультант
Олена Михайловська з’ясувала, що мотивація
до праці в особи є надвисокою, це призводить
до надмірного напруження й стресу, адже
кожна невдача у пошуку роботи викликає велике розчарування. В результаті такий клієнт
може взагалі опустити руки. Тому, таким
особам необхідно надавати психологічну
підтримку в процесі пошуку роботи.
Сергій Володимирович сумлінно виконував всі рекомендації спеціалістів Сарненського центру зайнятості: це і участь у тренінгу
«Адаптація людей з особливими потребами в
сучасних умовах», в семінарах з техніки пошуку роботи, індивідуальних співбесідах зі
спеціалістами центру зайнятості.

Тетяна Дударик, заступник директора
Сарненського районного центру зайнятості
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Рівненська міська громадська організація «Спілка інвалідів з дитинства
«Передзвін»
«Передзвін» – саме під такою назвою працює у Рівному
осередок, який об’єднав дітей
і молодь, що хворіють на дитячий церебральний параліч,
мають вади фізичного та розумового розвитку, синдром
Дауна. Для багатьох людей з
особливими потребами дуже
важливим є спілкування, якого часто вони позбавлені, потреба реалізувати себе, без
чого важко жити. Тут
підтримують один одного в
різних життєвих ситуаціях.
Важливим є те, що це
відбувається
завдяки
самоорганізації і об’єднанню
зусиль знизу – батьків, молоді
та всіх охочих дружити і допомагати.
терапії. Тут опановуюся ази створення виробів
Громадську Організацію «Спілка інвалідів
з декоративно-ужиткового мистецтва, перегляз дитинства «Передзвін» створено весною 2012
даються фільми, вивчається «Закон Божий».
року. Саме цій організації Рівненська міська
Члени організації разом з волонтерами беруть
влада виділила в оренду частину приміщення
участь у поїздках до святих та історичних
площею 132 м2, розташованого за адресою:
місць, у туристичних мандрівках на природу.
вул. Соборна, б.420А. Приміщення знаходиЦі поїздки фінансувалися за кошти проектів
лось у вкрай занедбаному стані та завдяки
державних і недержавних організацій.
підтримці міської влади, батьків, волонтерів та
Батьки та волонтери брали участь у наукоблагодійників приміщення було відремонтоваво-практичних конференціях і семінарах, де
но і 3 грудня 2012 року урочисто відкрито
навчалися забезпеченню роботи осередків для
Центр соціальної та психологічної реабілітації
неповносправних. Сьогодні
налагоджено
дітей та молоді з фізичними вадами розвитку
взаємодію з Рівненським православним
при Громадській Організації «Передзвін».
молодіжним Свято-Софіївським братством,
Вихованці «Передзвону» протягом 2012 року
благодійною місією «Православне Діло», гропровели шість виставок-ярмарок власних ромадською організацією «Родина Кольпінга» з
біт, виручені за них кошти були витрачені на
міста Рівне, організаціями «Джерело», «Віра і
ремонт приміщення. Проведення виставоксвітло», «Лярш-Ковчег», «Емаус» зі Львова,
ярмарок стало вже системою. 25 квітня 2013
ВГО «Гармонія», які мають досвід роботи у
року на майдані Незалежності відбувся
цій царині. Відбулося ознайомлення з
щорічний благодійний ярмарок «Великодній
діяльністю комунальних осередків опіки над
передзвін» – символом якого було велике
інвалідами в м.Умань.
квіткове великоднє яйце виготовлене молодНа теперішній час існує найбільша продю. Рівняни та гості міста могли придбати виблема – залучити до роботи з інвалідами фахороби зроблені руками членів ГО «Передзвін» а
вих працівників та створити умови для деннотакож дітьми з підліткових клубів та
го їх перебування. Також важливою є проблехудожньої школи. Кожний міг зробити свій
ма оздоровлення молоді з супроводом. Мета
одна – створити умови для продовження праці
благодійний внесок, придбавши наліпку. На
кошти зароблені на ярмарку будуть закуплені
з опіки над дітьми та молоддю з особливими
матеріали для творчих занять з молоддю.
потребами, забезпечити їм у перспективі
У «Передзвоні» вже працює майстерня, де
якісну соціально-психологічну реабілітацію.
молодь з особливими потребами навчається і
Кожна людина, навіть найбільше вражена
трудиться за методиками трудової і артхворобою, покликана бути джерелом радості
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та миру для спільноти, для церкви, для всього
людства.
«Присутність
тих,
хто
почувається
обділеним і кличе про допомогу, перетворює
нас. Вони пробуджують нашу любов і наше
світло...». (Засновник міжнародної спільноти з
опіки над неповносправними «Лярш», канадський місіонер Жан Ваньє).
Як часто нам цього не вистачає. Може тому
маємо стільки проблем в родинах, громадах,
країні?

Хай кожен спробує зробити крок назустріч
ближньому.
Громадська організація «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін» звертається до Вас з
проханням
про
співпрацю.
Чекаємо
волонтерів, благодійнтків і всіх небайдужих.
Наші реквізити: р/р: філія РОУ АТ
«Ощадбанк», МФО 333368, код 38116883,
рахунок 26006301623610, тел. (096) 922-25-27.
P.S. Роботи вихованців «Передзвону» розміщені на звороті "Інва.net" № 28.

На сторінках вашого журналу хочу розповісти про наш фізкультурно-спортивного клуб
«ГЕРАКЛ», який з 1994 року діє при «Інваспорті». Та насамперед декілька слів про «Інваспорт». В його приміщенні працюють: досвідчений адвокат, до якого можна звернутися за безкоштовною допомогою, тренери з тенісу, шахів, шашок, важкої атлетики, більярду, плавання, реабілітологи. Щорічно «Інваспортом» орендується басейн, що дає можливість людям з
особливими потребами 4 рази в тиждень займатися плаванням. «Інваспорт» гуртує молодь, яка займається спортом. Тут систематично проводяться змагання в таборах активної
реабілітації. Минулий рік особливо виявився
спортивним – чотири неділі поспіль проводились змагання з гонок на візках, шашок, шахів,
дартсу, кульової стрільби. Неперевершеними
були обласні змагання з рибної ловлі. Та спійманих, майже кілограмових карпів, випускали
на волю. Найбільший улов був 4,9 кг. В кінці
змагань спонсори для учасників зварили смачну юшку з лосося та нагородили всіх присутніх
цінними подарунками. «Інваспорт» має власний чудовий автобус для поїздок на змагання. І
все завдячуючи відданому свій справі колективу, його керівнику Віктору Кучеру. Користуючись нагодою вітаю колектив «Інваспорту» з
20-річчям, яке припадає на 1липня цього року.
Отож, здоров’я, терпіння, мудрості, великих
перемог Вам!
Майже ровесником «Інваспорту» є фізкультурно-спортивний клуб «Геракл» Члени клубу
беруть активну участь у всіх спортивних заходах міста, області, районних змаганнях, олімпійському дні, всеукраїнських спартакіадах.
В 2012 році члени клубу чотири рази виїжджали в смт. Рокитно на змагання з настільного
тенісу, дартсу, шашок, в м. Острозі брали
участь у змаганні з кульової стрільби та м.
Дубно з шашок та настільного тенісу. І завжди
поверталися з перемогою. Для членів клубу
важливими є не тільки спортивні заходи, а й

культурно-масова робота. Традиційними стали
Різдвяні зустрічі в органному залі міста, а

Валентина Петренко,
голова фізкультурно-спортивного
Клубу інвалідів «Геракл»

ще поїздки в Почаїв, на озеро святої Ганни.
Для занять фізичною культурою і спортом
владою, як міською так і обласною робиться
дуже багато, та прикро що молодь не завжди
активна. Клуб має фінансову підтримку з міської ради, нехай невелику («Програма соціальної підтримки інвалідів»), та все ж допомога, за
що щира вдячність.
Хочу сказати що створена в нашому місті
координаційна рада із представників громадських організацій та представників влади завжди
прислуховується до наших пропозицій, порад.
Ось уже два роки члени клубу отримують стипендію міського голови Хомка Володимира
Євгеновича. Щорічно ми маємо підписку на
щотижневу газету «Сім днів», Найкращих активістів до Міжнародного дня інвалідів нагороджують грошовими преміями та грамотами.
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Огляд листів веде Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного бюлетеня "Інва.net".
В глибині свого серця саме жінка знає,
що треба робити, а що – ні.
Хтось називає це інтуїцією, хтось –
Божою волею, але назва не є важливою.
Головне – вміти використовувати це
знання. В мене це вже виходить. Не зав‐
жди. Але чим далі – тим краще.
Кожен ранок я просинаюсь з якоюсь фа‐
рбою в душі. Звичайно, інколи, це пекуча
фарба тривоги чи роздратування. Але я
знаю, що треба домішати до неї, щоб вона
перетворилася в спокійну фарбу досвіду.
Дуже часто моя свідомість пробуджу‐
ється з вдячністю і тоді кожна мить мого
дня конструктивна і дієва.
Стосунки з оточуючими щирі, дії – впе‐
внені, а фізичний стан – добрий.
І всі можете навчитися цьому.
Згадати те, що було закладено у вас
природою – бути джерелом фізичної та
емоційної радості для себе та всіх оточую‐
чих. Хочете? Тоді починаємо…

Добрий день! Мене звуть
Ольга Яковлєва. Мені 51 рік і сьогодні я не
боюся казати про свій вік.
Я відчуваю себе здоровою і щасливою.
Здоровою – бо не хворію, щасливою – бо
насолоджуюся життям.
Але так було не завжди. Досить дов‐
гий період в житті я намагалася присто‐
суватися до якихось вимог, але мені було
все важче і важче, і настав час, коли я ро‐
зуміла, що жити так я більше не хочу і не
можу. І мене спитали тоді: «Що ти відчу‐
ваєш?». А я не знала, що відповісти. Мені
було дуже страшно. Страшно, навіть на‐
магатися зрозуміти, що я відчуваю. Бо я
цього не вміла і це було дуже болісно.
Тепер я знаю свої відчуття і знаю, що
кожне з них має свій колір.
Тепер я знаю, що кожна жінка створена
таким собі пензликом, який може вибира‐
ти фарбу свого життя.
Природою закладено, що саме жінка
створює емоційне поле в своїй родині, в
спілкуванні зі своїми друзями, сусідами, ко‐
легами і всім‐всім‐всім, що її оточує.
Саме жінка володіє таємницею тиші, в
якій народжується любов, повага, розу‐
міння і бажання.

# Де можна здобути освіту дітям з

особливими потребами шкільного віку у м.
Рівне, в яких спеціалізованих закладах во‐
ни можуть навчатися; можливості на‐
вчання дітей на дому, як оформити дити‐
ну з особливими потребами на навчання?

Відповідає В. Харківець, начальник управління Рівненської міської Ради виконавчого комітету управління освіти.
Крім цього, у місті функціонують дошкільні навчальні заклади комбінованого типу
№№ 31, 56, шість логопедичних груп які охоплюють дітей з різними за складністю мовленнєвими порушеннями та дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу №35
для дітей з вадами зору.
Форми навчання дітей з особливими потребами міста Рівного:
інклюзивна форма навчання;
індивідуальна форма навчання;
інтегрована форма навчання.
Діти з особливими потребами, які за медичними показами не можуть відвідувати навчальні заклади, охоплені індивідуальною

На Ваш лист від 15.04.2013 року № 170
повідомляємо, що у місті Рівному діти з особливими потребами охоплені корекційним
навчанням та вихованням у наступних закладах:
- НРЦ «Особлива дитина», (навчання відбувається за програмою для дітей з розумовою відсталістю та програмою інтенсивної
педагогічної корекції);
- ЦРПРСА «Пагінець», (дошкільний навчальний заклад, в якому навчання відбувається за програмою для дітей з розумовою
відсталістю, програмою інтенсивної педагогічної корекції та програмою для дітей з вадами мовлення).
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- «Індивідуальної програми реабілітації
дитини-інваліда», затвердженої наказом МОЗ
України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку
їх складання», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
- зошитів з рідної мови, математики (якщо
дитина навчається), малюнків;
- висновків шкільної психолого-медикопедагогічної комісії про динаміку та якість
засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
- документів про додаткові обстеження
дитини (якщо такі є);
- витягу з протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній консультації);
- письмової згоди батьків або осіб, які їх
замінюють, щодо надання дозволу на обробку
персональних даних дитини, отриманих в
процесі психолого-педагогічного вивчення.
На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне
рішення про надання батькам (особам, які їх
замінюють) рекомендацій щодо програми,
форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової
роботи,
соціальнотрудової реабілітації.

формою. Навчання здійснюється безпосередньо за місцем проживання дитини. Підставою
для організації індивідуального навчання є:
- довідка лікарсько-консультативної комісії(ЛКК);
- заява батьків, або осіб, які їх замінюють;
- наказ директора навчального закладу;
- погодження відділу освіти;
- для дітей, які не встигають протягом 2
років у школі І ступеня чи потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного розвитку, крім цих документів додається рішення психолого-медико-педагогічної
консультації (ПМПК);
- довідка ЛКК, заява батьків та рішення
ПМПК поновлюються.
Для того, щоб оформити дитину з особливими потребами на навчання, необхідно звернутися у психолого-медико-педагогічну консультацію управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (ПМПК), яка
знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Буковинська, 8 а. Контактний телефон: 28-97-68.
Діяльність міської ПМПК спрямована на
підготовку висновків та рекомендацій щодо
розвитку, змісту, форм і методів навчання з
урахуванням
особливостей
навчальнопізнавальної діяльності дитини, консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі
інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з
реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Психолого-педагогічне вивчення дитини в
психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків
або осіб, які їх замінюють, за наявності таких
документів:
- паспортів батьків;
- свідоцтва про народження дитини;
- «Картки стану здоров'я і розвитку дитини»;
- «Історії розвитку дитини» (форма 112/о,
затверджена наказом МОЗ України від
27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»);

# Щиро дякую працівникам Вашого
журналу за хорошу справу, яку Ви робите.
Це чудово, що, ми маємо таке видання, де
висвітлюються проблеми, закони, розпо‐
віді про людей з особливими потребами.
Бажаю щоб журнал розповсюджувався в
райони, села, найвіддаленіші глибинки,
адже саме там найбільше є талановитих
самородків. Бажаю всім сонячних ранків,
чистих світанків, променів сонця у кожне
віконце, щастя без ліку та довгого віку, і
довгих років журналу.
З повагою Валентина Петренко,
голова фізкультурно‐спортивного
Клубу інвалідів «Геракл»
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Відповідає Оксана Процюк, заступник начальника управління соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

#

Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала особа
чи один із батьків дитини подає до 15 жовтня
поточного року місцевому органу для одержання санаторно-курортної путівки:
- заяву із зазначенням бажаної пори року
оздоровлення;
- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/0;
- копію посвідчення постраждалої особи
разом і з відповідними вкладками (у разі їх
наявності);
- копію паспорта постраждалої особи;
- у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою
додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що
постраждала особа не перебуває на обліку
для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою.
Для забезпечення путівкою на відпочинок
постраждала особа подає вищезазначені документи, крім довідки для одержання путівки
на санаторно-курортне лікування за формою
070/0.
Інформація про перелік санаторнокурортних закладів та закладів відпочинку, у
яких у поточному році може здійснюватися
оздоровлення, умови проживання, харчування та перелік процедур, які входять до вартості санаторно-курортної путівки, розмір доплати у разі забезпечення пільговою путівкою надається місцевим органом.
Місцевий орган у порядку черговості подання заяв видає не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку заїзду постраждалій
особі путівку до обраного закладу з урахуванням профілю лікування.
За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не
отримали путівку у поточному році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний
рік за умови подання заяви до 15 жовтня поточного року. Обліковий номер у черзі для
забезпечення санаторно-курортною путівкою
на наступний рік зберігається за умови поновлення медичних показань до санаторнокурортного лікування.
Взяття на облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які отримали у поточному ро-

Який новий порядок отримання
путівок на оздоровлення для постражда‐
лих внаслідок Чорнобильської катастро‐
фи? – запитує Володимир з Кузнецовська.
Новий Порядок організації оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261 (далі - новий Порядок).
Згідно з новим Порядком постраждалі
внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни та потерпілі діти забезпечуються такими
путівками:
- особи, віднесені до категорії 1 та категорії 3 (тільки у випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої ст. 22 Закону України
«Про статус соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон), - санаторнокурортними путівками безоплатно;
- особи, віднесені до категорії 2, - санаторно-курортними путівками або путівками на
відпочинок безоплатно;
- особи, віднесені до категорії 3 (крім випадку передбаченого пунктом 13 частини
першої ст. 22 Закону), - пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на
відпочинок з доплатою 30 відсотків вартості
путівки за рахунок власних коштів;
- особи, віднесені до категорії 4, - пільговими санаторно-курортними путівками або
путівками на відпочинок з доплатою 50 відсотків вартості путівки за рахунок власних
коштів;
- потерпілі діти - санаторно-курортними
путівками або путівками на відпочинок безоплатно.
Облік постраждалих осіб та потерпілих
дітей, які мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на
відпочинок ведуть структурні підрозділи з
питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міст обласного значення за місцем проживання таких осіб (далі - місцевий орган). У Вашому
випадку - управління соціального захисту населення виконкому Кузнецовської міської ради.
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Згідно з Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27
березня 2013 р. № 261, передбачено, що:
У разі коли постраждала особа чи потерпіла дитина протягом двох останніх років перебувала на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, але не отримувала її
(крім випадку відмови від путівки), така особа або дитина має право на отримання грошової компенсації за самостійне санаторнокурортне лікування в установленому законодавством розмірі.
Для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування постраждала особа чи один із батьків потерпілої
дитини. подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації (виконавчого органу міста обласного значення) за місцем проживання заяву про виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування.
Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік» розмір компенсації
середньої вартості путівки не встановлено, як
це передбачено Законом України «Про статус
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ці путівки або подають заяви вперше, здійснюється у загальному порядку за умови збереження облікового номера у черзі постраждалими особами та потерпілими дітьми, які
перебували на обліку та не отримали путівок
у поточному році.

# Чому не виплачується компенсація
за не використані путівки постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи?
(п. Олена, п. Катерина, смт. Клевань)
Відповідь. Відповідно до Положення про
організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2000 р. №
800, було передбачено:
У разі самостійної організації санаторнокурортного лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується компенсація середньої вартості путівки у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України за умови
прийняття відповідної постанови. Починаючи
з 2008 року постанови Кабінету Міністрів
України щодо розміру компенсації середньої
вартості путівки не приймалися.

46

ПОВІР У СЕБЕ________________________________________________________"Інва.net" № 28

Мудрі люди кажуть, що життя — це море: то воно накочує хвилі пізнання, пошуку,
боротьби, терпимості, а то відпускає, забирає тебе всередину, у глибинний світ думок, мрій, спогадів…
Зима. Сонячний день. Маленька гомінка
дітвора клубочеться над творчою роботою –
майструє прикраси з намистин. Раптом цей
злагоджений дитячий щебіт перериває стукіт
у двері. До класу заходять двоє – жінка років
сорока, висока, статна, яка якось боязко і невпевнено допомагає увійти до кімнати
маленькій дівчинці, худорлявій, блідолицій.
Я відразу впіймала погляд її великих голубих
очей – у відблиску сонячних промінчиків
проглядалась нестримна жага до пізнання.
Так одна зустріч змінила моє життя на «до» і
«після».
Ця дівчинка стала моєю гуртківцею. Наші
творчі заняття проходили вдома, бо тяжка
хвороба міцними лещатами сковувала крила
маленькому обдаруванню. Дитина відкрила в
мені новий світ, де панували сила духу,
гармонія розуму й серця, нескінченний пошук досконалості, світ, у якому бісеринки
неодмінно складуться у дивовижну, примхливу
композицією
лише
думкою,
творчістю, любов’ю. Дівчинка з не аби-якою
завзятістю поринула у мистецтво, її здібності
мене дивували: одного заняття їй було достатньо
аби
вивчити
нову
техніку
бісероплетіння, а наступного – вже милували
зір декілька робіт у цій техніці, неповторних,
неординарних, дивовижних. Антоніна Дудинська, так звали цю маленьку майстриню,
надзвичайно полюбляла виготовляти квіткові
композиції, дерева. Ці сувеніри неодмінно
ставали подарунками для друзів, рідних,
знайомих, навіть за межами нашої країни.
Тоненькі, вправні пальчики надзвичайно
вміло працювали з голками, спицями, гачком,
здавалось, здібностям дитини немає меж…
Всі її роботи по-справжньому авторські: вона
не
любила
просто
відтворювати
запропоновані зразки бісерного рукоділля, а
вміло складала власні цікаві витвори. Згадую
колекцію писанок – скільки барв, дивовижних форм, цікавих поєднань різних
елементів… Дивуюсь, як зболене

серце могло випромінювати стільки добра,
любові, наснаги до життя…
Остання наша зустріч – цікава розмова,
спогади про поїздку в Польщу. Того дня Тоня
розповіла про своє бажання навчитися малювати фарбами. Нажаль мріям дівчинки не судилося здійснитися, та я переконана – вона
зуміла яскравими барвами розмалювати життя тих, хто був поруч.
Життєве море… Яке багате воно, скільки
дарунків приносить нам!
Зустріч з Антоніною Дудинською для мане – подарунок долі, поштовх до самовдосконалення, розуміння справжніх істин людського бутя, те, що твориться душею не зникає у
вічності, воно збагачує, плекає світ. Так, це
світло, і я ним зігріта...
P.S. Я низько вклоняюся перед батьками
Антоніни, вони зуміли розбурхати життєву
силу доньки, невпинно підтримували її творчі
починання, неоціненно збагатили світ юної
майстрині.
Олена Петрівна, керівник гуртка

P.S. Роботи Антоніни Дубинської розміщені на звороті «Інва.net» № 28
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Степан (ім’я змінене з етичних міркувань)
у дитинстві, як і зараз, був добрим та працелюбним. З малих років він полюбив село та красу
Поліського краю. Не цурався і роботи. Працював у полі, умів косити, заготовляти дрова на
зиму, охоче допомагав не довго батькам та
сусідам. Прийшов із армії та був без роботи,
сів на трактор. Одружився, отримав квартиру у
районному центрі, мав двох діточокк. Та родинне щастя було недовгим. Дружина знайшла
собі іншого, незважаючи на душевні травми
дітей. Відчай, образа, здавалось безвихідь,
Степан зламався на якийсь час. Тамував біль
роботою, а пізніше, не відчувши полегшення –
почав його гасити цигарками а то і вином, чи
горілкою. Не знав де подіти себе, куди піти, до
кого прихилитися. Вирішив повернутися до
матері в село, (батька вже не було, помер від
раку), хоч розумів що їй також було нелегко –
народила 9 дітей, а це великий труд у селі.
Трохи погорював Степан, та й став шукати
собі дружину, адже мати була уже старенька, а
при ній бабуся, якій тоді було 90 років. Знайшов собі жінку, яку Господь послав, одружилися – і стали господарювати. Працьовитим
був Степан, ото ж завів господарство – кобилка, свині, кури, телиці . Пам’ятаю багато котів,
які бігали вслід за господинею і з нетерпінням
чекали, коли корова дасть молока. Вівчарку й
курчат-кантарок було чути на іншому кінці села. Улюбленим, окрім роботи заняттям, була
рибалка. Степан любив поїхати о п’ятій годині,
коли всі спали, і до полудня повертатися з уловом. А задзвонять церковні дзвони – бігом на
церковну службу. Бабуся через декілька років
померла, маму забрав доглядати до себе. Здавалось, жити й радіти, але єдина проблема –
дружина поїхала в Рівне до сина від першого
чоловіка, який потребував допомоги. І знову
самотнє життя з болем у душі. Отак і жили
деякий час: приїде дружина, допоможе в
сінокосі, викопати картоплю, прибрати на зиму. А далі він сам порається по господарству,
доглядає стареньку матір. Згодом сестра забрала матір – і Степан залишався наодинці з собою. Одному йому відомо, як спалось, як варилося. Знову став пити, щоб вгамувати депресію та душевний біль. Через деякий час відчув
якийсь негаразд зі здоров’ям. З’явилася задишка, не міг ходити, і навіть не спав, а сидів на
ліжку, і так два тижні. Подзвонив до дружини:
«Серйозно захворів. Приїзджай, допоможи».
Дружина приїхала, і зрозуміла – чоловіку таки

необхідна допомога, отож забрала у Рівне.
Хворого, виснаженого привезли Степана в однокімнатну квартиру, де дружина мешкала з
сином. Ледь піднявся по сходинках до квартири – допомогали сусіди. Зовсім немічний, ні
одягнутися ні помитися, нічого не міг, мучила
проклята задишка.
Був Великдень, який з нетерпінням чекали,
чекали і надіялись, що свято принесе виздоровлення Степану. Посвятивши паску, дружина
поспішила додому, аби розговітися. Але Степана більше ніщо не радувало. Він задихався,
раз по раз хапаючи повітря. За порадою,
сусідки – медичного працівника, терміново
викликали швидку, яка доправила Степана в
обласну лікарню. І почалися довгі роки боротьби за життя. Хвороба була надто запущена, в
легенях набралася вода». Лікар сказав: «Ше б
день-два – і цілком ймовірно, що Степан помер
би». Лікарі негайно взялися за терапію. Просвітліло в очах, настало полегшення, повеселів
Степан, став вільно дихати та спати і саме в
цей день йому виповнилося 50 років. Полудень
віку прийшов, коли Спепан боровся з важкою
хворобою і здавалося саме в день народження
вона почала відступати. Та через тиждень ніби
грім з ясного неба – прийшли аналізи з Києва ,
які підтвердили туберкульоз. Страшна хвороба, та ще й заразна. Перевели у тубдиспансер –
там Степан пролежав майже рік, родичі та
дружина не покинули і допомагали, як того
вимагають закони людяності. Багато ліків довелося прийняти, багато потрібно було
терпіння та любові рідних до хворого. Степану
також допомогло звернення до Бога, величезна
воля до життя, а ще він помірно вживав
перетерті з медом горіхи, кабачки, розторопшу, всілякі жирні сорти м’яса. Господь не залишив, і він вижив, перенес страшний недуг.
Здавалося найбільше допомогало, і Степан
свято вірив у це , вживання натщесерце просфори та святої води.
З того часу минуло вже 4 роки, Степан
вилікувався, Сьогодні він живе у Рівному
працює по господарству. Любить ходити в ліс
збирати ягоди та гриби, полюбляє з’їздити до
свого дядька на Полісся, де йому допомагає на
сінокосі. Велику пошану й велику подяку приносить Степан лікарям тубдиспансеру – особливо він вдячний лікарю Наталії Іванівні, яка
поставила точний діагноз і знайшла місце в
тубдиспансері, який раніше був переповнений.
Низький уклін лікарю Раїсі Дмитрівні, як і всім
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турботливим людям у білих халатах. Врятовано життя – Степан більше не палить, не п’є,
бережеться, аби знову не порушити роботу
легенів. Відвідує служби у православній

церкві. «Тепер я можу дихати, можу комфортно спати на ліжку, можу працювати. Слава Богу за все!» – каже він.
Олесь Поліщук

Меня зовут – Артём Аргунов. Мне 29 лет. Я, как, наверное, большинство
из вас, имею большие проблемы со зрением - первая группа, лишь слабое
светоощущение в одном глазу. В другом – полный вакуум. Но я не сломался,
не отчаялся. Ни на миг не утратив надежды на то, что когда-нибудь, даст
Бог, зрение ко мне ещё вернётся, а стал заниматься тем, что и мне самому
нравится, и людям приносит как удовольствие, так и практическую пользу.
И в этой небольшой статье я хочу немного рассказать о своём занятии и
пройденном пути. Возможно, мой рассказ будит интересным и полезным.
Примерно в 1995–1997 году я увлёкся литературным творчеством, сначала начав писать
стишки, а потом и сделал первые попытки написать рассказ. Я до сих пор помню тот летний
вечер, когда впервые попытался зарифмовать
несколько строк. Сидел на кухне у окна, склонившись над листом бумаги, освещённом лучами заходящего солнца, и писал четверостишья то про ёжиков, несущих на спине яблоки,
то про котят.
Конечно, те мои стишки невозможно было
назвать поэзией – это были глупые, наивные,
слабо зарифмованные, ужасно корявые строчки. Они, естественно, не сохранились. Но мне
понравилось писать, и это занятие не стало одним из многих мимолётных увлечений, оно
постепенно переросло в серьёзное литературное творчество, а затем – и шагнуло дальше!
До 2000-го года я временами брался за написание рассказов, загораясь той или иной
идеей, исписывал сначала десятки страниц
обычных тетрадей, а затем – сотни брайлевских листов. Но до конца так ни один рассказ и
не дописал.
Параллельно развлекался, принимая участие в радиовикторинах, где нужно было написать коротенький стишок с использованием
заданной ведущим строчкой. Неоднократно
побеждал, получал различные призы.
В это же время зрение стало резко падать, и
к весне 2000-го года осталось лишь светоощущение.
В первой половине 2000-х моё увлечение
литературным творчеством значительно окрепло. Появились первые оконченные рассказы,
я взялся за написание целой повести. Продолжал также писать и стихи, которые хотя и бы-

ли ещё достаточно
слабыми, но всё ж получались
немного
лучше.
Я познакомился с
двумя незрячими поэтами из Львова – Николаем Ивановичем Красюком, которого, к сожалению, уже давно нет с нами, и Степаном Степановичем Подлужным. Они помогли мне постичь азы стихосложения, рассказали, что такое – стихотворный размер, какие размеры бывают, какие бывают строфы и т.п. Я с их помощью нашёл ответ на давно уже терзавший
меня вопрос: почему мои стихи, когда их пытаешься читать вслух, звучат очень коряво –
будто язык постоянно спотыкается! Они были
моими первыми учителями в области стихосложения, и я им за это очень признателен!..
В это же время я сделал первые попытки
опубликоваться, отправив подборку своих стихотворений в несколько брайлевских журналов, но получил отказ. Мои стихи ещё были
слишком слабыми для того, чтоб их публиковать. Конечно, это огорчило меня, но не сломало!
В 2004 году у меня появился компьютер,
который я достаточно быстро освоил, а в 2005
– я подключился к Интернету. Мой круг общения резко расширился, а вскоре у меня появились и первые постоянные читатели. Также
решился достаточно важный вопрос: я смог
сам набирать и редактировать тексты!
Пока зрение позволяло, я писал в обычных
тетрадках, и мог показывать свои творения
родным, друзьям. Когда же зрение упало настолько, что я уже не мог ни писать, ни читать,
пришлось осваивать шрифт брайля. Его я ос49
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воил всего за 10 дней, но этим решалась лишь
половина проблемы – писать-то я мог, а вот
другие читать написанное – нет... Приходилось
просить родителей, родную и двоюродную сестру, бабушку, чтоб они под мою диктовку переписывали обычным шрифтом рассказы. А
это было очень неудобно и занимало много
времени.
В 2005-м году был опубликован мой первый стих! Альбина Саматова, главный редактор Московского аудиожурнала «Чистый голос» заинтересовалась моим творчеством и согласилась опубликовать небольшое стихотворение – «К кукушке».
Затем, немного освоившись в Интернете, я
в феврале 2006 года создал свой первый официальный сайт, на страницах которого стал
выкладывать стихи и рассказы, открыл свою
рассылку, которую и начал периодически выпускать.
С 2007 года начались публикации и в бумажных изданиях: мои стихи и рассказы появились на страницах литературных альманахов
«Новая волна» и «Магнолия» (СанктПетербург), в нескольких изданиях Челябинска
и Екатеринбурга. Также я более года писал
различные статьи для Санкт-петербургского
журнала «Компьютер price» и Луганской газеты «Моя экономика». Затем мои стихи и рассказы появились на страницах Донецкого альманаха «Крылья ветра» и Луганского – «Боритесь и поборете». А в прошлом году несколько
моих стихотворений были опубликованы в
Московском альманахе «Поэт года 2012».
В это же время я периодически участвовал
в различных конкурсах и фестивалях, получил
первые дипломы и грамоты.
Новый этап в развитии моего творчества
начался с момента знакомства с Ниной Яковлевной Локоть (Сотрудница Луганской областной библиотеки им. Горького, региональный
центр «Джерело») – она сначала пригласила
меня на несколько мероприятий, проводимых
в библиотеке, на которых я впервые прочёл
свои стихи, а затем организовала и мой первый
творческий вечер. Потом, при её непосредственном участии, состоялось ещё несколько
творческих вечеров, а на Луганском областном
радио вышло несколько передач обо мне и моём творчестве.
На одном из творческих вечеров я познакомился и с несколькими Луганскими поэтами,
в т.ч. и Натальей Мавроди, которая согласилась мне помогать в области стихосложения.
Благодаря её помощи, мои стихи стали более
живыми, глубокими и разнообразными!

Мне, конечно же, многие люди помогают,
и я им за это очень благодарен. Но и сам я
люблю помогать другим. Я считаю, что, если
ты можешь оказать другому помощь, сделай
это. Сегодня поможешь ты – завтра помогут
тебе. Таков один из моих принципов, которым
я стараюсь следовать по жизни.
Выпуская авторскую рассылку и публикуя
в ней свои творения, я подумал, что было бы
не плохо публиковать в ней и произведения
других авторов. У меня уже была на тот момент небольшая читательская аудитория, которую я смог бы знакомить и с творчеством
других авторов. Почему бы и нет? И моим читателям это было бы интересно, и начинающим авторам я бы смог помочь.
Приняв это решение, я немного изменил
рассылку, в частности переименовав её из
«Авторской рассылки Аргунова Артёма» в
«Мир творчества». Людям понравились такие
преобразования. Появились и первые авторы,
предложившие мне для публикации свои творения.
Я же не люблю застоя, мне очень нравится
развиваться, идти вперёд, расти! Поэтому, не
успев окончить с реорганизацией рассылки, я
загорелся новой идеей – созданием на базе
рассылки целого литературно-музыкального
объединения!
Задумка была очень амбициозной, планы наполеоновскими, но это ни чуть не испугало,
а, напротив, подзадорило и распалило меня!
15 марта прошлого года я объявил своим
подписчикам о создании литературномузыкального аудиожурнала «Мир творчества», призвав их присылать для публикации
свои аудиозаписи.
Информация о появлении аудиожурнала
довольно быстро распространилась по рунету,
люди заинтересовались этой задумкой, и уже
19 июля в свет вышел первый номер «МТ».
Я получил множество отзывов, положительных комментариев, благодарностей, которые ещё больше меня вдохновили. Я, безусловно, рассчитывал на позитивный отклик, но
не ожидал, что он будет столь большим!
Видя, что людям это нравится, я продолжил развивать данный проект. Пригласил в
команду незрячую исполнительницу, поэтессу,
филолога и мою давнюю знакомую – Елену
Чиркову. А в конце августа – создал официальный сайт «МТ», который вместе с Леной
мы и начали наполнять и развивать.
В октябре вышел второй выпуск аудиожурнала. Круг наших авторов и читателей постепенно рос. У нас стали появляться авторы
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из разных областей Украины, России, Казахстана. Поступили первые предложения сотрудничества из библиотек.
Осенью прошлого года мы провели официальную презентацию издания в Луганской
библиотеке им. Горького и на Луганском областном радио. А нашу команду пополнил диктор из Запорожья Александр Самойленко, мы
начали записывать первые аудиокниги.
За год мы выпустили 5 номеров, и сейчас
готовим к выходу 6-й. Этот выпуск приурочен
к годовщине выхода в свет первого номера, в
честь чего мы готовим праздничное мероприятие и сразу два конкурса.
Меня, в качестве основателя и главного редактора «МТ», стали периодически приглашать на различные мероприятия, в т.ч. и на телевидение.
За последние два месяца существенно расширилась наша команда, в неё вошли: звукорежиссер и редактор Светлана Медведева
(Одесса), пиар-менеджер и администратор
Кристина Тельпук (Санкт-Петербург) и дизайнер Мария Чопей (Черновцы).
«Мир творчества» постепенно выходит на
качественно новый уровень своего развития,
переставая быть просто аудиожурналом. К 19
июля, т.е. к годовщине выхода в свет первого
номера, мы планируем выпустить подарочный
коллекционный диск со всеми номерами журнала. Затем, даст Бог, начнём выпускать электронные книги с произведениями наших авторов, запустим дистанционные школы гитариста и поэта, и многое другое. Задумок и идей
очень много, и они множатся с геометрической
прогрессией.
Мы всегда открыты для любых видов сотрудничества, рады новым идеям, новым участникам проекта и, конечно же, новым авторам
и новым читателям, для которых, в общем-то,
всё и делаем. Ведь основная задача "Мира
творчества": помочь молодым писателям, поэтам, исполнителям, композиторам, музыкантам найти своих первых слушателей, читателей, помочь им самореализоваться и затем
творчески расти и развиваться; а читателям и
слушателям, любителям хорошей, качественной литературы, музыки, помочь открыть для
себя новые имена, узнать о существовании замечательных авторов и исполнителей.
Все мы в рамках «Мира творчества» занимаемся тем, что нам нравится, что у нас отлично получается, что нам доставляет удовольствие, а другим – пользу.
Большинство участников нашей команды –
незрячие или слабовидящие люди, а сам про-

ект мы своими собственными силами создали с
самого начала, с голой идеи, на чистом энтузиазме, и это, я думаю, в очередной раз доказывает, что любой человек, даже столкнувшийся
со столь серьёзными трудностями, как потеря
зрения, может, если только захочет, очень
многого добиться в этой жизни. Главное – желание, а всё остальное – приложится.
Любые знания и опыт можно заполучить,
любые трудности можно преодолеть, главное –
хотеть и действовать. У незрячего человека,
безусловно, путь более сложный, но всё же
преодолим! Тем более сегодня в век бурного
технического прогресса, компьютеризации и
Интернета.
Ни в коем случае не стоит отчаиваться,
опускать руки. Напротив, следует двигаться
вперёд, показывая сомневающимся окружающим вас людям, что незрячий – это не убогое и
немощное создание, но такой же человек,
только невидящий, однако, также способный
самореализоваться и многого добиться в этой
жизни. И, даст Бог, у вас обязательно всё получится! У других ведь получилось. А вы –
разве хуже? Конечно же, нет. Значит, и у вас
обязательно всё получится, надо лишь верить и
действовать, чего я вам и желаю!
С искренним к вам уважением, Аргунов
Артём.
Мои контакты для обратной связи:
е-mail: argunov2006@rambler.ru; моб.тел.:
0507067084.
Официальный сайт: www.argunovartem.ru.
Сайт «Мира творчества»: www.mt2012.ru.
АФГАНЕЦ
(С правками Н. Мавроди)
Ему всего лишь двадцать лет,
но, как старик, он весь седой.
Серьёзен взгляд, улыбки нет,
в глазах застыли боль с тоской.
Не счесть его душевных ран,
На теле шрамов темных спрут
Оставил страшный след Афган.
Кому такой он нужен тут?
От жизни он другого ждал.
Мечтал учиться и любить.
Чужой войне он всё отдал.
О нём же предпочли забыть.
Теперь он больше не солдат,
и нет уж больше той войны.
Есть лишь холодный звон наград
да жуткие ночные сны...
2.04. 2011
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НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

и дождинок хором.
Нет веселья в моей песне,
радости и смеха;
для тоски и для печали
песнь моя утеха.
В ней сплакнёт тихонько скрипка
о душе поэта,
где собой сырая осень
заменила лето.
Да фоно прольёт в ней слёзы,
рассказав не громко,
что несбывшихся мечтаний
на душе катомка;
что душа полна любовью,
нежностью и лаской,
да желаньем для любимой
жизнь всю сделать сказкой.
Только грусть и только слёзы ничего иного;
ни про радость, ни про счастье
не найти ни слова.
Я певец печальной песни,
музыкант минора,
потому пою, лишь скрывшись
от людского взора...
2.01.2013

Я прошел то, что вам и не снилось,
побывал, где не стоит бывать!
закален круче стали каленой:
вашей бранью меня не пронять!
вы озлились на то, что я честно
отклонил вашу страсть и любовь,
и теперь в ваших жилах пылает
лютым гневом зажженная кровь.
вы в запале грехи приписали
мне, какие лишь только смогли.
но не легкий мой жизненный опыт,
вы, как вижу, совсем не учли.
не заслуженно злыми словами
не задели меня вы ни чуть.
я в вечерней молитве пред Богом
постараюсь и вас помянуть.
пусть простит вас Господь, не осудит.
пусть поможет вам страсти унять.
и когда все утихнут пожары,
вы меня попытайтесь понять!..
20.04.2012
Я певец печальной песни,
музыкант минора.
В унисон пою с метелью

лась непогано плести одяг для себе та своєї родини.
Моя старша сестра відвідувала музичну
школу і ми мали вдома піаніно. Тож гра на піаніно теж стала моїм захопленням. Ми з сестрою розучували п’єси, які можна виконувати в
чотири руки і влаштовували цілі концерти для
рідних.
В 1996 році мої батьки вирішили переїхати
на Батьківщину. Спочатку ми жили у селі на
Вінниччині і мені було нелегко пристосуватися
до нового життя, адже в батьків з’явилося господарство.
У мене була мрія вивчити азбуку Брайля,
щоб самостійно читати. Така нагода трапилася
через декілька років, коли я потрапила до реабілітаційного центру в Києві. Крім того, для
мене це був цінний досвід спілкування з людьми, які мають такі самі проблеми, як в мене.
Там я знайшла друзів, з якими спілкуюся й досі.
Після реабілітаційного центру я переїхала
до Житомира, стала на облік до Житомирського УТОСу, записалася до бібліотеки та закінчила екстерном середню школу. Я багато чи-

Я народилася далеко звідси – в Якутії. Мої
батьки, хоча обидва родом з України, познайомилися і одружилися там. Згодом у них народилися три доньки – я маю старшу і молодшу сестру. Ми жили в невеличкому селищі
розташованому серед мальовничих гір вкритих
вічнозеленою тайгою. Досі пам’ятаю ту невимовну красу природи, як пори року змінюють
одна одну, як всією сім’єю ми ходили збирати
гриби та ягоди. Дитинство моє було дуже щасливе – ходила у садочок, бавилася з сусідськими дітьми на вулиці - одним словом, жила як
всі діти.
Але коли я пішла до першого класу – захворіла на менінгіт, який призвів до атрофії
зорового нерву та повної втрати зору. Багато
років лікарень, традиційне та нетрадиційне лікування не дали жодних результатів. Оскільки
ми жили далеко від «цивілізації» то мені доводилося багато їздити, до школи я не ходила.
Багато чого дізнавалася від сестер-школярок.
У нашій родині було заведено читати вголос.
Тому книжки – це моє захоплення ще з дитинства. Моя бабуся вміла дуже гарно плести та
навчила мене цьому виду рукоділля. Я навчи52
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тала брайлем та слухала аудіолітературу. Нажаль більшість наявних аудіо записів були російською мовою і невисокої якості. І кожного
разу мені хотілося оживити твір якимось звуками та музикою, створити звукові образи,
ефект присутності. В дитинстві я любила слухати радіо-вистави та казки записані на платівках, тож мріяла застосувати подібні ефекти до
творів, які мені найбільше подобалися. На той
час у мене з’явився комп’ютер, і я потроху почала освоювати програму саунд-фордж. Тренувалася на коротеньких оповіданнях, вивчала
різні функції програми, тому, коли чоловік сестри Олег Ярмолінський, вирішив записати
аудіокнигу індіанця польського походження
Сат-Ока, він запропонував мені озвучити її.
Чому саме Сат-Ок? По-перше ми вважаємо, що
зараз в Україні дуже мало пригодницької аудіолітератури для дітей та підлітків. А «Земля
Солоних Скель» – це не просто пригоди. Це
автобіографія, історія хлопчика-індіанця, написана яскравою мовою, наповнена любов’ю
до природи, до індіанських традицій та культури. По-друге, це маловідомий твір, який був
виданий ще за радянських часів, тож ми хотіли
дати йому друге життя.

Після запису і озвучення твору ми дуже хотіли поділитися ним з якомога більшою кількістю людей. Виникла ідея записати CD диск та
розповсюдити його в УТОСах України. Насамперед опублікували цей твір на сайті Гуртом (www.hurtom.com) і попросили всіх небайдужих допомогти нам зібрати гроші на тираж.
І як приємно, що на наше прохання відгукнулося багато людей з різних куточків України.
Знайшлася одна людина, яка своїм грошовим
внеском дуже пришвидшила здійснення нашої
мрії – запису 1000 дисків. Олег вже багато років дружить із Юрком Журавлем – талановитим художником та лідером гурту «От Вінта».
Юрко погодився намалювати обкладинку. Ігор
Зубрицький створив дизайн диска та конверта.
Інші гуртомівці допомогли розповсюджувати
диски в бібліотек та УТОСах різних міст України. Наприкінці проекту до розповсюдження
дисків у регіонах долучився ПЛАСТ.
Зараз ми працюємо над продовженням
книги. У нас багато планів, хочемо і надалі записувати пригодницьку аудіолітературу. Тож
сподіваюся, далі буде...
Оксана Франчук

Михайлик Бережний… Напевно немає жодної людини, кого б не зацікавив цей хлопчик.
Найобдарованіший вихованець школи, найкращий учень у класі і спортсмен, найстаранніший учень музичної школи, найталановитіший читець і соліст.
Бережний Михайло прибув на навчання у
комунальний заклад «Клеванська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 1 І–ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради у 5-й клас.
Звичайно, важко було мамі «відривати» від
серця найменшого синочка, у сім’ї Бережних,
які мешкають у с. Корост Сарненського району, він п’ятий. Та з якою любов’ю до Бога та
до людей виховали його батьки, Степан Васильович і Ольга Іванівна, бо не багато сучасних
хлопчиків хочуть бути священиком і музикантом.
Коли на сцені Михайлик, у дорослих і в
малих все завмирає, а його ніжний голос вже
давно став «візиткою» закладу. За короткий

період навчання
юний співак брав
участь
у
35
заходах: шкільних,
районних,
обласних,
Всеукраїнських і
Міжнародних
рівнів,
був
лауреатом
обласного, Всеукраїнського фестивалю «Барви
життя», лауреатом обласного фестивалю серед
вихованців інтернатних закладів «З вірою в
майбутнє».
Маючи тяжкі вроджені вади зору: мікрофтальм, мікрокорнеа, вроджена увеальна оперована глаукома правого ока, катаракта обох
очей, вихованець не втрачає оптимізму, щиро
вірить у здійснення своїх мрій, вірить у своє
майбутнє.

53

ТВОРЧІСТЬ__________________________________________________________"Інва.net" № 28
Вікторія Самчук
Як крила падають у неба.
Як долю я свою руйную.
Можливо, всі мости спалила б,
Та мрії зранені бунтують,
Коли я крила для душі згубила.
Боюся вилити у слово
Я душу – слів для цього мало.
Та ще тому, що не готова,
Щоб біль мою всі інші знали.
Боюся я свого палання
Того, котре для когось зайве.
Боюся вірити в кохання,
Якого не бува без драйву.

Щастя
Потонуло сонце у заграві,
Смерть свою позначивши червоним.
Ворожу сьогодні я на каві,
День цей видався таким бездонним.
Дощ тихенько нив і нив на вушко,
Намагався у душі прокиснуть.
А прокисла лиш моя подушка,
Та веселка в небі коромислом.
Кольори безбарвні в неї стали,
А думки мої аж сиво-хмарні.
Десь те щастя порване стікало,
Слізьми падало біля лікарні.
Оживає сонце на світанку,
Знов мені надію й віру давши.
Заварю я кави філіжанку,
Щастя через біль лише пізнавши.

Людина з особливими потребами
Хоч я, людина з особливими потребами,
Та я не плачу і не б’ю себе у груди.
Щоденно в боротьбі з проблемами,
Такими ж самими, як всі звичайні люди.
Хоч я, людина з особливими потребами,
Не заздрю я здоровим, що здорові.
Не хочу я стоять перед ділемами –
Матеріальне, а чи моя совість.
Хоч я, людина з особливими потребами,
Радію я життю і перемогам інших.
Таких же самих з особливими потребами,
Бо кращі ми і аж ніяк не гірші!
Хоч я, людина з особливими потребами,
Шкода мені, що свої ж ніжку підставляють.
Та я щораз у небо із поламаними крилами,
Вони лиш повзають, а не літають.
Хоч я, людина з особливими потребами,
Це значить теж, душа у мене особлива.
До всіх із чистим серцем, щирими прощеннями,
А означає – я не «інвалід», А Я ЛЮДИНА.
Всі ми, що з особливими потребами,
Повинні разом об’єднатись!
Щоденно, щоб боротися з проблемами,
Наперекір усім не плакать, а сміятись!

Різниця
Чи є сенс у житті? Ніхто не знає,
Навіщо запалати і згоріти.
Та все, що після себе залишаєм,
В майбутніх поколіннях буде жити.
Чи є сенс у коханні теж не знають,
Мабуть лиш ним різнимося від звірів.
І співчуттям від них нас відрізняють,
І тільки люди у житті стають щасливі.
А чи є сенс у війнах – ні не має,
У вбивствах задля влади і насилля.
Коли заради втіхи помирають,
Від звірів ми різнимося свавіллям.
Ми відрізняємось від звірів словом,
Умінням вірить, мріяти, творити.
Тому, що сенс шукаєм за основу,
Й не хочемо лиш на інстинктах жити.
Мовна депресія
За горло схопила стервозна депресія
І душу стиснула осіннім волоссям.
Уже не рятують ні кава, ні спеції
Й камінням лягло, що мені не вдалося.
Дурію! Триклята по радіо сесія.
Думки перекрили повітря у горлі.
Вони викликають лиш біль і агресію,
А ми у кайданах німі, проте горді.
Нам гордість заклеїли скотчем-законом,
За мовним, зручним, тим законом про мови.
Де батьківська хата – «становится домом».
В державних мужів «на русаком» промови.
ВКРАЇНО! На мову державну репресії
На нашу історію, звичаї теж.
Чому ж у народу не буде депресії,
Як цьому свавіллю немає вже меж.

Навесні
Наскрізно поглядом у вись,
Я полечу ключем лелечим.
Пташиним співом повернись,
І сміхом радісним малечі.
Рум’яним сонцем на зорі,
Ввімкни весняний свій солярій,
Щоб всю любов своїй землі,
Віддав зневірений аграрій.
В порепаній руці зерно,
В ріллю з надією положить.
Невдячна праця – все одно,
Він молиться: «Вроди, дай Боже!
Зерном наповни колосок,
Убережи від злив і вітру,
Щоб він тягнувся до зірок,
Своє життя віддавши світу».

Боюся
Боюсь промовити очима:
«Я можу жити і без тебе».
Боюсь відчути за плечима,
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19 червня у бібліотеці в рамках проекту «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» відбулася інтерактивна конференція «Соціальний захист інвалідів» за
участі представників державних інстанцій, що опікуються
правами та пільгами людей з обмеженими можливостями.
Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека вже не перший рік проводить на
своїй базі онлайн-конференції присвячені проблемам людей з інвалідністю. Заходи відбуваються у форматі інтернет-мостів між обласною, шістнадцятьма районними та чотирма
міськими бібліотеками. В обласній бібліотеці
збираються фахівці Департаменту соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації, медико-соціальних експертних комісій
та інших профільних інституцій і відповідають
на питання людей з обмеженими можливостями, які приходять до регіональних бібліотек.
Зв'язок відбувається у відеоформаті, що дає
можливість людям, які
задають питання підтримувати зоровий контакт зі співрозмовниками та пересвідчитися,
що консультація надається безпосередньо.
Остання
червнева,
зокрема, окрім проблем
людей з інвалідністю,
зачепила також питання:
призначення соціальної
допомоги та субсидій
громадянам, державної
допомоги ветеранам й
іншим категоріям населення, соціального захисту сім’ї, присвоєння
звання матері-героїні, нового порядку оздоровлення та забезпечення житлом осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС тощо.
На запитання громадян відпловідали:
Шамак Олексій Олександрович –заступник
директора Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Косянчук Світлана Андріївна – начальник
управління соціальних виплат та пільг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;
Процюк Оксана Семенівна – заступник начальника управління соціального захисту гро-

мадян, як, і постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Тропець Наталія Володимирівна – головний спеціаліст сектору у справах сімейної політики управління соціальних виплат та пільг
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації;
Момоток Наталія Олександрівна – головний спеціаліст відділу соціальних виплат
управління соціальних виплат та пільг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;
Павлунь Ірина Миколаївна – головний спеціаліст відділу пільг управління соціальних
виплат та пільг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;
Гаврусевич Тетяна Олександрівна
– заступник начальника відділу контролю за призначенням
та виплатою допомогу центру по нарахуванню та здійсненню соціальних
виплат;
Пхосалі Галина
Іванівна – головний державний податковий
інспектор відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної податкової інспекції у м. Рівному;
Папуша Тетяна Петрівна – начальник відділу по роботі зі зверненнями Головного
управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.
Хочеться відмітити, що такий спосіб взаємодії органів влади з населенням, як інтерактивне спілкування, має свої переваги – це широка географія охоплення, можливість надавати консультації «системно» від кількох спеціалістів одночасно, можливість дати відповідь на
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велику кількість запитань протягом обмеженого часу, оперативність, безпосередність та зручність взаємодії.
Звісно, ризиками таких заходів завжди залишатимуться стереотипи громадян з приводу
спілкування через Інтернет та ненадійність самої глобальної мережі, котра не завжди може
забезпечити хороше з’єднання, та все ж це чи
не найкоротший шлях отримати відповідь від

влади на питання, які Вас турбують. У зв’язку
з популярністю таких конференцій, нещодавно, вирішено проводити їх щоквартально та
розширити тематику заходів.
Шановні читачі, надсилайте на адресу
видання свої запитання, відповіді на які Ви
хотіли б отримати, з ким з представників
органів влади Ви хотіли б зустрітися найближчим часом.
Юлія Ковальчук

Справжнім святом, що надовго залишиться в пам’яті і буде зігрівати серця приємними
спогадами, була зустріч із чемпіонами України та Світу зі спортивних бальних танців на
візках – подружжям Сіваків: Іваном та Надією у Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці.
Іван, так і Надія не закінчили навчання через
травму хребта.
У 2000 році, за три місяця до свого 19річчя, Надія перестала ходити після того як на
неї впали металеві частини воріт та зламали
хребет. Іван у 2002році впав з шостого
поверху будинку, фатально пошкодивши ноги та хребет.
Декілька років постійних переїздів з
однієї реабілітаційної клініки в іншу і
поступове повернення до повноцінного
життя в інвалідному візку.
Першим переломним моментом в
житті на візку стало запрошення до «табору активної реабілітації». В думках
було: «нарешті знову з чотирьох стін до
спілкування з людьми і розвагами на
природі» – все майже так і було: і спілкування і природа та замість відпочинку
три тренування в день та лекція у вечорі.

Cвого часу кожен з них постраждав через
нещасний випадок. Доля винесла вирок – інвалідний візок, проте молоді люди не опустили
рук. Тепер вони успішні та добре відомі не
лише в Україні, але й у світі.

Та цьому передувала довга дорога
випробовувань і боротьбі кожного з них
зі своєю неспроможністю. З думкою: «Я
більше ніколи…» кожен вчився жити
сам, аж поки доля не звела їх разом.
Іван та Надія – майже одного віку:
Надія народилася 16.10.1981 р. в м. Макіївка, (Донецька область); Іван народився 21.05.1981 р. в с. Милятин Острозького району, що на Рівненщині. Обоє
провели своє дитинство і молодість в
містах – Надія в Макїївці, Іван в Нетішині. Обоє закінчили середню школу і
вступили до навчальних закладів – Надія
опановувала
професію
швачкизакрійниці, а Іван у Рівному навчався на
економічному факультеті «РЕГІ». Як
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ту (Ганновер, Германія). 2011 рік
осяяний перемогами на Кубку
Світу в Нідерландах,
Чемпіонаті
України,
Кубку
Континентів.
В
2012 році вперше
показали
свою
другу
програму
Європейських
танців і знову зайняли перші місця, тільки уже по
два: Чемпіонат України та Кубок Світу.
Надія – багатогранна, талановита і толерантна жінка, яка має надзвичайну силу волі. Її
особистого часу вистачає не лише на танці, але
й на домашні приємні клопоти та самодіяльну
творчість, у тому числі кулінарію та шиття.
Наразі у планах танцювальної пари –
участь на Чемпіонаті Світу в Бразилії та подальше підкорення нових вершин. Кажуть, наснаги їм додає кохання, спільна любов до
танцю та їхня маленька донечка.
Подружжя Сіваків надалі залишається
життєрадісними, жартівливими, успішними в
танцях і щасливими в особистому житті, що
викликає захоплення у людей усіх вікових категорій та статусів. І, спостерігаючи за досягненнями кращих українських танцівників на
візках, розумієш, що можливості людини насправді вимірюються не силою її рук чи ніг, а
силою її волі, бажанням жити цікавим і повноцінним життям.
P.S. Фото розміщені на звороті «Інва.net»
№ 28.
Тетяна Рижа

На одному з
таких
таборів,
будучи вже інструктором
з
техніки керування візком, Іван
зустрівся із прекрасною, неповторною дівчиною з Макіївки –
Надією Вербицькою. Вона була
його ученицею.
Обоє одразу відчули
взаємну
симпатію та зрозуміли, що відтепер не зможуть
жити один без одного. Іван запронував Надіії
займатись в парі. Згодом запропонував утворити сімейний дует, який перетворився у щасливе
подружжя.
Нині танцювальна пара живе у місті Нетішині, виховують сина і донечку та щотижня
добираються у Рівне на тренування.
Вони на вершині спортивного Олімпу, тому
що по-перше: вони разом, що є найголовнішим
фактором; по-друге: знають ціну перемоги не
лише у професійній сфері, але й насамперед –
над своїм внутрішнім глибинно-емоційним станом.
На Чемпіонаті Європи у Варшаві подружжя
зайняло 4 місце, згодом – весною 2008 виграли
Кубок Світу в Нідерландах, а через пів року
перемогли на Чемпіонаті Світу у Мінську та
вдруге вибороли золоті медалі. Навесні 2009
стали лауреатами премії «Гордість Країни». В
2010 році, після народження донечки Даринки,
повернулись до занять танцями та знову підтвердили статус чемпіонів – на Чемпіонаті Сві-

Останнім часом в соціальній адаптації та комплексній реабілітації людей з проблемами здоров’я
набувають особливої популярності методи арттерапії.
Арт-терапія є формою лікування творчістю, що
об’єднує потужний арсенал методів, які допомагають боротися з щоденними стресами та проблемами. Основоположним чинником даної терапії виступає візуальне мистецтво (живопис, графіка,
фотографія, скульптура, а також їх різні комбінації
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з іншими формами творчої діяльності), коли таємні бажання, підсвідомі почуття та
емоції легше відобразити у творчості, ніж у словесній формі.
емоції. І хоч на вулиці вже сутеніло, діти не
хотіли розходитися. Вони презентували свої
роботи та активно спілкувалися. Нагородою
для кожного були солодкі подарунки від фірми «Продмайстер» торгової марки «Марія»,
які також створили їм весняно-солодкий настрій.
Добре зарекомендувала себе в бібліотеці і музикотерапія. Один із заходів було організовано для молоді з особливими потребами (дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, затримка психічного розвитку, захворювання нервової системи, синдром Дауна).

Арт-терапевтичні заходи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
спрямовані на максимальну соціалізацію людей з особливими потребами через розвиток
творчих здібностей, уяви та мислення, спілкування з однолітками.
Першими учасниками відкритого заняття
із живопису «Весна як жінка, жінка як весна»
(березень 2013 року), стали діти віком від 12
до 14 років, вихованці клубу «Крок», який діє
при міському реабілітаційному Центрі медико-соціального обслуговування інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату та учні
художньої дитячої школи. Учасникам пропонувалося намалювати свою весну. Засніжена
погода за вікном не відповідала темі заняття і
на початковому етапі була певною перепоною у процесі емоційного розв’язання творчого завдання, а також завадила піднесенню
творчого настрою дітей. Проте завдяки фотовиставці відомого рівненського фотохудожника Олександра Майструка, яка діяла в приміщенні (представлено 15 робіт), а найголовніше зустрічі з автором, який розповів дітям
про силу мистецтва, спонукала їх до особливої творчості. Діти подолали психологічний
бар’єр та відчули емоційне і творче піднесення.

Учасниками заходу стали десять вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з особливими потребами «Передзвін». Під час заходу молодь
брала участь у музично-ритмічних рухах, різноманітних вправах, іграх, а також познайомилися із творчістю Петра Чайковського.
Студент четвертого курсу Рівненського музичного училища Валентин Добровінський
підготував комплекс вправ з використанням
музики як засобу корекції різних відхилень.
Подібні заняття з арт-терапії дають можливість поєднати два різних виміри: світ фантазії та реальності в цілісну панораму творчості, яка є чудовим засобом для самопізнання,
формування свідомості, позитивного мислення, де кожен вчиться творити та радіти, реалізовувати бажану дійсність, звільняти себе від
негативних емоцій.

Вони дружньо взялися за олівці та краски і
впродовж декількох годин, кожен з них створював свій малюнок, відповідаючи на питання «з чим він порівнює прихід весни». Кольором і певними формами діти відображали не
лише свої свідомі, але й підсвідомі почуття та

Тетяна Рижа
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Спонсором заходу виступив «Platinum
Bank». За його сприяння для вихованців було
організовано солодке свято. Майстер-клас
пройшов у теплій та дружній атмосфері. Дітям
подарували радість спілкування, а це найголовніше.
В рамках Всеукраїнського проекту «Додай
читання»
бібліотекарі
відкрили в центрі «Особлива дитина» книжкову
шпаківню «Читання –
сила» і подарували вихованцям багато цікавих
книжок.
На відкриття шпаківні був запрошений фольклорний гурт «Веснянка».
Бурхливими оплесками діти зустріли появу
письменника Сергія Гридіна, який розповів про
історію написання своїх
книг. А це було так: одного разу, під час проведення за останнім місцем
роботи чергової перевірки контролюючими органами, у нього виникло
бажання відірватися від
реальності і поринути у
світ далекий від бухгалтерської документації та
в’їдливих перевіряючих. Саме тоді була написана перша книга «Федько, прибулець з Інтернету».
Наступну книжку письменник написав саме
тоді, коли його 14-річний син Сашко через
комп’ютерний вірус занапастив операційну систему Windows, і тато пів ночі його відновлював. І тоді саме народилася думка написати
книжку про комп’ютерний вірус – «Федько у
пошуках Чупакабри». Так народилася ціла серія, яка користується широкою популярністю
серед підлітків.
Всі свої книги письменник також подарував
у шпаківню. Під враженням від останньої прочитаної книги, старшокласники закладу загорілися зробити інсценування уривку. І вже працюють над своїм задумом.
Обласна бібліотека для молоді докладає чимало зусиль, щоб стати центром спілкування та
інформації для користувачів із обмеженими
можливостями.
М. Купрунець,
завідуюча відділом обслуговування дітей

Дитинство – унікальний період у житті людини. Від того, як склався перший етап входження в життя, залежить формування її свідомості, самооцінки, шлях
подальшого саморозвитку.
А для дітей з проблемами
у розвитку цей етап ще більше особливий. Їх дитинство часто обмежене вузькими соціальними рамками, ізольоване від навколишнього світу, насичене
стресами, постійним психологічним дискомфортом
від усвідомлення того, що
вони не такі як усі.
Роль бібліотеки у житті
таких дітей неможливо
переоцінити. Маючи унікальні терапевтичні ресурси, вона допомагає сформувати позитивні зміни в
їхньому житті.
Обласна бібліотека для
молоді, а саме відділ обслуговування дітей, налагодила тісні зв’язки з навчально-реабілітаційним
центром «Особлива дитина». Для його вихованців
започатковано цикл майстер-класів, особливо сподобався дітям майстерклас під назвою «Даруймо
радість дітям», а приурочений цей захід до Всесвітнього дня дитини та
Міжнародного дня людей з особливими потребами.
Для проведення майстер-класу було запрошено майстриню, живописця та іконописця
Шафранську Антоніну Борисівну. Вона навчала
дітей, крок за кроком, виготовляти своїми руками ляльку в народному стилі. Майстриня розповіла про давні традиції виготовлення ляльки в
Україні, яка була і забавкою для дітей, і, водночас, слугувала оберегом для домівки. Крім того,
Антоніна Борисівна підготувала невеличкі подарунки: діти були приємно здивовані, отримавши в подарунок «кукол»: особливих маленьких ляльок із цукерками.
Спілкуючись із присутніми на заході журналістами, Лев Єгоров, один із учасників майстер-класу, захоплено поділився своїми враженнями: «Мої сестрички дуже зрадіють, коли я
вдома зроблю декілька таких ляльок та прикрашу їхню кімнату».
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Рівненщина святкує ювілеї громадських організацій, що опікуються правами інвалідів
різних нозологій.
Протягом останніх трьох місяців їх було троє: Рівненський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної
дії», Всеукраїнська громадська організація людей з вадами слуху «Українське товариство глухих» та «Українське товариство сліпих». Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека приєднується до вітань і, з нагоди святкування, хоче нагадати читачам
«Інва.net» про останні події в житті наших славних «іменинників».
культурний центр, газета, кількадесят обласних осередків та 131 територіальний, підприємства з виготовлення столярної, швейної й
електро-технічної продукції – всього 40 закладів, власні бази оздоровлення і театр. За
80 років діяльності УТОГ неодноразово нагороджувався дипломами та грамотами: 1967
рік – дипломом Всесвітньої федерації глухих,
1983 рік – Почесною грамотою Президії Верховної Ради України, 2003 рік – Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України.

4 квітня - свій скромний п’ятий день народження відмітив Рівненський обласний
осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». Основна мета діяльності якого – задоволення та захист законних
соціальних, економічних, творчих, духовних
та інших інтересів молодих інвалідів з вадами
зору.
За п’ять років діяльності Рівненський обласний осередок зробив чимало для реалізації
своєї мети: регулярно відбувалися зустрічі з
місцевою владою з приводу забезпечення соціального захисту інвалідів та реалізації Закону України «Про безперешкодну доступність маломобільних груп населення». Було
реалізовано проекти «Озвучення світлофорів» та «Балакучий тролейбус», учасники
громадської організації регулярно брали
участь у публічних заходах та ставали героями місцевих новин.

29 травня у Рівному відмічали 80-річчя
УТОСу – Українського товариства сліпих.
Урочистості з нагоди ювілею відбулися в залі
камерної та органної музики. Вітав ювілярів
губернатор області – Василь Миколайович
Берташ, міський голова Рівного Володимир
Хомко та інші посадовці. Рівненська обласна
організація УТОС запросила гостей свята до
залу камерної та органної музики, на східцях
якого їх зустрічав духовий оркестр. Представляли на святі організацію голова рівненського осередку Любов Боровська та директор
Рівненського виробничого підприємства цього товариства Ігор Подранецький.

21 травня у Рівному відмічали поважний
80-річний ювілей Всеукраїнської організації
«Українське товариство глухих». Рівненська
обласна організація товариства організувала з
цієї нагоди святковий концерт. Привітати
ювілярів прийшли представники місцевої
влади, однодумці, партнери та члени Рівненського осередку УТОГ, який – до слова сказати – нараховує уже більше тисячі учасників.
Кількість же членів Всеукраїнської організації перевалила за 50 тисяч.
Для того, щоб розповісти про діяльність
організації, певно, потрібно було б випустити
спеціальний випуск бюлетеня на добрих кілька десятків сторінок, тому обмежуся тим, що
скажу: у підпорядкуванні організації власний

У травні 2013 року відсвяткував свій ювілей молодіжний літературно-мистецький
клуб «Крок» при міському реабілітаційному
Центрі медико-соціального обслуговування
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. З цього приводу 28 травня в приміщенні
обласного Академічного театру ляльок відбувся великий концерт за участю дітейінвалідів. На захід прийшли і дорослі, ті хто
20 років тому першими стали членами клубу,
вітали ювілярів і друзі.
Юлія Ковальчук

Редакція Інфомаційного бюлетеня «Інва.net» приєднується до вітань,
що були озвучені в честь дорогих ювілярів і бажає довгих років процвітання,
підтримки влади і вдячності людей
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Замовити послугу із супроводу незрячих
можна за телефоном 22-42-05.
Сім днів. – 2013. – 20 черв.

НА РІВНЕНЩИНІ ВЖЕ РІК ДІЮТЬ
МОБІЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ОФІСИ
За цей час їх
працівники побували майже в 650
населених пунктах
Рівненщини,
де
допомогли понад 4
тисячам жителям
області. Зокрема,
людям надавали вичерпну інформацію про те,
на яку посилену державну підтримку вони
можуть розраховувати. Крім того, районні
спеціалісти допомогли селянам оформити документи на перерахунок пенсій, нарахування
соцдопомог, а також інших виплат. Мобільні
соціальні офіси створили, торік відповідно до
соціальних ініціатив Президента України
Віктора Януковича, аби допомагати краянам
вирішити проблемні питання та надати
потрібні консультації. Коли саме у населеному пункті буде працювати мобільний
соціальний офіс, можна дізнатися у сільській
раді.
Афіша Рівне. – 2013. – № 562 /20 трав./.

На Рівненщині
створять
реєстр
дітей-інвалідів
та
дітей із вадами розвитку. Це потрібно
для того, щоб вони
у повному обсязі
змогли отримувати
допомогу від держави,
–
повідомили
з
прес-служби
облдержадміністрації.
Потреба у створенні такого обліку виникла після розбіжностей у статистичних даних
управлінь охорони здоров’я, соцзахисту, а
також освіти і науки. Нині в області проживає
понад 6,5 тисячі дітей із особливими потребами. Однак остаточна інформація в
управліннях різниться. А це впливає на
рівень соціального захисту цієї категорії
дітей.
Тому до 1 вересня потрібно скорегувати
дані та створити на базі управління охорони
здоров’я відповідний реєстр усіх дітейінвалідів і дітей із вадами розвитку, які проживають на Рівненщині.
http://www.rv.gov.ua
*
*
*
Унікальний інгалятор отримав туберкульозний санаторій від військових та священників. Інгаляторний апарат «Небулайзер» подарували Комунальному закладу «Обласний
дитячий туберкульозний санаторій «Новостав» військовослужбовці 13 армійського корпусу та священнослужителі української православної церкви.
Прилад для профілактики та лікування
легенів вручали разом військовослужбовці та
духовні особи. Варто зазначити, що у КЗ
«Обласний
дитячий
туберкульозний
санаторій «Новостав» сьогодні проходить
реабілітацію 90 дітей від 4 до 18 років, які
перехворіли на туберкульоз, або були в
контакті з хворими. Зазвичай, вони тут перебувають два-три місяці, під час яких
підвищується їхній імунітет та гартується
здоров’я.

*
*
*
У Рівному відновили громадські роботи із
супроводу незрячих, який кілька років тому
було запроваджено спільно обласною службою зайнятості та Рівненським учбововиробничим підприємством УТОС.
Цього
року
змінився
порядок
фінансування громадських робіт, який має
здійснюватись на паритетній основі: з
місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Зважаючи на важливість питання, постійні
звернення інвалідів по зору, спеціалісти
Рівненського міського центру зайнятості провели низку зустрічей та перемовин із
керівниками міста і УТОСу, розробили
механізм організації та відновлення цих громадських робіт. Із бюджету Рівного виділено
40 тисяч гривень для їх фінансування, а в
центрі зайнятості підібрали безробітних, які
стали поводирями для незрячих.
10 червня відновила роботу диспетчерська
служба, а четверо безробітних приступили до
виконання своїх обов’язків.
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Нині на обліку в управліннях праці та
соцзахисту перебуває більше 114 тисяч
одержувачів усіх видів державної допомоги.
З початку року на рахунки цих родин вже
надійшло більше 1 мільярда гривень. Родини
з дітьми, малозабезпечені сім’ї, інваліди з дитинства, діти - інваліди та інші отримувачі
держдопомог одержують бюджетні гроші
вчасно.
Цьогоріч для Рівненщини на виплату
державних
соціальних
допомог
в
держбюджеті передбачили більше 1,6
мільярда гривень. Ця сума на понад 300
мільйонів гривень більша, ніж у 2012 році.
Сім днів. – 2013. – 12 серп.

ОГО. – 2013. – 10 лип.
*
*
*
Із 16 травня 2013 р. ветеранам Великої Вітчизняної війни надаються знижки у розмірі
10% на придбання лікарських засобів вітчизняного виробництва в таких аптеках:
ТДВ «Рівнефармація»; м. Здолбуиів, вул.
Б. Хмельницького, 7;
м. Рівне, вул. Директорії, 5;
м. Дубно, вул. Сурмичі, 99;
смт. Млинів, вул. Ватутіна, 36;
м. Корець, вул. Київська, 55;
смт. Гоща, вул. Незалежності, 43;
м. Сарни, вул. Котляревського, 51/46;
м. Рівне, вул. Біла, 53;
смт. Володимирець, вул. Соборна, 33/6;
м. Дубровиця, вул. Нова, 15;
м. Березне, вул. Київська, 14;
м. Костопіль, вул. Нова, 3;
смт. Рокитне, вул. Кірова, 15;
м. Рівне, вул. Коновальця, 3;
смт. Демидівка, вул. Кооперативна, 5;
м. Рівне, вул. Мірющенка, 23-А;
м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 15-А;
м. Рівне, вул. Макарова, 3;
м. Рівне, вул. Київська, 11.
Вісті Рівненщини. – 2013. – 22 лип.

*
*
*
15 автомобілів отримали пільговики Рівненщини.
Ключі та документи на новий транспорт
їм вручив голова облдержадміністрації Василь Берташ. Приємно, що за роки президентства Віктора Януковича Рівненщина отримала 97 автівок, зауважив очільник області.
Безкоштовні авто одержали 12 пільговиків
краю, котрі перебували в черзі на першочергове забезпечення транспортом. А саме 8
фронтовиків – інвалідів війни І групи, ще
троє інвалідів війни ІІ групи, а також житель
області, який отримав інвалідність від захворювань, спричинених аварією на ЧАЕС. Всі
вони одержали від держави автомобілі
«Geele».
Власниками таких же легковиків стали
також 3 пільговики із загальної черги. Так,
лише 7% від вартості авто сплатить потерпілий від аварії на ЧАЕС із ІІ групою інвалідності. Водночас по 30 відсотків доплатять за
новенький транспорт жителька Кузнецовська,
яка є інвалідом із дитинства, та житель села
Бережниця Дубровицького району, котрий є
інвалідом загального захворювання. З-поміж
15 авто є транспорт із ручним керуванням, а
також врахуванням інших індивідуальних
особливостей пільговиків.
Прес-служба Рівненської ОДА,
21.08.2013.

*
*
*
Рівненщина
отримала
більше
126
мільйонів гривень на виплату державних допомог. Це черговий транш із держбюджету
для соціально вразливих родин краю,
повідомили
з
прес-служби
облдержадміністрації.
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Катерина Гусєва дебютувала у змаганнях
з дзюдо.
У ваговій категорії 63 кг. Катерина стала
чемпіонкою ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор.
В абсолютному заліку вона посіла третє
місце.
Таким чином Катерина Гусєва завоювала
дві найвищі нагороди, ставши чемпіонкою та
бронзовою
призеркою
ХХІІ
літніх
Дефлімпійських ігор.
Cпортсмен з Рівненщини – Сергій Фролов
входив до національної Дефлімпійської
збірної команди України з футболу. Змагання
з футболу проводились у трьох групах по чотири команди в кожній. Наша збірна потрапила в групу з Кореєю, Данією та Іраном.
Ігри в групі: Україна –Корея (4–1)
Україна – Данія (2–0)
Україна – Іран (2–0)
1/4 фіналу України – Туреччина (6–5), з
таким рахунком наша збірна вийшла у
півфінал, де боролася з командою Єгипту за
вихід у фінал.
В півфіналі наша збірна перемогла команду Єгипту з рахунком (2–0) та потрапила до
фіналу.
У фіналі боролись збірні команди України
та Росії, з рахунком (1–2) Україна програла
Росії.
В результаті чого дефлімпійська збірна
команда України з футболу стала срібним
призером ХХІІ літніх дефлімпійських ігор, І
місце посіла збірна команда Росії, ІІІ місце –
Німеччина.

*
*
*
З 24липня по 4 серпня 2013 р. у м. Софія
(Болгарія)
стартували
ХХІІ
літні
Дефлімпійські ігри. Троє спортсменів у
складі Національної збірної команди України
– представники Рівненщини. Серед них майстер спорту України міжнародного класу з
футболу серед спортсменів з вадами слуху
Сергій Фролов, майстер спорту України
міжнародного класу з легкої атлетики з вадами слуху Сергій Драч та майстер спорту
України міжнародного класу з дзюдо серед
спортсменів з вадами слуху Катерина Гусєва.

Проводи спортсменів на Дефлімпійські
ігри завершились урочистим підняттям Державного прапора України та прапора Дефлімпійських ігор, який здійнявся над містом з
легкої руки переможців Паралімпійських
ігор, котрі прийшли підтримати колегдефлімпійців.
Завдяки чотирирічній підготовці, завзятим
тренуванням, силі духу та волі до перемоги
українські дефлімпійці здобули 88 медалей
вищого ґатунку, з них: 21 золотих, 30 срібних, 37 бронзових медалей. Це найкращий
результат за всі роки незалежності України!
Наша збірна посіла друге місце у загальнокомандному заліку.
Сергій Драч, спортсмен з м. Дубно, дебютував у змаганнях з легкої атлетики, де був
заявлений на дистанції 400 м та в естафеті 4 х
400 м.
На дистанції 400 м - Сергій зайняв п'яте
місце в особистому заліку.
У естафетному бігу 4 х 400 м, в якому
брав участь Сергій, наша дефлімпійська
збірна посіла друге місце.
Таким чином Драч Сергій став срібним
призером ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор.

*
*
*
З 17 по 26 червня 2013 р. у м. Велке
Лосіни (Чехія) відбувся чемпіонат світу з
шахів серед спортсменів з порушеннями
опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли
участь 80 спортсменів з 13 країн світу. В даних змаганнях брала участь збірна команда
України, у кількості 5 чоловік, до складу якої
входив спортсмен з Рівненщини – кандидат у
майстри спорту України – Костянтин Балеєв.
Здобувши 3 перемоги і зігравши 6 партій
в нічию, рівненський спортсмен поступився
лише представнику Росії та України.
Костянтин Балеєв виборов бронзову нагороду чемпіонату світу, виконавши норматив
майстра спорту України.
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Загалом збірна команда України здобула
дві нагороди чемпіонату світу.
Готував спортсмена до змагань – Леонід
Борисович Іткін.

В категорії «Комбі 1» (один зі
спортсменів на візку) – програма латиноамериканських танців, срібні медалі здобула
рівненська пара - Іван Сівак та Леся Костак.
В категорії «Комбі 1» (один зі
спортсменів
на
візку)
–
програма
європейських танців, срібні медалі здобула
рівненська пара – Петро Бучин та Вікторія
Козачок.
В категорії «Комбі 1» (один зі
спортсменів
на
візку)
–
програма
європейських танців, четверте місце здобула
рівненська пара – Дмитро Чургун та Надія
Сівак.
Загалом спортсмени Рівненщини здобули
3 золоті медалі, 2 срібні. Вітаємо наших
спортсменів та тренера – Костак Владиславу
Петрівну.

*
*
*
З 29 березня по 1 квітня 2013 р. в
нідерландському містечку Боксмер проходив
Кубок світу зі спортивних танців на візках
серед спортсменів з порушеннями опорнорухового апарату. Із восьми можливих нагород, п’ять попрямували до України, зокрема
три - до Рівного. Танець у виконанні сім’ї
Сіваків не залишив байдужими навіть суворе
журі. В результаті родина Сіваків обійшла
усіх суперників та здобула аж 2 нагороди.
Ще одне золото в категорії комбі-стандарт
отримала на кубку світу Наталія Колесова та
Андрій Товстий.
.
*
*
*
З 15 по 17 березня 2013 р. у м. Києві
відбувся чемпіонат України зі спортивних
танців на візках серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 126 учасників з 17 областей, Рівненщину представляли 8 спортсменів.
В категорії «Комбі 2» (два спортсмени на
візках) – програма європейських танців та
програма
латиноамериканських
танців,
чемпіонами стала рівненська пара – Іван та
Надія Сіваки.

*
*
*
З 22 по 24 березня 2013 р. у м.
Дніпропетровську
відбувся
Чемпіонат
України з пауерліфтингу серед спортсменів з
порушеннями опорно-рухового апарату.
Нашу область представляло одинадцятеро
спортсменів, які мали такі результати.
2 місце – Тимощук Світлана (1985 р.н., І –
спортивний розряд, у ваговій категорії 41 кг.,
тренери: Демчук А., Полюхович В.)
3 місце – Горпиненко Анастасія (1995
р.н., ІІ – спортивний розряд, у ваговій
категорії 45 кг, тренери: Демчук А, Новосадюк М.)
2 місце – Гулійчук Марія (1985 р. н., майстер спорту України, у ваговій категорії 45 кг,
тренер: Демчук А.)
1 місце – Семенюк Любов (1953 р. н.,
майстер спорту України міжнародного класу,
у ваговій категорії 79 кг, тренер: Демчук А.)
3 місце – Шнайдер Максим (1991 р. н., І –
спортивний розряд, у ваговій категорії 65 кг,
тренери: Гладиш В., Новосадюк М.)
1 місце – Мурашко Олександр (1955 р.н.,
майстер спорту України, у ваговій категорії
107 кг, тренер: Коверза М.)
У командному заліку Рівненська область
посіла друге місце.

В категорії «Комбі 1» (один зі
спортсменів
на
візку)
–
програма
європейських танців, золоті медалі здобула
рівненська пара – Андрій Товстий та Наталія
Колесова.
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*
*
*
З 15 по 17 березня 2013 р. в м. Рівне в
приміщенні обласного центру «Інваспорт»
відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу
та жиму лежачи серед спортсменів з вадами
зору.
В чемпіонаті взяли участь 50 спортсменів
з 11 областей України: Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Івано-Франківської,
Львівської,
Миколаївської, Полтавської, Рівненської,
Тернопільської та Херсонської.

 вагова категорія до 100 кг.
І м – Грицаєнко Дмитро (Херсонська
обл.);
ІІ м – Семенків Василь (ІваноФранківська обл.).
 вагова категорія до 110 кг.
І
м
–
Головін
Олександр
(Дніпропетровська обл.);
ІІ м – Горобець Василь (Тернопільська
обл.);
ІІІ м – Озарчук Сергій (Рівненська обл.).

ПЕРЕМОЖЦІ ЧЕМПІОНАТУ:
Чоловіки
 вагова категорія до 56 кг.
І м – Шаульський Володимир (Донецька
обл.);
ІІ м – Куроуглу Володимир (Запорізька
обл.);
ІІІ м – Куцин Сергій (Миколаївська обл.).



вагова категорія до 125 кг.
І м – Островський Віталій (Полтавська
обл.);
ІІ м – Чебанов Ігор (Миколаївська обл.);
ІІІ м – Беркут Ярослав (Рівненська обл.).
Жінки
 вагова категорія до 52 кг.
І м – Чайковська Ольга (Рівненська обл.);
ІІ м – Мазурова Олена (Донецька обл.).

 вагова категорія до 60 кг
І м – Драний Володимир (Донецька обл.);
ІІ м – Миронець Андрій (Рівненська обл.).
 вагова категорія до 67,5 кг
І м – Романюк Юрій (Донецька обл.);
ІІ м – Бабенко Євген (Донецька обл.);
ІІІ м – Цвєтков Андрій (Дніпропетровська
обл.).

 вагова категорія до 56 кг.
І м – Козирева Василина (Донецька обл.);
ІІ м – Ціздин Уляна (Львівська обл.);
ІІІ м – Григор’єва Валентина (Донецька
обл.).
 вагова категорія до 60 кг.
І м – Галінська Галина (Рівненська обл.);
ІІ м – Висоцька Мар'яна (Львівська обл.);
ІІІ м – Олексієвець Надія (Рівненська
обл.).

 вагова категорія до 70 кг.
І м – Куров Роман (Рівненська обл.);
ІІ м – Набухотний Роман (Рівненська
обл.);
ІІІ м – Грудік Артем (Дніпропетровська
обл.).
 вагова категорія до 82,5 кг.
І м – Гречко Вадим (Волинська обл.);
ІІ м – Ліховенко Сергій (Рівненська обл.);
ІІІ м – Шепель Петро (Рівненська обл.).

 вагова категорія до 67,5 кг.
І м – Хом’як Наталія (Волинська обл.).
вагова категорія до 75 кг
І м – Синьовська Галина (Львівська обл.);
ІІ м – Коробкова Світлана (Рівненська
обл.).

 вагова категорія до 90 кг.
І м – Гречко Анатолій (Волинська обл.);
ІІ м – Ющенко Максим (Полтавська обл.);
ІІІ м – Феш Микола (Тернопільська обл.).

Переможці та призери чемпіонату були
нагороджені грамотами та медалями.
Інформація підготовлена за матеріалами сайту
http://invasport-rivne.ucoz.ua/
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ
ноги. За його словами, він з раннього дитинства
мріяв стати професійним гонщиком і
підкорювати Олімп автогонок. Завдяки
дивовижній силі волі і прагненню до
повноцінного життя, Бартек Осталовcкі, входить в десятку найкращих дрифтерів на Землі, а
до захоплення дрифтингу, він брав участь у
польському чемпіонаті Rally Raceway Хреста.
Для того, щоб керувати своїм тюнінгованим
Nissan Skyline GT-T R34, Бартек використовує
свою ліву – щоб крутити кермо, праву ногу щоб натискати на педалі, а перемикати
передачі йому вдається за допомогою
спеціального протеза, який кріпиться до плеча

Перший викладач із
синдромом Дауна
Пабло Пінеда (ісп.
Pablo Pineda) - іспанський актор. У 2009 році
отримав «Срібну раковину» кінофестивалю в
Сан-Себастьяні за найкращу чоловічу роль у
фільмі «Я теж» - роль
університетського викладача з синдромом
Дауна. Він – другий
актор із синдромом Дауна, який отримав міжнародну кінонагороду
(першим був Паскаль Дюкуенн, який розділив
приз за кращу чоловічу роль в 1996-му році в
Каннах).
Пабло проживає в Малазі. У нього є диплом
викладача, бакалавра мистецтв і диплом в галузі
педагогічної психології. Він є першою людиною
з синдромом Дауна, яка здобула вищу освіту в
звичайному університеті Іспанії. Дуже розумний, абсолютна зірка на іспанському телебаченні, його ефіри розписані на декілька років вперед.
Успіх Пабло був досягнутий внаслідок постійної боротьби проти упереджень, зокрема
тих, що існують про синдром Дауна, і це далося
нелегко. Пабло Пінеда сказав, що цей різновид
обмежених можливостей не є хворобою. У майбутньому він хоче продовжувати займатися викладанням, а не зніматися в кіно.

Джерело: http://cvitfaktiv.blogspot.com/2012/12/blogpost_16.html

Адам Райнер – єдина в історії людина, яка
була і карликом, і велетнем одночасно
Адам Райнер народився в австрійському
місті Граці в 1899 році. Його батьки були
звичайні зовні людьми - ріст батька становив
172 см, а матері - 165 см. До наших днів дійшли
відомості з 1917 року – тоді 18-річний юнак
намагався вступити на службу в армію, однак
отримав відмову через надто малий зріст –
хлопець мав всього 138 см. При цьому попри
свій крихітний зріст, Адам мав непропорційно
великі ноги. Він носив взуття сорок третього
розміру, а коли хлопцеві виповнився 21 рік,
розмір його ноги був 53 см., а зріст хлопця залишався незмінним.
Так тривало ще кілька років: ступні хлопця
росли, а вгору він не піднімався ні на сантиметр. Та коли Адам відсвяткував 26 день народження, з ним сталося щось неймовірне,
хлопець знову почав рости. За шість років він
виріс до 218 см. Колишній карлик міг би вирости ще більше, однак в 26 років у хлопця дуже
сильно викривився хребет, і через деякий час
він став інвалідом: йому було важко ходити та
вживати їжу, і значну частину свого життя він
був прикутим до ліжка. З часом Адам майже
повністю втратив зір та оглух на ліве вухо. В
1930 році медики видалили пухлину на
гіпофізі. Але чоловік не переставав рости,
уповільнилися лише темпи росту. Хребет
чоловіка викривлювався ще більше, і так тривало протягом останніх 19 років його життя.
Всього колишній карлик виріс до 234 см, і не
знати, на скільки б йому ще вдалося вирости,
якби у 1950 році, у віці 51 року Адам Райнер не
помер. Захворювання зробило Адама єдиною
людиною в історії, яку можна офіційно вважати одночасно і гігантом, і карликом.

Джерело: http://diso.org.ua/pershyj-vykladach-izsyndromom-dauna/

Гонщик-інвалід, який став чемпіоном з
дріфтингу

В 2006 році, Бартек Осталовcкі потрапив у
жахливу автомобільну аварію. Його доставили
в реанімацію місцевої клініки, де лікарям довелося ампутувати 20-річному хлопцю обидві
руки, щоб врятувати його життя.
Бартек навчився жити повноцінним життям
без рук, замість них зараз він використовує свої

Джерело: http://poglyad.com/stories/story-7972

66

СТОРІНКА ДЛЯ ДІТЕЙ________________________________________________Інва.net № 28

ликий Місяць, – продовжує професор Грейді.
– Земля обертається навколо своєї осі, як
дзиґа, але Місяць пригальмовує її оберти, що
допомагає запобігти різким коливанням
клімату» – які були б шкідливими для життя.
«Нарешті, існує тектоніка плит, – додає
вона. – Ми живемо на планеті, кора якої знаходиться в постійному русі. Це ще один
спосіб, яким Земля стабілізує клімат». Це
відбувається за рахунок того, що тектоніка
плит обмежує кількість вуглекислого газу,
який потрапляє в атмосферу – природний
спосіб управління парниковим ефектом.
Земля, якою вона ніколи не була
Якщо ці чинники мають важливе значення
для процвітання життя на Землі, виникає очевидне запитання: що пішло не так у наших
сусідів, Венери і Марса?
За одним з популярних пояснень, Венера
знаходиться занадто близько до Сонця, через
що перегрівається, в той час як Марс
замерзає, оскільки знаходиться занадто далеко від нього. Між цими крайнощами – Земля
– «в самий раз» для життя.
Астрономи постійно відкривають схожі
на Землю планети в «населеній зоні» навколо
зірок, які мало чим відрізняються від нашого

Для грецьких філософів Земля знаходилась в центрі маленького всесвіту, і ідея
інопланетного життя була неймовірною. Проте з тих часів людські уявлення про космос
докорінно змінились. Астрономи довели, що
Земля може бути лише одним з багатьох населених світів.
Тим часом біологи пролили світло на те,
як життя могло виникнути тут, і, отже, на
інших планетах також. Для багатьох Земля –
це звичайний шматок космічного каміння, а
отже життя «там» майже очевидне. Та чи може правда бути трохи складнішою?
Професор Моніка Грейді (Monica Grady),
експерт з метеоритів у Відкритому
університеті (Великобританія), пояснює, в
якому сенсі можна вважати Землю особливою.
«У нашої планети є декілька незвичайних
аспектів, – розповідає вона. – По-перше, це
сильне магнітне поле. Ніхто точно не впевнений, як це працює, але це якось пов'язано з
турбулентним рухом, який відбувається в
рідкому зовнішньому ядрі Землі. Без
магнітного поля ми були б незахищеними від
шкідливого сонячного випромінювання».
«Наступний важливий момент – наш ве-
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«Один з найпоширеніших мінералів у
Всесвіті – олівін, у міжзоряному пилу його
повно, – пояснює доктор Лейн. – Коли олівін
з’єднується з водою на дні моря, відбувається
екзотермічна реакція». Тобто, він віддає тепло.
Утворене цією реакцією середовище
«надає необхідні умови для всіх шести основних процесів живих організмів», –
продовжує доктор Лейн. Але найголовнішим
є те, що реакція вивільняє велику кількість
«хімічної енергії, використовувати яку
організмам набагато легше, ніж, наприклад,
енергію Сонця».
Таким чином, там, де олівін і вода можуть
з’єднуватись у великих кількостях, будуть
створені сприятливі умови для виникнення
життя. Отже, життя не обмежується планетами, які обертаються навколо зірок, ймовірно,
воно також може існувати на астероїдах,
дрейфуючих у глибокому космосі. Простіше
кажучи, «Земля не особлива», – завершує
доктор Лейн.
Проте професора Саймона Конвея
Морріса (Simon Conway Morris), відомого палеонтолога з Кембриджського університету,
це не переконує. «Я схильний ставитись з
обережністю до таких аргументів, – сказав
він. – Зрештою, існує велика різниця між
елементарними хімічними системами і утворенням повністю функціонуючих клітин. Це
прогалина, яку ми не в змозі заповнити за допомогою експериментів».
Професор Конвей Морріс підсумовує:
«Одна з важливих частин головоломки, яка
рідко згадується в цих дискусіях – парадокс
Фермі». Це концепція Великого мовчання;
іншими словами, якщо життя у Всесвіті поширене, чому нам не вдалось з ним
зв'язатись?
Що, безумовно, є ключовим моментом.
Адже за відсутності інопланетних контактів,
які піддаються перевірці, наукова думка назавжди залишиться розділеною щодо того, чи
вирує Всесвіт життям, чи ми одні в суцільній
темряві.

Сонця.
Однак, доктор Річард Гейл (Richard Ghail),
експерт з Венери в Імперському коледжі
Лондона, досить скептично ставиться до цієї
теорії.
«Ключовий момент полягає в тому, що
Венера має меншу щільність, ніж Земля, –
розповідає він. – Ця різниця була зафіксована
на ранній стадії формування Сонячної системи, коли було багато планетарних зіткнень».
У випадку Венери зіткнення призвели до розростання планети, але у випадку Землі легший матеріал був скинутий з утворенням
Місяця.
Одним із наслідків низької щільності Венери є те, що її надра легше плавляться. Таким чином, в той час як Земля має вируюче
ядро, яке складається з твердої та рідкої частини, ядро Венери повністю рідке – і на диво
спокійне.
На думку доктора Гейла, це викликало
низку неприємностей для Венери. Без турбулентного ядра не може утворитись магнітне
поле. А відсутність магнітного поля означає,
що Венера була незахищеною від сонячного
випромінювання, внаслідок чого вона втратила всі свої води.
Оскільки вода необхідна для «змащування» тектоніки плит, рухи в корі припинились.
А отже, зросла концентрація вуглекислого
газу в атмосфері, що викликало парниковий
ефект. В результаті, сьогодні Венера є справжнім пеклом, поверхня якого досить гаряча,
щоб розплавити цинк.
«Якщо задуматись, зіткнення, яке зумовило появу Місяця – це та дивовижна
випадковість, яка зробила Землю такою, якою
вона є», – ділиться доктор Гейл. Якби цього
не сталось, життя на Землі могло б і не
з’явитись.
Космічний раритет?
Не зовсім, стверджує доктор Нік Лейн
(Nick Lane), генетик з Університетського коледжу Лондона. Він вважає, що виникнення
життя можливе на будь-якій вологій
скелястій планеті.

Джерело: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/zhittya-na-zemli-chi-osobliva-nasha-planeta
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В'юркові ткачики отримали своє ім'я неспроста. Це справжні майстрові, які не просто
споруджують гніздо, а немов тчуть його з
листя, скріплюючи травинками і рослинними
волокнами. Крім складного мистецтва
плетіння, вони володіють також навиком
зав'язування вузликів.

Багато тварин, намагаючись уникнути
нападів хижаків, прикидаються мертвими,
але найбільшим артистизмом відрізняється
поведінка опосума. При перших ознаках небезпеки він завалюється на бік і впадає в стан
каталепсії, розкриваючи рот і очі та
виділяючи смердючу секрецію.

Великі руді кенгуру спаровуються практично цілий рік – не дивно, що самки перманентно вагітні. Вони можуть «відсунути»
термін пологів, якщо попереднє дитинча ще
не покинуло материнську сумку, і здатні «виробляти» молоко різного ступеня жирності –
для кожного нащадка.

Доводилось чути: «Сліпий, як кріт?» Забудьте! Зір у кротів хоч і обмежений, але дуже навіть гострий. От тільки те, що вони можуть побачити за допомогою проникаючого в
нору світла, їх рідко тішить: якщо в житлі
крота з'явилось світло, це означає, що туди
забрався наземний хижак.

Кожному доводилось чути про гіпнотизм
зміїного погляду, який змушує заціпеніти
потенційну жертву. Так от, частково
пильність погляду пояснюється тим, що змії
не кліпають очима. Їх зрощені разом повіки
абсолютно прозорі і при линьці сходять разом з рештою шкури.

Північноамериканські лісові хом'яки обожнюють використовувати в інтер'єрі своїх
нірок незвичайні блискучі предмети. Заради
цього вони нерідко забираються в людські
оселі. Маленькі злодюжки зазвичай щось залишають замість вкраденої речі – паличку,
камінчик або гілочку.

Джерело: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/tsikavi-fakti-pro-tvarin-chastina-soma
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Представник київського Тифлоцентру передав у Рівненську
обласну універсальну наукову бібліотеку подарунок від Посольства США в Україні – сучасний тифлоплеєр Plextalk Linio.
Це багатофункціональний пристрій з функцією он-лайн, що
читає голосом текстові файли документів (прості тестові файли,
Microsoft Word, doc, docx файли, HTML файли, EPUB2 файли),
забезпечує чистий звук високої якості (виведення звуку здійснюється через вбудовані динаміки або стерео-навушники); може відтворювати аудіо– та DAISY-книги, надає можливість вибору голосу і налаштувань тону синтезу мов, голосовий супровід дає мовну інформацію про поточну операцію, забезпечує
опис клавіш, озвучує пункти меню, а також повідомляє довідкову інформацію, має бездротовий доступ
до мережі Інтернет, надає можливість прослуховувати інтернет-радіостанції і подкасти.
Завдяки сучасному засобу реабілітації люди з вадами зору мають кращі можливості доступу до інформації різних форматів для задоволення своїх інформаційних, дозвіллєвих та інших потреб.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує користувачів скористатися сучасним тифлоплеєром у навчально-інформаційному комп’ютерному центрі «ІнтернетОкуляр».

ПРОПОНУЄ:
h навчання індивідуальне або в групах (3-4
чол.) роботі на комп’ютері за допомогою
тренера-консультанта;
h доступ до інформаційних ресурсів мережі
Інтернет;
h використання брайлівського дисплея;

h аудіокниги;
h різноманітні заходи: Дні інформації, про новини тифлотехніки та тифлопрограмування;
зустрічі з відомими краянами, заняття з вивчення іноземних мов, арт-терапевтичні заняття, перегляд фільмів із сурдоперекладом.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: (0362) 26-75-75.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6, 2 поверх

Запрошуємо Вас долучитися до інтерактивних конференцій з питань захисту прав та реабілітації інвалідів, які щоквартально проводить Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека.
В конференціях постійно беруть участь представники Департаменту соціального захисту населення
Рівненської облдержадміністрації, лікарі, психологи, громадські діячі, які зможуть кваліфіковано і оперативно надати Вам консультацію та допомогти вирішити нагальні питання.
Надсилайте Ваші питання на е-mail: metod@libr.rv.ua.
Будемо раді Вам допомогти!
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
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Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
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