Ільчук Вікторія Вікторівна народилася 26 квітня
1979 р. в с. Княгинин, що на Демидівщині. Працює в
Княгининській ЗОШ І-ІІІ ст. вчителем індивідуального навчання, веде гурток «Рукоділля». Плекає у
своїх вихованців любов до прекрасного.
Коли захворіла і отримала інвалідність ІІІ групи,
почала займатись бісероплетінням.
Часто відвідує бібліотеку, де знаходить за допомогою мережі Інтернет нові знання для свого захоплення – роботи з бісером та вишивки. Незважаючи на
проблеми із здоров’ям, Вікторія – цікава, весела,
життєрадісна людина, повна енергії та сили духу.
Бере активну участь у районних конкурсах, виставляє свої роботи на різних святах, які проводяться у
селі та школі.
РОБОТИ ВІКТОРІЇ ІЛЬЧУК

РОБОТИ ОЛЕНИ ЛОБ

№ 27
2012 рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ЗМІСТ
Стр.
5
• Петровський В. Духовне значення серця
Інформаційний бюлетень
6
Сторінка лікаря
"Інва.net"
• Матвійчик А. «Мій пульс, як і Ваш, розмірено звучить такою
6
підготовлений
ж здоровою музикою»
Рівненською державною
8
Нетрадиційні методи лікування
обласною бібліотекою
10
Право
за підтримки:
10
• Нове в законодавстві
• Консультують спеціалісти
12
Рівненського обласного
Служба
зайнятості
19
центру зайнятості
Відділ організації сприяння працевлаштуванню та надання
Рівненського обласного
послуг роботодавцям обласного центру зайнятості:
відділення Української
19
•
На шляху до здійснення мрій
Бібліотечної Асоціації
19
• Разом можна знайти вирішення проблеми
•
Прагнеш
працювати
–
помічники
знайдуться
19
Над випуском працювали
• Бажання працювати – ось основний чинник успішного
20
фахівці Рівненської
працевлаштування
державної обласної
• Вирішення проблем осіб з інвалідністю – у тісній співпраці з
21
бібліотеки:
роботодавцями
22
• Наполегливість – запорука успіху в будь-якій справі
Керівник проекту,
• Сприяння зайнятості людей з інвалідністю
22
головний редактор
•
Особистий
консультант
надає
дієву
допомогу
безробітним
з
23
Раїса Щербан –
інвалідністю
головний бібліотекар
Відділ організації профнавчання обласного центру
зайнятості
Олександра Промська –
• Навчання осіб з інвалідністю на робочому місці
24
заступник директора з
25
Громадські
організації
наукової роботи
• Промська О. Генерація успішної дії
25
Світлана Ступницька –
Нам пишуть
28
зав. відділу маркетингу
Повір у себе
30
та наукової роботи
• Кот Н. Мамина надія
30
Наталія Волян –
31
• Гаврилович Г. Я мушу
головний бібліотекар
33
• Ярошик Л. Візок не перепона щастю
відділу маркетингу та
34
• Сулім М. Її золоті руки
наукової роботи
• Ковальчук Ю. Чудес не буває, або історія одного хлопчика
35
Ірина Усович –
36
• Білюк С. Вилікуй себе сам
провідний бібліотекар
Творчість
37
відділу маркетингу та
37
• Драпата Т. Велике серце – сонячна душа
наукової роботи
• Самчук В. Поезія
38
Юлія Ковальчук –
39
• Самчук В. Галактика «Иць» (новела)
бібліотекар відділу
40
• Самчук В. Вона (новела)
маркетингу та наукової
• Лукащук Л. Кольори її дитинства. Роботи Л. Кравчук
41
роботи
42
• Кравець Т. Поезія
Ірина Давидчук –
43
Бібліотека на допомогу людям з інвалідністю
бібліотекар редакційно• Усович І. Аудіоподкасти для незрячих
43
видавничого відділу
45
Панорама подій
50
Спорт
53
Цікаво знати
55
Сторінка для дітей
Дошка оголошень
59
Повна електронна версія бюлетеня на сайті: http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, тел.: (0362) 221-174, 222-121, e-mail:library@libr.rv.ua
Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності за достовірність інформації,
наданої установами та організаціями

ПЕРЕДМОВА___________________________________________________________Інва.net № 27

Щорічно в останню неділю вересня, відповідно до
рішення Всесвітньої Ліги Серця, відзначається Міжнародний День Серця. Цього року Всесвітній
день серця було присвячено здоров’ю серця жінок та
дітей! Адже серцево-судинні захворювання – захворювання номер один. Вони є причиною смертей понад
17 мільйонів (29%) людей і третини випадків інвалідності. Поширена смертність від цієї недуги і в Україні.
За даними Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я, народного депутата України Тетяни
Бахтеєвої, смертність від серцево-судинних захворювань у структурі загальної смертності у нашій
країні становить близько 66% – 500 тис. осіб (це – один з найвищих показників у світі).
Серце – наш центральний орган і наш найкращий друг. Воно завжди «за нас» і намагається у
всьому нам допомогти. Якщо ми поспішаємо наздогнати транспорт, серце прискорює ритм роботи, щоб нам «догодити» – забезпечити харчуванням і киснем наші м’язи. Якщо ми лягаємо спати,
серце переходить на інший ритм роботи – спокійний, щоб нам «не заважати спати». Серце – храм
нашого організму, сонце нашого організму. Нам потрібно все це усвідомити й берегти серце, тому
що саме воно дає нам життя. Та чи часто ми задаємось питаннями: як вберегти наше серце, як захистити його, чого «не любить» наше серце?
Стародавнім китайцям належить афоризм про те, що «здорове серце не відчувається». Більшість, особливо молодь, думають, що проживуть довго і в доброму здоров’ї. Звичайно, так і хотілося б. Тільки невблаганна статистика свідчить про те, що хвороби серцево-судинної системи
випереджають онкологію, травми та отруєння, вбивства і самогубства. Ще в 1969 році у заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я було сказано, що ішемічна хвороба серця cтане «найбільшою епідемією». З тих пір пройшло чимало часу і вчені дослідили причини серцево-судинних
захворювань. Сьогодні достеменно відомі фактори ризику розвитку таких захворювань. До них
відносяться підвищення артеріального тиску (АТ) та рівня холестерину в крові, надлишкова вага,
тютюнокуріння, малорухливий спосіб життя, стреси. Та обізнаність населення щодо профілактики
захворювання дуже низька. А втім, навіть пам’ятаючи про ризики, ми не завжди можемо протистояти спокусам: смачно попоїсти, випити не один келих спиртного, полежати, просиджувати годинами біля телевізора чи комп’ютера. Частіше всього, заспокоюючи себе, думаємо – минеться, це
мене не стосується. Отож, ще і ще раз нагадаймо собі рекомендації лікарів, що потрібно робити,
аби не опинитися в тенетах хвороби: збільшити перебування на свіжому повітрі, до харчового раціону слід додавати продукти, які містять велику кількість вітаміну С (грейпфрутовий сік, шипшину, капусту, лимон), вітамін В12 (зелений горошок, дині), вітаміни А (морква) та Е (олія, зелені
овочі), молоко.
Для покращення роботи серцевого м’яза дуже важливі продукти, які містять калій (капуста,
гарбуз, абрикос, чорнослив, курага, родзинки) та магній (морква, буряк, салат, зелень петрушки,
чорна смородина, горіхи). Людям з підвищеним рівнем холестерину або зі схильністю до цього –
бажано обмежити вживання яєчних жовтків (не більше 3 на тиждень), субпродуктів (печінка, нирки), креветок, ковбас, жирної свинини, вершкового масла, молочних продуктів з високим вмістом
жирів. Їжу необхідно готувати на парі, відварювати або тушкувати. Перевагу слід віддавати стравам з риби, овочам та фруктам.
Слід пам’ятати і про негативний вплив надмірних психоемоційних навантажень. В момент
реакції на стрес в організмі відбувається 1400 біохімічних реакцій! Тому важливо вчитися (часом
протягом всього життя) мудро ставитися до того, що відбувається навколо, берегти серце, а значить – життя, своє та тих, кого ми любимо.
Бережіть себе, живіть довго і щасливо!!!
Раїса Щербан
Використані матеріали: http://www.nazdorovya.com.ua/news.php/news/27/group/16;
http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=9426
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Протоієрей Вадим Петровський, настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського
Української Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне, кандидат богословських наук
вдосконаленні. Безперечно, тут не заперечуються поступки людини, які проявляються в
милосерді, допомозі ближнім. Однак все це
повинно поєднуватись із внутрішнім світом.
Недарма відомий письменник Ф.М. Достоєвський сказав: «Бог з дияволом бореться, а поле битви – серце людське».
За допомогою серця ми можемо побачити
Бога, Невидимого для наших тілесних очей.
«Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать» (Матф. 5:8), – говорить Христос. Люди,
котрі досягли такої чистоти і яких ми називаємо святими, часто порівнюють серце зі звичайним віконцем. Коли воно буває забруднене, то через нього важко побачити світло.
Лише після того, як ми його вимиємо, нам
відкривається дивна краса Божого світу, людей і Самого Бога. Чим чистіше наше серденько, тим краще ми дивимося на навколишній світ і на своїх ближніх. Ми починаємо
бачити в них хороші риси, аналізуємо їхні
вчинки через призму тієї доброти, співчуття
та милосердя, які є в нашому серці. Натомість, людина, в якої серце затьмарене злобою, ненавистю, гнівом, грошолюбством та
іншими пороками, буде дивитись на все через
призму цих гріхів.
Священне Писання порівнює серця людські з різними видами землі. Інколи серце подібне до кам'янистого ґрунту, і тоді, щоб він
став пухким, його потрібно розорати та підживити. Людям з таким серцем часто посилаються певні життєві випробування, які роблять їх більш милосердними та співчутливими. Буває, що на землі виростає терен і будяки, які треба виривати з корінцями. Так само
з'являються гріховні пристрасті в людському
серці, яке потрібно негайно викорінювати від
нечистого: нечистих думок і бажань.
А коли земля добра, то вона тоді й плодоносить. І людина з добрим серцем може принести багато користі й плодів. Тому запам’ятаймо слова наймудрішого з усіх людей –
Премудрого Соломона: «Слухай, сину мій, і
будь мудрим та направляй серце своє на прямий путь» (Притчі, 23:19).

Ще в часи древніх греків серце означало
не лише орган фізіологічний, але також душу,
погляд, настрій. Народ з давніх-давен відчував важливу роль серця в житті людини.
Адже цей орган займає центральне місце в її
анатомії. Так само він є головним в духовному житті людини. Майже в кожній главі Біблії ми знаходимо це слово. Серце радіє, гнівається, заздрить і т.д. Але найголовніше, що
воно має найвищу здатність – відчувати Бога.
Серце – центр духовного життя людини.
По суті, духовність кожного можна визначити по тому, яке у нього серце. Ми дуже часто
судимо про людину лише по вчинках. Наприклад, якщо людина подає милостиню, значить, вона милосердна; якщо говорить гарні
слова, то вона ввічлива, добра; якщо допомагає ближньому, то вона любляча. Однак Священне Писання каже, що потрібно звертати
увагу не на вчинки, а саме на серце. Євангеліє
говорить нам, що вчинки людини можуть абсолютно розходитись з її сердечними намірами. Людина може подавати милостиню, але з
наміром марнославства; бути до всіх привітною, але в серці кипіти злобою, ненавистю та
заздрістю; робити ближньому добро, але бачити в цьому свою вигоду. В древніх повчаннях описано один прекрасний випадок. В одному монастирі жив послушник, який ніколи
не відповідав злом за зло. Якщо його хтось
ображав, він промовчував і не вступав у конфлікт. Богомудрі старці дивувались, що молода людина може бути такою беззлобною.
Вони запитали послушника, як йому вдається
зберігати таке смирення та спокій і відповідати на злі слова та докори своїх побратимів. А
послушник відповів: «Для чого з ними мати
справу, адже вони гірші за собак». Ось так
викрилось зле серце людини, яку за зовнішніми вчинками вважали святою. Христос дуже вдало сказав, що такі люди уподібнюються пофарбованим гробам, які зовні здаються
гарними, а всередині наповнені мертвими
кістками та всякою нечистотою (Матф. 23:27,
28).
Тому людина повинна найперше зосереджувати свою увагу на внутрішньому само5
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В. Шекспір. «Гамлет»
лого можуть називатись засновниками міогенної теорії серцевої діяльності. Але визнання ця теорія отримала після тривалої та плідної дискусії між прихильниками міогенної та
нейрогенної серцевої ритміки.
Вирішальну роль в перемозі теорії міогенії зіграло відкриття спеціалізованої провідної системи серця. Початок цій теорії поклав
Я. Пуркін’є і його учні (1845 р.), які виявили
в стінці шлуночка серця вівці сітку особливих
клітин.
В 1893 р. В. Гіс описав пучок волокон, які
з’єднують передсердя та шлуночки. При перерізуванні його порушувався фізіологічний
зв'язок між цими відділами серця. В 1910 р.
Т. Льюіс та співавтори остаточно довели, що
синусовий вузол (СА вузол) є місцем, де зароджується збудження, тобто він виконує
функцію первинного генератора, водія ритму
серця.
Унікальна властивість синоатріального
вузла чутливо реагувати навіть на мінімальні
збудники зі сторони зовнішнього та внутрішнього середовища людини була відмічена уже
першими дослідниками (Льюіс Т., 1910 р.).
Сьогодні повне визнання отримала версія
«Властивості синусового ритму – його частота та регулярність – характеризують не тільки
функціональний стан серця, але і вегетативну
регуляцію організму в цілому (вегетативний
барометр)».
Є різні порушення серцевого ритму, зумовлені неправильною роботою різних відділів
провідної системи серця. При зміні автоматизму СА вузла виникають: тахікардії (прискорене серцебиття >90 ударів на 1 хв.), брадикардії (повільне серцебиття <60 ударів на
1 хв.) та синусові аритмії (нерегулярний синусовий ритм). Інші механізми викликають
екстрасистоли (хворий відчуває їх як «завмирання», відчуття «переливання», «пустоту»
серця); різні види пароксизмальних тахікардій; порушення провідності серця – різні види блокад.

Матвійчук Алла Василівна,
завідувачка кардіологічним
відділенням № 3 Рівненської
центральної міської лікарні

Биття серця, яке не припиняється з моменту народження людини і до її смерті,
завжди ототожнювалось з життям і сприймалось як таємниче явище. «Серце тварин, – писав В. Гарвей в посвяті до своєї книги «De
motu cordis» (1968 р.) – джерело життя, початок всього, сонце мікрокосмосу, від якого залежить все життя, вся свіжість і сила організму».
Найбільше здивування викликала здатність серця продовжувати свої ритмічні скорочення після видалення з тіла тварини.
Клавдій Гален (ІІ ст. н.е.), який звернув на це
увагу, прийшов до сміливого висновку, що
«пульсаційна властивість серця має джерело
в своїй власній субстанції».
В. Гарвей у своїй книзі «De generatione
animalium» (1951 р.), як послідовник вчення
Арістотеля, підкреслював, що «вушко передсердя, де починається пульсація, збуджується
кров’ю». Очевидно, класики медицини мину6
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звернення за допомогою може викликати загрозливі ускладнення: інфаркт та інсульт,
прогресування серцевої недостатності, ранню
інвалідизацію. Часто це є чоловіки працездатного віку, які аритмії не відчувають, а тільки
немотивовану втому, дискомфорт в ділянці
серця. Тому варто систематично звертатись в
поліклініку, щоб записати ЕКГ, адже аритмії
можуть бути загрозливими для життя.
Фатальними для людини можуть бути такі
симптоми як: раптова слабкість, серцебиття,
навіть короткочасне запаморочення, відчуття
нестачі повітря, яке швидко минає. Хворим з
АВ-тахікардіями, іншими суправентрикулярними тахікардіями не завжди достатньо антиаритмічних препаратів. Тоді виконується
хірургічне лікування – абляція (або деструкція) додаткового шляху проведення, або джерела аритмії. Цю операцію проводять під місцевою анестезією, спілкуючись із пацієнтом.
Так само є небезпечними для життя рідкий
пульс, що супроводжується запамороченням,
а особливо втратою свідомості. Ці симптоми
виникають на фоні АВ-блокад та СА-блокад
різних градацій, синдрому слабкості синусового вузла. Тут медикаментозне лікування
неефективне, оскільки зміни анатомічного
характеру, а саме – відбулося пошкодження
провідної системи серця (чи то на фоні ішемічної хвороби серця, чи запального процесу,
чи вроджена патологія). В таких випадках
допоможе тільки імплантація штучного водія
ритму серця (ШВРС). Це оперативне втручання проводиться також під місцевою анестезією. Завдяки імплантації ШВРС попереджуємо раптову смерть від зупинки серця,
покращується якість життя пацієнта. Ці операції проводяться в міській лікарні. Нещодавно ми почали працювати на новому ангіографі.

Синусова тахікардія – це, по суті, фізіологічна відповідь клітин СА вузла на ендогенний та екзогенний вплив широкого спектру:
фізичне та розумове навантаження, біль та
гнів, радість і тривогу, інфекцію та лихоманку (підвищення температури тіла людини),
анемію, гіповолемію (зневоднення), гіпотензію (низький артеріальний тиск), дихальну
гіпоксемію (нестачу кисню), ацидоз та гіпоглікемію (низький рівень глюкози крові),
ішемію міокарду, ослаблення серцевої діяльності та застійну серцеву недостатність. Зрозуміло, що треба лікувати причину, яка викликала тахікардію. По-перше – відмовитись
від алкоголю та паління, лікувати інфекційні
захворювання, в т. ч. хронічний тонзиліт.
Призначити хворим з бронхолегеневими захворюваннями кисневу терапію та зняти
бронхоспазм; відновити концентрацію гемоглобіну в крові; нормалізувати підвищену
функцію щитовидної залози, відмовитись
(якщо це дозволено лікарем) від препаратів,
які занадто прискорюють синусовий ритм.
Симптоматичне лікування синусової тахікардії розпочинають тільки тоді, коли прискорення серцевої діяльності важко переноситься хворим. Таке лікування потрібно пацієнтам з психогенними (нейрогенними) формами синусової тахікардії. Починають лікування з психотерапії, аутотренінгу. Поряд з
цим застосовують лікарські засоби, зокрема,
бета-блокатори. Але ці препарати слід приймати під контролем лікаря. Для деяких хворих є корисними корвалол по 20-30 крапель
2-3 рази на день або настоянка з кореня валеріани та собачої кропиви по 30 крапель 2-3
рази на день, настоянка глоду 20 крапель
3 рази на день. Хворим рекомендують відмовитись від міцного чаю, кави, гострих страв,
приправ. Необхідно потурбуватись про нормалізацію сну, раціональний відпочинок, займатися фізичними вправами.
При міогенних формах синусової тахікардії лікування спрямовується на покращення
функції серцевого м’яза і зменшення застійних явищ. Це лікування узгоджується зі своїм
лікарем.
Лікування хворих з порушенням ритму
серця в Рівненській центральній міській лікарні проводиться у відділенні кардіології № 3.
Відділення розраховане на 30 ліжок. Найбільшу частку складають хворі з миготливою
аритмією. Недостатнє лікування та пізнє

(під час імплантації ШВРС)
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Лікарі відділення – Качановська Наталія
Борисівна та Овсійчук Роман Миколайович –
досвідчені, уважні. Вони одночасно чергують
і у відділенні кардіореанімації, консультують
хворих з аритміями у інших відділеннях. Їм
можна довірити свої серця.

Хворі з імплантованими ШВРС проходять
контрольний огляд у кардіолога нашого відділення. Це є обов’язковою процедурою, під
час якої перевіряємо параметри водія ритму,
підбираємо максимально комфортну для пацієнта програму роботи ШВРС, прогнозуємо
термін роботи пристрою.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Чай від гіпертонії – доступний і простий засіб для нормалізації тиску

Глід полегшує фізичний стан у випадках
ожиріння серця, аритмії, змін у роботі клапанів, міокардиту, розширеного серця. Особливо сприятливо діє глід при порушеннях серцево-судинної діяльності у людей старшого
віку, які страждають на атеросклероз. Через
звуження коронарних судин серцевий м’яз
недостатньо постачається кров’ю і втрачає
свою працездатність. Людина швидко втомлюється від фізичних навантажень, з’являється відчуття страху, задуха, посилено б’ється
серце.
Всі ці неприємні симптоми можна зняти
чаєм із глоду.
Кожній людині, яка перенесла інфаркт,
варто пити чай із глоду, настоянку із квітів
глоду або рідкий екстракт його плодів.
Великі дози глоду шкідливі, тож треба бути уважними, не допускати передозування. А
ще після вживання глоду інколи з’являється
різкий спазматичний біль у животі, навіть до
нудоти (при неправильному дозуванні). Якщо
вживаєте ліки вранці, натщесерце, то це може
викликати кишковий спазм. Або якщо після
ліків з глоду вип’єте холодної води – таке поєднання викличе кишкові коліки.
Треба знати, що глід допомагає лише на
початковій стадії гіпертонічної хвороби та є
чудовим засобом для профілактики інфарктів.
Особливо, якщо у людини вже був інфаркт,
то щоб не допустити другого – слід вживати
ліки з квітів глоду.
Гіпотонікам, тобто у кого знижений тиск,
а найчастіше це буває у людей з хворими підшлунковою й щитовидною залозами, нервовою системою, проблемами із судинами, –
чай із глоду протипоказаний. Але ж якщо поєднати глід із грициками порівну, то ліки з
такої суміші можна вживати. Вони регулюватимуть будь-який тиск.
Для лікування нервової системи глід варто поєднувати з м'ятою, мелісою, валеріаною.

Доступним і простим засобом для нормалізації тиску при гіпертонії є чай. Для його
приготування не потрібно багато рослин –
достатньо лише однієї, доступної, цілющої,
корисної та добре знайомої. Цією рослиною є
суниця лісова, а точніше її листя.
Чай із суничного листя
1 ч. ложку подрібненого листя суниці
залити склянкою окропу. Настояти 5-10
хвилин.
Такий чай не лише дуже смачний, а й
сприяє гарному самопочуттю, особливо при
підвищеному тиску, порушенні серцевого
ритму і функції нирок. Люди, які вживають
його регулярно, надійно захищені від подагри.
Настій з листя суниці
2 ст. ложки листя суниці залити склянкою окропу. Настоювати 15 хв., процідити.
Пити по чверті склянки чотири рази на
день, або ковтками впродовж дня.
Цей настій є легким сечогінний засобом,
має протизапальну дію і сприяє виведенню
солей з організму.
«Хліб» для хворого серця і судин.
Про лікувальні властивості глоду
Цілющі трави – це чудовий засіб для
попередження гіпертонії, ішемічної хвороби
серця, атеросклерозу.
«Хлібом» стомленого хворого серця у народі називають глід колючий.
8

СТОРІНКА ЛІКАРЯ____________________________________________________Інва.net № 27
У кого постійні стресові ситуації на роботі, часто виникає потреба ухвалювати важливі рішення, опрацьовувати великий обсяг
інформації, хто через це знервований, роздратований, має головні та серцеві болі, то в такому випадку треба приготувати ліки з квітів
глоду, трави меліси, трави м'яти, додати корінь валеріани.
Буває так, що людина понервує – і підвищується артеріальний тиск, «підскакує». Тому слід негайно починати лікувати судини, не
допустити гіпертонії. Щонайперше, варто
дотримуватись дієти, виключити все гостре,
солоне, жирне, а також обмежити вживання
чорного чаю і кави. Більше вживати овочів,
фруктів, соків.
Для лікування можна застосувати сухоцвіт багновий. Але якщо у людини варикозне
розширення вен, тромбофлебіт, – сухоцвіт
багновий протипоказаний.
Ще буде помічною при лікуванні серцевосудинних хвороб та нервової системи собача
кропива (яку ще називають інколи кропивою
серцевою). Або ж зробити ефективні ліки для
зниження тиску із збору рослин: сухоцвіт
багновий, квіти глоду і собача кропива – всі в
рівних пропорціях. Пити дозами. Якщо ж болить серце і тиск не нормалізується, можна
пити по одній–дві столові ложки щодві години, разів вісім на день.
Глід протипоказаний тим, у кого хвора
печінка, оскільки сприяє застою жовчі.

Чай із квітів глоду
Чайну ложку подрібнених квітів глоду
залити склянкою окропу, настояти. Випити впродовж дня за чотири рази.

Ліки з сухоцвіту багнового

Столову ложку подрібненої трави сухоцвіту багнового залити склянкою окропу, настояти тридцять-сорок хвилин.
Пити по чверті склянки чотири рази на
день.

Ліки з собачої кропиви
Столову ложку подрібненої кропиви
серцевої залити склянкою окропу, настояти півгодини. Пити по чверті склянки
чотири рази на день за тридцять хвилин
до вживання їжі і четвертий раз на ніч
перед сном.

Ліки зі збору рослин
Столову ложку подрібненої суміші
рослин (сухоцвіт багновий, квіти глоду,
собача кропива – у рівних частинах) залити склянкою окропу, настояти тридцять хвилин. Пити по чверті склянки
чотири рази на день.

РЕЦЕПТИ ЛІКІВ «ЗЕЛЕНОЇ ПЛАНЕТИ»
ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХВОРОБАХ

Ліки з суміші рослин
Столову ложку подрібненої суміші рослин (квіти глоду, меліса, м’ята, корінь валеріани – в рівних частинах) залити склянкою окропу, настояти тридцять хвилин.
Пити по столовій ложці чотири рази на
день до вживання їжі.

Ліки з глоду
Столову ложку плодів глоду залити
літром окропу. Проварити на слабкому
вогні двадцять-тридцять хвилин. Пити по
півсклянки перед сном.

С. Ступницька,
за матеріалами газети "Зелена планета" Наталії Земної.
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Постанова, Програма, Паспорт, Заходи від
01.08.2012 № 706
9. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
прав інвалідів
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.07.2012 № 659
10. Про утворення Всеукраїнського центру
реабілітації інвалідів “Віра, надія, любов”
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11.07.2012 № 453-р
11. Про схвалення Концепції Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017
роки Кабінет Міністрів України;
Розпорядження, Концепція від 04.07.2012
№ 435-р
12. Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації
дітей з дитячим церебральним паралічем
Кабінет Міністрів України;
Постанова, Порядок від 20.06.2012 № 572
13. Про внесення зміни до пункту 9 Порядку
та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького
складу та інвалідності особи, звільненої із
служби в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації
Постанова Кабінету Міністрів України від
20.06.2012 № 557
14. Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
2006 р. № 1404
Постанова Кабінету Міністрів України від
13.06.2012 № 521
15. Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2009 р.
№ 1317
Постанова Кабінету Міністрів України від
31.05.2012 № 485
16. Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті
для
забезпечення
житлом
інвалідів війни Кабінет Міністрів України;
Постанова, Порядок, Перелік від 23.05.2012
№ 503

1. Про внесення змін до Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною»
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.10.2012 № 983
2. Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов" Мінсоцполітики України;
Наказ, Положення від 24.09.2012 № 595
3. Про внесення зміни до Указу Президента
України від 6 квітня 2006 року № 290
Указ Президента України від 17.09.2012
№ 547/2012
4. Про затвердження Переліку соціальних
послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і
не можуть самостійно їх подолати Мінсоцполітики України;
Наказ, Перелік від 03.09.2012 № 537
5. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України,
Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів України, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об'єднання
„Укрпротез” із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та
іншими засобами реабілітації Мінсоцполітики України;
Наказ, Порядок від 20.08.2012 № 510
6. Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр МОНмолодьспорт України;
Наказ, Положення від 16.08.2012 № 920
7. Про затвердження Акта прийманняпередачі квартир, придбаних для забезпечення житлом інвалідів війни Мінрегіон
України;
Наказ, Акт, Форма типового документа від
09.08.2012 № 406
8. Про затвердження Державної цільової
програми “Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів”
на період до 2020 року Кабінет Міністрів
України;
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25. Стандарт надання послуги з призначення
щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за
інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку Мінсоцполітики
України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
26. Стандарт надання послуги з призначення
компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги Мінсоцполітики України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
27. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної
допомоги на догляд
Постанова Кабінету Міністрів України від
21.03.2012 № 232
28. Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі
їхньої загибелі (смерті), встановлення їм
інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
Постанова Верховної Ради України від
13.03.2012 № 4501-VI
29. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах
Постанова Кабінету Міністрів України від
22.02.2012 № 112
30. Деякі питання надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі,
цільової позики та дотації за рахунок сум
адміністративно-господарських санкцій та
пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів
Мінсоцполітики України;
Наказ, Форма типового документа від
20.02.2012 № 90

17. Про внесення змін 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
25.04.2012 № 331
18. Про підвищення рівня соціального захисту населення
Постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2012 № 327
19. Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів Кабінет Міністрів України;
Постанова, Порядок, Перелік від 05.04.2012
№ 321
20. Стандарт надання послуги з призначення
та виплати деяким категоріям інвалідів
грошової компенсації замість санаторнокурортної путівки та вартості самостійного
санаторно-курортного лікування Мінсоцполітики України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
21. Про підвищення рівня соціального захисту населення
Постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2012 № 327
22. Стандарт надання послуги з призначення
компенсаційних виплат громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Мінсоцполітики України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
23. Стандарт надання послуги з призначення і
виплати державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам Мінсоцполітики України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
24. Стандарт надання послуги з призначення
та виплати державної соціальної допомоги
на догляд Мінсоцполітики України;
Наказ, Стандарт від 23.03.2012 № 158
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 травня 2012 р. № 477 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2000 р. № 1192
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 «Про надання
щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» (Офіційний вісник України, 2000 р.,
№ 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2006 р., № 4, ст. 171; 2012 р., № 7, ст. 249) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 22 травня 2012 р. № 4795VI “Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу».
Прем'єр-міністр України

М. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2012 р. № 477

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192
1. У постанові:
1) у пункті 1 слова і цифри «у розмірі 10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом
для працездатної особи» виключити;
2) у назві і тексті постанови слово «малозабезпеченій» виключити.
2. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає
разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1 слова «, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим від прожиткового
мінімуму для сім'ї» виключити;
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими
мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні
шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата»;
3) у назві і тексті Порядку слово «малозабезпечена» у всіх відмінках виключити.

Ніна Видрак, заступник начальника управління соціального захисту

населення, начальник відділу соціальних виплат Головного управління праці та соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації
В області вживаються відповідні заходи з організації роботи щодо посилення соціального
захисту населення з надання допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І–ІІ групи
внаслідок психічного розладу в підвищених розмірах.
Постанову Кабінету Міністрів України № 477 від 28.05.2012 року, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
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психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним» доведено до відома та використання в роботі всім управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів та центру
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
В області станом на 01.07.2012 року в органах праці та соціального захисту населення
перебуває на обліку 346 осіб, які отримують допомогу на догляд за психічнохворими.
На даний час місцевими управліннями та центром по нарахуванню та здійсненню соціальних
виплат проведено перерахунок призначеної допомоги у збільшеному розмірі відповідно до змін у
законодавстві.
ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА
ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО
РОЗЛАДУ, ЯКИЙ ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НИМ
Зазначеними нормативно-правовими актами передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з
метою забезпечення його приживання у сім’ї
з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати.
Відтепер право на таку допомогу матимуть сім’ї, доходи яких не перевищують 3-х
прожиткових мінімумів, встановлених для
кожного члена сім’ї.
Розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими
мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшим ніж мінімальна заробітна плата.

З метою підвищення рівня соціального захисту інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та сімей, які здійснюють догляд
за ними 22 травня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення зміни до статті 5 Закону України
«Про психіатричну допомогу».
Крім того 28 травня 2012 року затверджено постанову Кабінету Міністрів України
№ 477, якою передбачається внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від
2 серпня 2000 року № 1192 «Про надання
щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ
ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДАМИ І–ІІ ГРУПИ
ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ
22 травня 2012 року Верховною Радою
України схвалено Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про
психіатричну допомогу», яким передбачено
підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І–ІІ групи внаслідок
психічного розладу, з 10 % прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати.
Зазначений закон та постанова Кабінету
Міністрів України від 28.05.2012 № 477 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192» набули чинності 17 червня 2012 року.
Місцеві управління праці та соціального
захисту населення проводять перерахунок

допомоги особам, які здійснюють догляд за
інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного
розладу. У разі, якщо особа звернулась за
призначенням допомоги до 17.06.2012 р., допомога призначається в старому розмірі – до
дати набуття чинності, і підлягає перерахунку, виходячи з нового розміру – з дня набуття
чинності закону.
Якщо особа звернулась за призначенням
допомоги після дня набуття чинності закону,
допомога призначається у збільшеному розмірі за повний місяць відповідно до п. 9 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи
ІІ групи внаслідок психічного розладу.
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Тетяна Панащук, 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»
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).
Пенсії цій категорії громадян призначаються в разі настання інвалідності (незалежно
від того, коли настала інвалідність: у період
роботи, до влаштування на роботу чи після

припинення роботи), що спричинила повну
або часткову втрату працездатності внаслідок
загального захворювання за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.
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 ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
групи інвалідності: інвалідам війни 1 групи –
100% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку), 2 групи – 80%, 3 групи – 60%.
Якщо розмір пенсії інваліда, обчислений
таким чином, не досягає мінімального розміру, встановленого законодавством, то така
пенсія забезпечується мінімальним розміром,
встановленим на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 року № 1381 «Про підвищення
рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення», яка набрала чинності
з 01.01.2012 року, 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
01.01.2012 року – 822 грн., з 01.04.2012 року
– 838 грн., з 01.07.2012 року – 844 грн., з
01.10.2012 року – 856 грн., з 01.12.2012 року
– 884 грн.).
Відповідно станом на жовтень цього року
мінімальний розмір пенсії інвалідам війни
1 групи становить 2 439,60 грн. (856х285%),
2 групи – 2 182,80 грн. (856х255%), 3 групи –
1 926 грн. (856х225%), учасникам бойових
дій 1 412,40 грн. (856х165%).

Пенсійне забезпечення ветеранів Великої
Вітчизняної війни здійснюється за нормами
Законів «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне стахування», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» та «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
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
проводиться за бажанням кожної особи, на
підставі письмових заяв.
Розмір пенсій, обчислений за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», залежить від трудового внеску кожної конкретної особи, від того,
який заробіток вона отримувала у період роботи.
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
14

ПРАВО_______________________________________________________________"Інва.net" № 27
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»
житкового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (856 х 180 % = 1540,80 грн.);
II групи інвалідності – 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (856 х 160 % = 1369,60 грн.);
III групи інвалідності – 145 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (856 х 145 % = 1241,20 грн.);
Додаткову пенсію встановлено на рівні
того підвищення, яке отримували інваліди
війни. Додаткова пенсія для учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яку визначено у статті 50 Чорнобильського закону,
становить для інвалідів I групи – 50 %, для
інвалідів II групи – 40 %, для інвалідів III
групи – 30 % від мінімальної пенсії за віком.
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 відсотків,
II групи – 255 відсотків,
III групи – 225 відсотків 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 01.01.2012 року відповідно до прийнятої
постанови Кабінету Міністрів України
№ 1210 «Про підвищення рівня соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», проведено перерахунки пенсій особам, віднесеним до категорії 1, та у зв’язку з втратою годувальника
(стаття 54 Закону).
Збільшення розмірів пенсій учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відбулося завдяки осучасненню заробітної плати
й формульному підходу до перерахунку пенсій. Тобто приведено співвідношення заробітної плати, отриманої учасниками ліквідації
в період виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до середньої заробітної
плати по народному господарству за рік, коли
виконувалися роботи. Для осучаснення заробітної плати враховано середню заробітну
плату за 2006 рік – 928,81 грн. Це дало змогу
привести всі виплати, що залежать від заробітної плати, до єдиного механізму визначення заробітної плати. Пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
перераховано, виходячи з тієї заробітної плати, яку зазначено в матеріалах пенсійної
справи без донесення додаткових документів.
При цьому діє обмеження заробітної плати в
розмірі 3 тис. крб.
Максимальний розмір пенсії, обчисленої від осучасненої зарплати, не перевищує
10 прожиткових мінімумів (з 01.10.2012 –
856 х 10 = 8 560 грн.).
Мінімальний розмір пенсії з 1 жовтня
2012 року становить:
1) для учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС:
I групи інвалідності – 180 відсотків про-

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.
З 1 липня 2012 року підвищено розміри
пенсій цій категорії громадян.

Мінімальний розмір пенсії з 1 липня
2012 року перераховано від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність:
I група інвалідності – 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
II група інвалідності – 125 відсотків про15
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житкового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
III група інвалідності – 110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
З 1 липня збільшено також додаткову
пенсію цій категорії громадян.
категорія 1:
інвалідам 1 групи – 36 відсотків;

інвалідам 2 групи – 24 відсотки;
інвалідам 3 групи – 18 відсотків;
категорії 2-4:
особам, що належать до категорії 2, – 18
відсотків;
особам, що належать до категорії 3, – 12
відсотків;
особам, що належать до категорії 4, – 6
відсотків.

НАДБАВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЙ ІНВАЛІДАМ
(реабілітованим) громадянам та членам їхніх
сімей, яких було примусово переселено.
У постанові Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 року № 654 визначено,
- пенсіонерам, які не працюють та які
мають на своєму утриманні дітей до 18 років,
надбавку до пенсії за віком, по інвалідності та
за вислугу років, передбачену в законах «Про
пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб», виплачують у
розмірі 150 грн. на кожну дитину;
- громадянам, які необгрунтовано зазнали
політичних репресій і яких згодом було реабілітовано, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, які виплачують замість
пенсії, підвищення (установленев пункті «г»
статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення») здійснюють у розмірі 54,40 грн.,
а членам їхніх сімей, котрих було примусово
переселено, – 43,52 грн.;
- інвалідам 1 групи; одиноким інвалідам
2 групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;
одиноким інвалідам 3 групи, що досягли пенсійного віку; одиноким одержувачам пенсій
за віком та за вислугу років, які потребують
постійного стороннього догляду та які отримують пенсію відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам»), виплачують надбавку на догляд у розмірі 50 грн.;
- членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на вироб-

Певний вид підвищень і доплат установлюють до всіх пенсій незалежно від закону,
за яким ці пенсії призначено. Це, зокрема:
- підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
- підвищення відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
- пенсія за особливі заслуги перед Україною (як надбавка до пенсії);
- підвищення за проживання на забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи території;
- додаткова пенсія особам, віднесеним до
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і потерпілим;
- цільова грошова допомога відповідно до
Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»;
- компенсаційна виплата відповідно до
статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- державна соціальна допомога на догляд
у порядку й на умовах, передбачених у Законі
України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
Громадянам виплачують також надбавки
й підвищення, передбачені в окремих пенсійних законах або постанові уряду, у якій чітко
визначено, до яких саме пенсій установлено
відповідну надбавку.
Це, зокрема стосується надбавки на догляд інваліду чи пенсіонерові, який потребує
постійного догляду та є одиноким; надбавки
на непрацездатного утриманця пенсіонерам,
які не працюють; підвищення репресованим
16
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ництві або професійного захворювання, до
пенсії у зв’язку з втратою годувальника надають доплату в розмірі прожиткового мінімуму, визначеного в законодавстві для осіб,
які втратили працездатність.

Розмір того чи іншого підвищення, яке
встановлюють до пенсії, визначено в законах
та постановах уряду у відсотках від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які
втратили працездатність.

НОВЕ У ГАЛУЗІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2013 РОЦІ
кої Вітчизняної війни 1941–1945 років, яким
виповнилося 85 років і більше, надаються
пільги, передбачені цією статтею для інвалідів війни 1 групи.
До відома: інвалідам війни 1 групи пенсії
або щомісячне довічне грошове утримання чи
державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується у розмірі
50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність. Прожитковий
мінімум з 01.01.2013 буде визначений Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік».

З 1 січня 2013 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 18.09.2012
№ 5279-VІ.
Згідно з частиною шостою статті 12 учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для інвалідів війни 1 групи», та згідно з частиною
шостою статті 13 інвалідам війни 2 і 3 груп з
числа учасників бойових дій у період Вели-

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ ТА НЕПРАЦЮЮЧИМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ОСОБАМ
ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги
До органу праці та соціального захисту населення, Мінсоцполітики від інваліда, законного представника інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи (необхідне підкреслити
та дописати)
______________________________________________________________________________
(вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові (далі – П.І.Б.))
_____________________________________________________________________________________
(для інвалідів вказати причину та групу інвалідності)
який (яка) проживає (зареєстрований) за адресою_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказати район та назву населеного пункту, вулицю, номер будинку та квартири)
паспорт: серія_______________ № ____________, виданий _____________________________
_____________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____________________________________
контактний телефон _________________________________ .
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ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги
Прошу надати мені, на підопічного, дитину-інваліда (необхідне підкреслити та дописати
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(якщо звертається законний представник, то вказати повністю П.І.Б., причину та групу
інвалідності, дані паспорта (свідоцтва про народження), місце проживання (реєстрації)
підопічного, дитини-інваліда)
одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказати причину та на що буде використано допомогу).
Прошу у разі призначення допомоги кошти перерахувати шляхом:
поштового переказу № ______________ або на особовий банківський рахунок інваліда, законного представника дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи № _______________
МФО _________________ код _______________ банк ______________________________________.
Я даю згоду на використання моїх персональних даних, що будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою визначення права на призначення мені одноразової
матеріальної допомоги, а також для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів.
До заяви додаю:
непрацююча малозабезпечена особа:
а) ксерокопію паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
б) ксерокопію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
в) ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номера, облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера, облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, враховуються серія та номер паспорта);
інвалід, дитина-інвалід або один з батьків, опікун чи піклувальник (законний представник):
а) ксерокопію паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда
(у разі потреби – ксерокопію паспорта законного представника (1, 2 та 11 сторінки) та документа,
що підтверджує його повноваження);
б) ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номера, облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, враховуються серія та номер
паспорта);
в) ксерокопію висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної
комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.
«______» ______________ 20____ року.

_______________________________
(підпис заявника або законного представника)

Заява_______________________________________________________про надання матеріальної
(вказати П.І.Б. заявника)
допомоги отримана «______» _______________ 20____р.
________________________________________
(посада та підпис уповноваженої особи)
Соціальний захист. – 2012. – № 9. – С. 33-34.
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Приклад вирішення проблеми зайнятості осіб з інвалідністю – відкриття
власної справи Хілем Едуардом Володимировичем.
Ще в дитинстві Едуарда надзвичайно
цікавило все, що стосувалось автомобілів.
Спочатку не відходив від батька, який щось
ремонтував у гаражі, згодом сам там проводив весь свій вільний час. Так склалося життя, що працювати довелося в іншій сфері, а
виробнича травма та інвалідність значно звузили можливості професійної реалізації. Та
все ж за будь якої нагоди чоловік займався
улюбленою справою, плекаючи мрію: колись,
відкривши власну авто-майстерню, повністю
присвятити себе цьому заняттю. Але для
здійснення задуму не вистачало коштів, не
було необхідних знань для організації власної
справи.
Залишившись без роботи, Едуард звернувся за допомогою в Дубенський міськрайонний центр зайнятості. Під час співбесіди
спеціалісти центру зайнятості і виявили його

бажання відкрити власну справу з ремонту
автомобілів. Провівши професійну діагностику здібностей та психологічних особливостей, спеціаліст з профорієнтації Андрій Пахолок виявив у безробітного нахили до підприємницької діяльності. Відвідування Едуардом семінару «Як розпочати власний бізнес?» дало остаточну впевненість в своїх силах щодо можливості початку підприємницької діяльності. Едуард Володимирович пройшов
курси підприємців-початківців, захистив бізнес-план, отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної
справи. Зараз, облаштувавши власну станцію
з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, здійснює завершальні кроки до реалізації своєї мрії.

РАЗОМ МОЖНА ЗНАЙТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
До Кузнецовського міського центру зайнятості за допомогою у пошуку роботи звернувся
Сергій Кудрик. Він має інвалідність, але хоче
мати можливості реалізовувати свої здібності та
заробляти. Сергій Іванович за професією механік, однак понад п’ять років працював сторожем. Спеціалісти центру зайнятості запропонували йому індивідуальне навчання за професією
диспетчера автомобільного транспорту. Саме
такий спеціаліст потрібен був приватному підприємцю Олександру Різановичу. Після завершення навчання Сергій Кудрик був працевлаштований до нього диспетчером і тепер має можливість показати свої ділові якості.

ПРАГНЕШ ПРАЦЮВАТИ – ПОМІЧНИКИ ЗНАЙДУТЬСЯ
Кожен працівник при працевлаштуванні
обов’язково проходить період адаптації на
робочому місці. Люди з інвалідністю можуть
на цьому етапі зіткнутися із більшою кількістю проблем, ніж інші працівники, навіть за
умови якісного підбору робочого місця та хорошого морального клімату в колективі.
Тому важливою умовою ефективного
працевлаштування людей з інвалідністю є

підтримка їх після працевлаштування, особливо у початковий адаптаційний період. До
прикладу, у Сарненському районі вони залишаються клієнтами центру зайнятості й після
працевлаштування.
Олександр Петрович Капітула після
важкої травми та операції довгий час лікувався, а відчувши поліпшення здоров’я, відразу
звернувся до центру зайнятості за допомогою
19
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у працевлаштуванні. Шлях до нового місця
праці тривав аж чотири місяці. Сумлінно виконував всі рекомендації спеціалістів, бо мав
велике бажання відновити трудову діяльність.
Під час семінару для осіб з обмеженими можливостями поспілкувався із представниками
кадрових служб і був працевлаштований у
Товаристві з обмеженою відповідальністю
«Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» на посаду електрослюсаря чергового
та з ремонту устаткування.
Особистий консультант Олена Михайловська провела зі своїм підопічним бесіду щодо
проблем, які можуть виникнути після початку
трудової діяльності, необхідності та способів
підготовки до них. Спочатку в Олександра
Петровича були ще сумніви, чи зможе працювати після перенесеної хвороби, як приймуть його в колективі… У центрі зайнятості
порадили відразу ж звертатися за консультацією до фахівців служби зайнятості в разі виникнення проблем з адаптацією до виробничого середовища, які він не зможе вирішити
самостійно, спільні заходи обговорювалися
також із роботодавцем.
У день прийому на роботу Олександр
Петрович повідомив свого особистого консу-

льтанта про те, що роботою задоволений, на
підприємстві панує дружня атмосфера, є зна-

йомі колеги. Після першого місяця роботи,
коли консультант завітала на робоче місце,
вона побачила на обличчі колишнього безробітного усмішку, а його очі сяяли, адже успішно влився у колектив.
Фахівці служби зайнятості стверджують,
що найголовніше для людей з інвалідністю
при виборі нового місця роботи – бути активним, впевненим і ніколи не впадати у відчай,
тоді знайдуться і можливості, і помічники.

Важливим завданням центру зайнятості є
формування у людей з інвалідністю розуміння важливості активізації власного потенціалу, зокрема, у сфері праці. Для вирішення цієї
проблеми фахівці служби зайнятості Сарненщини проводять цілеспрямовану роботу із
непрацюючими людьми з інвалідністю та роботодавцями. Удосконалюється співпраця із
соціальними партнерами, спрямовуються зусилля на підвищення трудової активності всіх
осіб з інвалідністю, а не тільки тих, що звернулися до центру зайнятості. Прикладом такої співпраці з управлінням праці та соціального захисту населення, медико-соціальними
експертними комісіями є працевлаштування у
Рівненську дирекцію залізничних перевезень
Львівської державної залізниці двох осіб з
інвалідністю.
Аналізуючи вакансії і сприяючи їх укомплектуванню, особистий консультант осіб з
обмеженими можливостями Олена Михайловська постійно опрацьовує списки осіб з

інвалідністю, які направляються до районного центру зайнятості медико-соціальними
експертними комісіями. Коли від Рівненської
дирекції залізничних перевезень Львівської
державної залізниці надійшло замовлення на
підбір двох кандидатур з інвалідністю для
працевлаштування, Олена відразу почала телефонувати до можливих претендентів. Як
виявилося, Анатолій Т. та Надія Т. вже давно
шукають роботу самостійно, але реєструватися в центрі зайнятості не мали бажання.
Надія Кирилівна, звільнена з роботи в далекому 2006 році, не вірила, що хтось може їй
допомогти в працевлаштуванні, в тому числі
й центр зайнятості. Хоч працювати хотіла,
адже виховує дітей без чоловіка, часто лікується, пенсії не вистачає навіть на ліки. Допомагають у всьому донечки: в літній період
діти збирають чорниці, інші дари природи і
так підтримують сімейний бюджет. Пані Надія при співбесіді зі сльозами на очах сказала:
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«Куди я піду, кому потрібен такий працівник.
Нікому за мене навіть слово замовити».
Анатолій Павлович на Сарненщину потрапив з Володимирецького району. Трудова
діяльність припинена через хворобу ще в
1998 році. «Тяжкі роки життя вже в минулому, а зараз здоров’я краще, можна було б і
працювати, та де тепер знайдеш роботу?», –
ось його слова.
Ці люди були направлені до керівника
кадрової служби підприємства. Після успішної співбесіди претенденти пройшли медичну
комісію та були прийняті на роботу: Анатолій

Павлович – станційним робітником, Надія
Кирилівна – прибиральником виробничих
приміщень.
Радості не було меж як в працевлаштованих, так і в їхніх рідних. «Це просто сон», –
казали вони в один голос.
Проводячи моніторинг адаптації після
працевлаштування, Олена Михайловська почула слова вдячності і від роботодавця за
працівників, і від людей, які після тривалої
перерви в трудовій діяльності змогли знову
реалізувати своє конституційне право на працю.

Працевлаштування людини з інвалідністю
і виконання нею своїх робочих обов’язків часом наштовхується на низку перешкод. Причини цього швидше пов’язані з тим, як організовано кадрову роботу на підприємстві та
як ставляться роботодавці до найму інвалідів,
аніж з обмеженою дієздатністю цих людей.
«Оскільки працівникам з інвалідністю
складніше знайти роботу, вони її більше цінують, менше відлучаються з робочого місця
і відповідальніше виконують свої обов’язки»,
– саме така думка в керівників відокремленого підрозділу «Сарненська дистанція колії»
та Філії «Cарненська ДЕД» ДП «Рівненський
облавтодор».

ці центру зайнятості із приємністю відзначають позитивні зміни. Люди, які працюють
більше року, з радістю діляться своїми досягненнями та проблемами, питаннями, що виникають в процесі життя. Володимир Дебелий говорить: «Я навіть не знаю, що зі мною
могло статися, якби я був без роботи». Чоловік, маючи інвалідність, був звільнений з роботи у зв’язку зі скороченням штату, після
чого ще й несподівані обставини привели до
втрати сина. Звернувшись до служби зайнятості, отримав тут психологічну підтримку.
При кожному відвідуванні велися розмови
про працевлаштування, оскільки було зрозуміло, що тільки робота може допомогти в цій
життєвій ситуації. На той час Володимир
Павлович не погоджувався з особистим консультантом, він вважав, що нікому не потрібен і взагалі не бачив сенсу життя. Зараз людина має зовсім інші погляди на життя і обставини, які виникають, дякує і роботодавцю
– керівнику відокремленого підрозділу «Сарненська дистанція колії» і працівникам
центру зайнятості за розуміння та допомогу в
складній ситуації.
Карпець Віктор Григорович працює у
філії «Cарненська ДЕД» ДП «Рівненський
облавтодор» сторожем також більше року.
Задоволений результатами його роботи,
керівник підприємства планує продовжувати
співпрацю з районною службою зайнятості з
працевлаштування осіб з інвалідністю.
Люди з фізичними вадами можуть бути такими ж ефективними працівниками, як і всі
інші. Праця дає людині не лише заробіток, а й
інші блага – такі як спілкування, можливість

На ці підприємства протягом останніх
двох років були працевлаштовані за допомогою служби зайнятості Дебелий Володимир
Павлович, Несвіт Віктор Миколайович, Карпець Віктор Григорович і Мартинюк Олег
Іванович.
Здійснюючи моніторинг адаптації після
працевлаштування осіб з інвалідністю, фахів21
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самореалізації та кар’єри, певний соціальний

статус, наповненість життя.

Весна – гарна пора року. Саме навесні в
природі все оживає, пробуджується, відновлюється. Здається, чому не жити і життю не
радіти. Але на життєвій дорозі Фурсяк Оксани Сергіївни саме весною сталися не зовсім приємні події. У 2010 році Оксана отримала інвалідність, цього ж року трагічно загинув чоловік. Молода жінка з маленькою
дитиною на руках довго не могла змиритися з
втратами. «Одне спасіння – робота», – говорила Оксана. Але і тут неприємності: вона
тимчасово працювала в Клесівській міській
лікарні на посаді медичної сестри, а у травні
2011 року її звільнили з роботи у зв’язку з
виходом основного працівника. Знаючи про
службу зайнятості, Оксана Сергіївна відразу
звернулась за допомогою. Вона сумлінно виконувала всі рекомендації спеціалістів центру
зайнятості.
При індивідуальній співбесіді із особистим консультантом Оленою Михайловською
було з’ясовано, що Оксана Фурсяк має бажання працювати тільки за фахом, оскільки
більше у жодній іншій галузі для себе не бачить роботи. Згідно з індивідуальною програмою реабілітації протипоказань щодо роботи за фахом медичної сестри не було. Шлях
до нового працевлаштування був довгий та
складний. Розуміючи нелегку долю ще зовсім
молодої людини, фахівці центру намагалися
допомогти, переконували жінку набути за
допомогою служби зайнятості якусь іншу

професію, більш актуальну на місцевому
ринку праці. Оксана ж була наполеглива,
терпляча і рішуче стояла на своєму. Можливо, саме завдяки такому складу характеру в
Оксани все почало налагоджуватися – під час
опрацювання складеного у центрі зайнятості
індивідуального плану працевлаштування вона відвідала ТОВ «Вирівський кар’єр» та
після співбесіди з керівником була прийнята
на роботу. Працює медичною сестрою вже
три місяці, роботою задоволена.
Цей приклад ще раз підкреслює
достовірність гасла «Робота існує для тих,
хто її шукає».

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В БУДЬ-ЯКІЙ СПРАВІ

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 59 осіб з
інвалідністю. Отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 21 особа. Рівень
працевлаштування за січень-серпень 2012 року становив 28,9 відсотка, що у порівнянні з
аналогічним періодом 2011 року збільшився
на 3,8 відсотка. На кінець звітного періоду на
обліку перебувало 483 особи з інвалідністю.

Протягом січня – серпня 2012 року за
послугами до служби зайнятості області звернулося 736 осіб з інвалідністю, перебувало
на обліку – 1188 осіб, в т.ч. 994 особи, які мали статус безробітного. У порівнянні: протягом січня – серпня 2011 року перебувало на
обліку – 1171 особа з інвалідністю, у т.ч. 1038
осіб, які мали статус безробітного. У січнісерпні 2012 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 343 особи, що на 16
відсотків більше, ніж у минулому році. Шляхом надання дотації роботодавцю за рахунок
36
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Для підвищення конкурентоспроможності даної категорії громадян на ринку праці
організовується їх професійне навчання. Так,
за направленням служби зайнятості протягом
січня-серпня 2012 року проходили професійне навчання 133 особи з інвалідністю. Після

закінчення навчання працевлаштовано службою зайнятості 96 осіб.
Протягом січня-серпня 2012 року до
участі у громадських роботах залучено 100
осіб з інвалідністю.

ОСОБИСТИЙ КОНСУЛЬТАНТ НАДАЄ ДІЄВУ ДОПОМОГУ БЕЗРОБІТНИМ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
Двадцятирічний Олександр Сергійчук
звернувся до Сарненського районного центру
зайнятості, маючи після закінчення у 2011
році Львівського вищого професійного художнього
училища
професію
маляраштукатура. Олена Михайловська, яка є особистим консультантом людей з інвалідністю,
розповідає: «Я почути Сашка не змогла, та й,
на превеликий жаль, він мене також. Ознайомившись із індивідуальною програмою реабілітації, дізналась, що Олександр має хронічний двобічний неврит слухових нервів, глухоту на обидва вуха і, як наслідок цього, не
говорить, глухонімий інвалід дитинства. Але,

проходження стажування був працевлаштований до підприємця Сокол Тетяни Миколаївни. На сьогоднішній день він там працює
вже майже п’ять місяців.
Люди з інвалідністю не становлять однорідної групи. Вони можуть мати фізичні, чуттєві, інтелектуальні, психічні розлади або їхню комбінацію, що можуть бути у них як від
народження, так і набутими у дитинстві або
пізніше – вже у період зайнятості. Але коли
людина з інвалідністю має мету працювати,
спеціалісти центру зайнятості завжди допоможуть, підуть назустріч, підтримають у важкий період життя, а спільні зусилля працівника служби зайнятості і безробітного, співпраця із роботодавцями дадуть позитивний результат».

незважаючи на це, ми розуміли один одного.
З первинного прийому було видно, що бажання працювати в юнака було. Він писав:
«Роботу, роботу вже сьогодні». Я бачила і
розуміла, як цій вже повнолітній людині, але
по суті ще дитині, потрібна саме моя допомога. Було непросто, але знаю, що не існує єдиних моделей або схем працевлаштування осіб
із функціональними обмеженнями, як не існує двох однакових досвідів життя людей.
Важливий індивідуальний підхід. Підбір місця праці увінчався успіхом. Олександр після

Відділ організації сприяння працевлаштуванню
та надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості
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Професійне навчання під конкретне робоче місце дає змогу задовольнити
вимоги роботодавця до працівника з інвалідністю певної кваліфікації. Традиційний
спосіб такого професійного навчання – через систему наставництва, коли досвідченого працівника офіційно закріплюють за учнем і той передає йому навички та
знання.
працюючи», поєднуючи теоретичне навчання
з практикою, що допомагає вирішувати гострі
проблеми працевлаштування безробітних.
До організації та проведення професійного навчання на робочих місцях підприємств –
замовників кадрів можуть бути залучені навчальні заклади.
Найбільш ефективним є застосування індивідуальної форми навчання інвалідів на базі освітніх закладів служби зайнятості, зокрема центрів професійно-технічної освіти, які
здійснюють професійне навчання безробітного населення для задоволення поточних потреб підприємств регіону та зазвичай мають
тісні зв’язки із роботодавцями – замовниками
кадрів.
Професійне навчання безробітних осіб
здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
послуг із професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і
науки України 13.02.2001 р. № 53/59.
Для безробітних, які не мають права на
виплату допомоги по безробіттю, навчання
організується за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
З питань професійного навчання
звертайтеся до найближчого центру
зайнятості або в обласний центр зайнятості за телефонами (0362) 69-02-08,
69-02-09 (відділ організації профнавчання).

Навчання осіб, які мають інвалідність,
може передбачати опанування ними нових
професій, набуття окремих знань і навичок у
навчальних закладах, на відповідних курсах,
зокрема на курсах підвищення кваліфікації
або під час проходження стажування на підприємствах.
За потребою навчання інвалідів може бути організовано у співпраці із громадськими
організаціями.
У Рекомендації щодо професійного навчання дорослих, у тому числі інвалідів, ухваленій Міжнародною організацією праці, зазначається, що навчання на підприємстві може включати:
- навчання у процесі роботи, важливими
умовами якого є: навчальна цінність дорученої учням виробничої роботи; робота під наглядом молодшого керівного персоналу або
кваліфікованих працівників, здатних навчати
їх;
- навчання на звичайному робочому місці,
але не в процесі роботи (таке навчання доцільно проводити в умовах, наближених до
умов на звичайній роботі, й вводити до нього,
де це можливо, виконання справжніх виробничих операцій або операцій аналогічного
характеру);
- навчання в окремих майстернях;
- навчання поза робочими місцями і майстернями, якщо це відповідає потребам навчання.
Безробітні особи, які мають інвалідність,
можуть бути залучені до професійного навчання як у групах, так і за індивідуальною
формою.
Індивідуальне навчання в умовах виробництва найбільшою мірою сприяє організації
навчального процесу за принципом «вчись

Відділ організації профнавчання обласного центру зайнятості
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Петро Поліщук та Вікторія Самчук – молоде подружжя, активні захисники прав незрячих,
обоє інваліди І групи – слабозорі. Петро є головою Рівненського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» (ВМГО «ГУД»), Вікторія – виконує обов'язки заступника голови. Крім того, Вікторія
– знана в області поетеса, авторка поетичної збірки «Каркаде» (Рівне, 2008).

− Петре, до Вас перше запитання, як до
голови Рівненського обласного осередку
Всеукраїнської
молодіжної
громадської
організації інвалідів з вадами зору «Генерація
успішної дії». Розкажіть нашим читачам,
що ж це за організація, коли була створена і
чим займається.
− Петро: В Україні організація з'явилася в
2006 р. (має сайт в мережі інтернет:
http://gud.org.ua),
а
її
рівненське
представництво – в 2008 р. Тоді в 2006 р.
зібралась активна молодь і вирішила
створити своє об'єднання, яке сьогодні
об'єднує людей з вадами зору із 18 регіонів
України. Були визначені цілі, завдання,
підготовлені відповідні документи. У нас
звичайно є в Україні потужна і добре відома
організація – Українське товариство сліпих
(УТОС), але на даний час вона недостатньо
уваги звертає на молодих людей, на освоєння
нових технологій. І от молодь вирішила
відділитися і показати, що ми є і що ми на
багато здатні (посміхається).
− Люди старші звикли, що у радянський
час в них була пенсія, була робота. Зараз
роботи в УТОСах дуже мало по всій Україні.
І мусять молоді люди влаштовуватися десь
поза системою УТОСу. А ми ще навіть не
показали, хто ми є і що ми можемо. І що б
там не казали, так – ми як усі люди, але всетаки трошки інші. Головна мета організації –
створення доступного та сприятливого
середовища для цілковитого включення
незрячих осіб та людей із залишковим зором
в усі сфери життя суспільства.
− Багато у нас молоді із проблемами
зору?
− Вікторія: Насправді за статистикою
70% незрячих і слабозорих – це люди
старшого віку, людей тотально незрячих –
5-10%, а молоді ще менше – всього 2-3%. І от
що виходить. Старші члени УТОСу звикли,
що держава має їх захищати: робота, квартира, пенсії, санаторії, звіти самодіяльності,
які раніше стабільно фінансувалися. Зараз все

по-іншому. З кожним роком фінансування
УТОСу зменшується, дають гроші на
зарплату, а все інше – «заробляйте самі».
Виробництво УТОСу поступово згортається,
не фінансуються «квартирні» програми,
творчі проекти. Тобто, якщо раніше молода
незряча людина знала, що вона може піти в
УТОС і буде забезпечена роботою,
квартирою і майбутнім, то зараз – ні.
Відповідно сьогодні ми маємо заявити про
себе так, щоб нами зацікавилися люди зрячі,
щоб «побачили» нас, наші потреби та
пропозиції.
− Але ж є й позитивні зрушення: зараз
люди з вадами зору можуть працювати у
звичайних організаціях. Це дійсно так?
− Вікторія:
Болюче
питання.
По
законодавству ми дійсно вже можемо
працювати в різних організаціях, а не лише в
системі УТОС. Але в наших «рожевих»
довідках (по інвалідності) вказується тільки
один варіант – робота в УТОСі. Прийдеш у
центр зайнятості, а вони не знають, що
слабозорі можуть робити. Елементарний
приклад: я б із своїм зором могла б прасувати
рушники в готелі. Але мені таку роботу ніхто
не дасть, бо в довідці про це не сказано і до
того ж є людина зряча, якій дуже просто таку
роботу зробити.
− Молодим людям, незважаючи на
проблеми із зором, не хочеться сидіти в 4-х
стінах, а хочеться жити, рухатися. Відповідно
щось треба змінювати. Для цього й була
створена громадська організація «ГУД».
− Що вже встиг зробити наш обласний
осередок?
− Петро: Постійно звертаємося до
представників місцевої влади із проблемами
та пропозиціями, що стосуються інвалідів з
вадами зору. В місті встановлені озвучені
світлофори, які дозволять незрячим і слабозорим орієнтуватися в просторі. Хоча і тут є
проблеми: на всіх світлофорах різна мелодія.
Представники влади кажуть: "Все ж працює.
Все "пікає". Але людина незряча все
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сприймає по-іншому. Також тепер в місті є
маршрутки, в яких озвучуються назви
зупинок.
− Вікторія: Ви не уявляєте, яка я була
щаслива, коли сама зуміла дістатися до
поліклініки! Їхала «озвученою» маршруткою,
знала, де мені виходити, а там ще й
«озвучений» світлофор. Без будь-яких
проблем перейшла дорогу. Я сама прийшла
сюди, без супроводжуючого! Місто було
доступне для мене.
− Петро: В 2011 р. обласним осередком
ініційовано акцію «Декілька хвилин наосліп».
Ідея була в тому, щоб зав'язати зрячим очі та
провести їх від пам'ятника Шевченка до
пам'ятника Несвицької. Зараз намагаємося
домогтися пільг для батьків-інвалідів по зору:
щоб можна було дитину безкоштовно погодувати у школі, відправити у дитячий табір і
т. д. Комунальні пільги – теж проблемне
питання. Просили відновити соціальну реабілітацію в реабілітаційному центрі смт Олександрія. Ніби все обіцяють, але... Досі нема у
нас статистики, скільки ж в області, місті
всього людей з вадами зору, які категорії,
групи, скільки батьків-інвалідів по зору.
− Вікторія: Це все, над чим працювало і
продовжує працювати наше обласне відділення. Що ж стосується всеукраїнського
рівня, то в 2011 р. організація реалізувала
проект «Школа для інструкторів з орієнтування та мобільності». У 2 етапи (в Києві та
Євпаторії) учасники тренінгу знайомилися з
основами професії інструктора з орієнтування
та мобільності. Серед учасників були вчителі
шкіл-інтернатів для сліпих дітей та дітей зі
зниженим зором, працівники навчальнореабілітаційних центрів і центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, а також
представники
громадських
організацій
інвалідів.
− Члени ВМГО «ГУД» вирішили питання
супроводу на залізничних вокзалах. Я можу
приїхати на наш місцевий вокзал, звернутися
до чергового, який проведе мене до потрібної
колії та до вагону мого потягу. Якщо мені
потрібно, щоб мене зустріли і допомогли,
наприклад, у Києві, то працівники вокзалу
зв'яжуться з київськими колегами і там мене
зустрінуть.
− Петро: Також добилися, щоб на ліках
обов'язково
була
назва
шрифтом
Брайля.
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− Вікторія: Хочемо, щоб під час здачі
ЗНО для інвалідів з вадами зору були
створені спеціальні умови: більше світла,
більший шрифт на тестових завданнях,
більше часу на виконання завдань. У нас
багато розумних людей, але от через такі
перепони...
− Якесь дозвілля у вас організовується?
− Петро: Звичайно ж зустрічаємося,
спілкуємося. Намагаємося брати участь у
різноманітних фестивалях, конкурсах. «Барви
життя» неодноразово вигравали – Вікторія та
інші дівчата. Звичайно, тісно співпрацюємо з
УТОСом
(їхнім хором). Підтримуємо
контакти з осередками в інших містах. В яке
місто не приїдемо – всюди у нас є друзі.
− Вікторія: Так, в кожному місті – в нас є
хата (Посміхаються).
− Петре, які плани на майбутнє в нашого
обласного осередку?
− Петро: Зараз активно працюємо над
тим, щоб в Рівному «озвучили» громадський
транспорт. Мова йде як про внутрішнє (коли
оголошуються назви зупинок), так і про
зовнішнє озвучення (коли оголошуються
номери тролейбусів). Також продовжимо
звертатися до місцевої влади з тим, щоб в
місті були пофарбовані східці та переходи.
Це дуже важливий орієнтир для слабозорого.
Якщо реалізувати всі ці заходи, то наше місто
стане на 60% доступнішим для незрячих і
слабозорих.
− Вікторіє, останнє питання до Вас. Чи
маєте плани на нову поетичну збірку?
− Вікторія: Хотілося б, звичайно, але
поки що такої можливості немає. Нові поезії
є, навіть з'явилося вже декілька прозових
творів. Дещо з моїх нових творів можна
прослухати (озвучені вони мною особисто) на
сайті
Рівненської
державної
обласної
бібліотеки у розділі «Аудіоподкасти».
Зв'язатися із обласним осередком ВМГО
«ГУД» можна за телефоном: (098)2157874
або
електронною
поштою:
polip78@yandex.ua.
Спілкувалася Олександра Промська
Р. S. Нові твори Вікторії Самчук читайте у розділі “Творчість” цього випуску “Інва.net”.
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Огляд листів веде Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного бюлетеня "Інва.net".

Доброго дня, шановна редакція. Маю до
вас таке запитання: моєму сину 10 років, він
дитина-інвалід, живе в Чорнобильський
зоні, їздили постійно на курортне оздоровлення, через Чорнобильський відділ, а тепер йому 10 років і відмовляють у путівці
матері та дитини. Розкажіть нам, будь ласка, можливо є ще який спосіб на безкоштовне оздоровлення – санаторне, бо ми не в
змозі оплатити, я виховую сина одна і маємо доходи тільки з його пенсії. Дякую.
Олена Клепко,
с. Борове Рокитнівського району

оздоровлення за місцем проживання (реєстрації) на підставі письмової заяви та медичної
довідки (форма 070-о).
Для отримання путівки матері та дитини,
що надається для оздоровлення дитини, що
потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, віком до 10 років, разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови,
що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або дитини-інваліда, інвалідність якої пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, та одного із батьків або особи, яка їх замінює, необхідно звернутися з письмовою заявою та медичною довідкою (форма 070-о) в управління
праці та соціального захисту населення Рокитнівської райдержадміністрації.
У разі, якщо потерпіла дитина старша 10
років, та інвалідність не пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, їй надається
дитяча путівка на підставі медичної довідки
(070-о) та письмової заяви батьків, які подаються в загальноосвітні заклади, де навчаються діти.
О. Підкида,
начальник головного Управління праці
та соціального захисту населення

Відповідь. Згідно з Законом України «Про

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено пільги для дітей, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- дітей, яким встановлено інвалідність,
пов'язану з Чорнобильською катастрофою,
(віком до 18 років) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків
чи особи, яка їх замінює, путівкою для оздоровлення;
- дітей віком до 10 років щорічне безплатне забезпечення путівками разом з одним
із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей віком до 18 років, щорічне безплатне забезпечення путівкою для оздоровлення.
Порядок надання путівок для громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, визначається Кабінетом Міністрів України.
Положенням про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
16.05.2000 № 800, передбачено, що постраждалі громадяни, в тому числі діти віком до 10
років разом з одним із батьків, забезпечуються путівками органами, що організовують

#

Лист в редакцію
Моя сповідь
В далекому 1966 році в одному із сіл Полісся народилася дівчинка Марія. Тією дівчинкою була я. Швидко промайнули роки
дитинства. В сім’ї була найменшою, тому
всі пестили і любили. В школі навчалася
гарно, мала багато друзів, була активісткою.
Моя мрія стати вчителем початкових класів
здійснилась. В 1985 році закінчила Коростишівське педучилище. Хотіла повернутися
в рідне село Сварицевичі, що на Дубровиччині, але за направленням приїхала
працювати в Рокитнівський район. Село,
яке мене зустріло, було чужим і холодним,
біднота і бездоріжжя. Розвіялися, розбилися вщент мої рожеві мрії. Сльози відчаю,
сльози туги за рідною домівкою. Скрашу-
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веде». І знову та ж сама онкологічна лікарня. Тільки тепер хворий чоловік. Заключний діагноз страшний. Сльози, тривоги,
біль в серці. Але одна думка: «Треба жити».
Після довгого лікування чоловік також стає
інвалідом ІІ групи.
Попри страшні випробовування долі
життя не закінчується. Ось уже третій рік
ми інваліди. Незабаром у нас ювілей –
«Срібне весілля». Я думаю, що в цей день
ми повінчаємось в нашій церкві і проживемо іще довге і щасливе життя. Головне –
вірити. Вірити в свої сили, вірити своїм рідним. Вірити в Бога. Все, що я маю, що довелось пережити моїй сім’ї, я завдячую Богові.
Шановні читачі! Вірте в Бога! Вірте в
свої сили, не падайте духом, і ви переможете всі недуги!
Хай живе надія, хай земля радіє!
Хай печаль серце обминає,
І добро всіх людей єднає.

вала життя хоч якось робота з дітьмипочатківцями, нові друзі, нові знайомства,
а ще підтримка колективу школи. Та бажання повернутися до рідної домівки не
полишало мене і після трьох років роботи в
школі. Але, як в народі говорять – не тут
воно було.
Свою руку і серце мені запропонував
вродливий хлопець. Звичайно, я не відмовилась. І в 1988 році пролунало «Гірко». В
1989 році в нас народився синочок, а в 1992
році – донечка. Будучи заміжньою, я продовжувала навчання і моєю підтримкою
був чоловік. Йшли щасливі роки. Діти підростали, в нашій сім’ї панував мир і спокій.
Небо завжди було голубим, а сонце теплим і
світлим. Син закінчив інститут, а дочка поступила на І курс вузу. Та невеселою була
пісня мого життя, обірвалася щаслива мить.
Обстеження в лікарні і заключення лікарів:
– Пухлина молочної залози. Терміново
потрібно оперувати.
Душа рвалася на частини, сльози котилися градом. В думках промайнули всі роки
життя.
– Чому зі мною так? Чому так мало? Чому так рано? А як же діти? Як чоловік? Як
вони без мене житимуть?».
Але в серці ще жевріла надія.
– Можливо, все ще минеться, все закінчиться добре.
Пройшла операція. Першими, кого я
побачила – був чоловік і донька. Із сльозами на очах вони стояли над лікарняним
ліжком. Перше, що сказала я:
– Не плачте, я буду жити. Я повинна
жити.
Після важкої операції (видалили всю
молочну залозу), я стала інвалідом ІІ групи.
Важко було, та моєю підтримкою була
сім’я, діти продовжували навчання.
Здається, все минало, рани гоїлись. Та
раптово захворів чоловік. І як говорять в
народі: «Біда сама не йде, а іще за собою

Марія Мініч, вчитель початкових класів,
с. Кам’яне Рокитнівського району

Марія Степанівна з чоловіком та дітьми
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Семикласницю Надійку Шанько в школі
знають і поважають. Друзі люблять її за спокійну вдачу і стриманий характер. Вчителі ж
відзиваються про неї як про розумну, здібну і
наполегливу ученицю. А для мами Надійка –
надія її майбутнього.

тяна – мама дівчини. Люблячий тато опікується уже обома: дружиною і донькою. Піклується про сестричку, оберігає і допомагає
їй старший брат Сашко.
Та осінь була найважчою в житті дівчини. Хвороба стрімко прогресувала – все важчим ставав кожен крок, кожен рух. Лікарі
приймають однозначне рішення: операційне
втручання. Це була єдина надія на полегшення стану хворої.
Оперували Надійку в одній з київських
клінік. Оплатити операцію допоміг дід Андрій. Адже зростала Надійка на його очах. Не
раз скупа чоловіча сльоза блищала на його
очах, коли він дивився на змучену хворобою
внучку. Та й тато спродав усе, що зміг.

Великі світло-сірі очі дівчини випромінюють доброту і щирість, хоч Надія за свій
короткий дитячий вік натерпілася багато фізичного болю. Важкі мамині пологи далися
дівчинці взнаки. Вроджена травма опорнорухового апарату з часом все більше і більше
погіршувала стан здоров’я. Мама, медпрацівник за освітою, як ніхто інший, знала, що чекає на її доньку в майбутньому. Тому постійно їздила з нею на консультації до лікарів,
виконувала всі їхні приписи. Лікарняна палата стала другою домівкою для маленької Надійки. Старання лікарів та батьків не були
марними. Першого вересня, святково одягнена з великими білими бантами на голові, Надійка пішла в перший клас Удрицької загальноосвітньої школи.
Дівча з цікавістю поринуло у незнаний їй
ще досі світ знань. Саме тут, спілкуючись з
друзями, учителями вона черпає наснагу до
життя, а однокласники вчаться у неї доброті,
мужності і витримці. А ще Надійка активний
користувач бібліотеки. І навіть коли доводилося час від часу перебувати в лікарні, продовжує читати. Це заняття стало невід’ємною
частинкою її життя.
Згодом шкільне життя захопило Надійку,
і хотілося вірити, що хвороба відступила.
Дивлячись на усміхнену доньку, повеселіли і
батьки. Та невдовзі мама помічає, що біль
все частіше сковує рухи доньки. З’явився відчай і смуток у її очах. І знову – одноманітні
лікарняні будні, невтішні прогнози лікарів.
Кажуть: біда сама не ходить – біда біду водить. Так сталося, що важко захворіла й Те-

…Зараз Надія пересувається поки що за
допомогою милиць. А коли вдома є старший
брат Сашко, намагається ходити без них, брат
є найпершим помічником Надійці, своєрідним її тренером.
Зараз Надійка навчається за індивідуальною програмою. Щодня згідно з розкладом
уроків з нею працюють учителі Удрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які крім
уроків, знаходять й теплі слова підтримки для
своєї учениці. Та й щось солоденьке час від
часу приносять. Частенько бувають у своєї
подруги і однокласники. Отоді вже в хаті посправжньому лунає веселий сміх і жарти!
Друзі приносять їй книги з бібліотеки, розповідають про шкільні справи. Дівча мріє поїхати з однокласниками на відпочинок до моря.
А ще у Надійки з’явився новенький
комп’ютер. Тато купив його і знову ж таки не
без допомоги дідуся та брата. Ось тільки лікарі не дозволяють ще тривалий час працювати за ним. І дівчина дотримується цих рекомендацій.
Окрім читання, є у Надії ще одне улюблене заняття – вишивання хрестиком. Захо30

ПОВІР У СЕБЕ________________________________________________________"Інва.net" № 27
пилася ним ще у молодших класах, на уроках
трудового навчання.

Вона вірить: як тільки їй лікарі дозволять,
то почне вишивати рушник, який стане щасливим оберегом їхньої домівки.
Ніна Кот

На сто доріг закляте "мушу",
За сто віків не відмолю.
Вже оголила осінь грушу,
Мій день із смутку і жалю...

Цим рядкам – десяток літ. Виливаючи в
них колись свою жіночу тугу, навіть не думала про те, що оце гірке «мушу» – тяжкий
хрест багатьох. Варто лиш підняти голову,
озирнутись довкола, вслухатись у людські
голоси й відразу ж збагнеш, що власні проблеми – сущі дрібниці поруч тих негараздів,
що впали на плечі ближнього. Як часто ми
нарікаємо на долю, прагнемо чиєїсь підтримки, шукаємо співчуття, виливаючи невтішні
жалі з приводу і без. А мали б просто радіти,
бо живемо на цьому світі, маємо певні статки,
родини, друзів, роботу, а головне – маємо
здоров'я. Хай навіть все це й стало нині поняттям відносним. Бо в когось і хороми кращі, й кар'єрний ріст, і діти – вундеркінди, й до
аптеки завертає лише з приводу банальної
нежиті. Таке собі суцільне безхмарне буття.
Та поруч нас ще є й інше життя, сповнене болю й одвічної боротьби з хворобою та самим
собою.
«Я – мушу!» – девіз, під яким іде життєвим шляхом Григорій Вишневський. Торкається ногами землі і вже радіє навіть з того.
За плечима чоловіка 40 літ і безжальний статус інвалід дитинства. За злою іронією долі, у
нього навіть власний день народження припадає на 3 грудня – Міжнародний день інвалідів. В цей світ він прийшов з тяжкою хворобою: лікарі констатували ДЦП. Свій перший крок у житті зробив семирічним хлопчиком. Скільки довелось звідати болю йому і
його батькам – Любові Яківні та Володимиру
Федоровичу!
– Дитятко ваше таке кволе, хто знає, чи й
житиме довго, – говорили лікарі матері. А
вона не втрачала святої надії: годувала з ложечки, носила на плечах, поневірялась по лікарнях. Яких сил то їй все коштувало, певне,
один Всевишній знає. У 7 років Грішка таки
почав ходити. Скільки то радощів у сім'ї Вишневських стало! І сонце вже яскравіше сяяло, і небо лагіднішим видавалось. Через два
роки хлопчика відвезли до спеціалізованої
школи-інтернату в Костополі. Хай уже здоро-

в'ям синочок обділений, а освіту, професію,
власний шматок хліба він у житті повинен
мати. Тим паче, що Грішка був таким допитливим в усьому. Десь у класі сьомому відчув
справжній потяг до техніки, електросправи.
Тож по закінченні 8 класу вирішив продовжити навчання в Житомирському спеціалізованому інтернат-ліцеї, де й набув собі спеціальності слюсаря-електрика побутової апаратури. Щирий, товариський, комунікабельний
хлопець, попри жорстокий діагноз, постійне
відчуття болю в ногах, прагнув бути таким,
як усі. Тягнувся до молодіжних компаній, мав
багато друзів, не зациклювався на своїй хворобі. Після навчання влаштувався на роботу в
Зарічненський Будинок побуту. 3 роки працював у цьому закладі електриком. Часом
хтось і дивувався: має хлопець сяку-таку пенсію по інвалідності, сидів би краще дома, ніж
ото щоднини по автобусах спотикатись, дістаючись від Бродниці до райцентру. Якщо
поміж людьми кортить бути – поладив би кому який прилад і весь клопіт. Тиша насиджених гнізд – гарна річ. Особливо, якщо те гніздечко твоє, власне. Він теж, як усі, мріяв про
сім'ю, дітей – ото й волів не полишатись на
самоті. Криза на підприємстві згодом звершила свою справу – отримав розрахунок. Як
бути далі? Тим питанням переймався весь
час. Особливо, коли надходили листи від
31
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Жанни. Вони познайомились ще в Костополі.
Дівчина була на кілька років молодшою, мала
теж ДЦП, хоча народилась практично здоровою. Під час пункції їй зачепили спинний мозок. 6 років вона провела в інвалідному візку.
Після закінчення школи шляхи Григорія та
Жанни на якийсь час розійшлись. Бачились
лише на зустрічах випускників та спілкувались за допомогою листів. Дівчина працювала бухгалтером на Рівненському об'єднанні
«Азот», мала кімнату в гуртожитку. Вона вже
давно була щиро і, як їй видавалось, безнадійно закоханою в Грішу. Навіть не сподівалась на вбрання нареченої, вінчання в церкві
– її каліцтво ніякими шатами не прикриєш. Та
в один із весняних днів він таки переступив
поріг її кімнати: «Будь моєю дружиною». Повінчані Богом і людьми, відтепер пішли по
житті разом, ще не відаючи, скільки лиха
відміряє їм доля.
На «Азоті» знайшлась робота й для Гріши. В пральному відділі бракувало електрика.
В тому ж гуртожитку, де мешкала Жанна, їм
дали простору, у 18 квадратів кімнату. «Дві
пенсії по інвалідності, дві заробітні плати –
жити можна, – втішали себе молодята. Головне – в парі, разом. Тепер ніякі труднощі їх не
злякають». Жанна була гарною господинею:
вміла куховарити, гарно в'язала, вишивала.
Спокійний, врівноважений Гріша був ще й
відмінним сім'янином. Ото, якби ще дитятко
Бог послав! Через шість років Жанна таки
прошепотіла йому схвильовано: «Я – вагітна!».
З яким нетерпінням очікували вони появи
свого первістка на світ! Скільки надій, сподівань було утому чеканні! Та з пологового будинку Григорій привіз додому лише рожевий
сповиточок, з якого дивились на світ ясні
оченята його донечки. «Добре, що дівчинка
народилась, буде мені помічницею», – тулив
до себе крихітку, тамуючи в грудях біль і
безпорадність. У дружини – післяродова депресія. Коли отой стан подолає – невідомо.
Він годував, купав донечку, прав пелюшки,
не спав ночами. На роботі дали відпустку, потім взяв лікарняне, далі знову – відпустка.
Коли нарешті Жанна повернулась з лікарні
Гріша зрозумів, що відтепер клопотів і турбот
у нього додасться вдвічі. Йому довелось залишити роботу, бо окрім донечки мав ще й
піклуватись про дружину. Крізь призму хворобливої свідомості Жанна вбачала в чоловікові свій порятунок, захист від зла усього світу. Безпорадним дитям заглядала в його очі,
щохвилинно благала його допомоги. Отак

Григорій став за няньку та матір і для донечки Марійки, і для дружини. Звалив на свої
слабкі плечі всі домашні клопоти: зготувати,
прибрати, попрати, одягти, причесати, вміло
розпорядитись сімейним бюджетом.
– Не дарма в народі кажуть: біда навчить,
– розповідає Григорій.
– Мене й справді вона навчила всьому.
Спочатку осягав премудрості догляду за немовлям, вчився готувати для Марійки дитячі
суміші, кашки. Далі потрібно було брати на
себе обов'язки й господині дому. На кухні, а
вона в гуртожитку загальна, допомагали сусідки. Підказували, як правильно борщ зварити, пельмені зготувати. Вряди-годи купував
якісь журнали з кулінарії, виписував з них
рецепти. Донечка підросла, спробувала в когось голубці й вельми їх полюбила. Мусив
вчитись їх готувати. З пранням легше – закинув в машинку, вийняв, посушив, попрасував.
Практично, вмію робити все. Правда, виконую роботу повільно, швидко не виходить.
Дуже вдала в цьому році в мене консервація,
особливо огірочки з помідорами. Гості дивуються, коли дізнаються, що я сам готував ці
запаси. Мрію ще навчитись пекти хліб. Думаю, що з часом осягну цю премудрість. Марійці у січні виповниться 4 рочки. З першого
вересня вона пішла в спеціалізований садочок-профілакторій. Там надзвичайно гарні
умови: тепло, затишно, є басейн, дітей вчать
англійської мови. У доньки феноменальна
пам'ять. Все схвачує миттєво. Знає безліч віршів, пісеньок, вміє рахувати. Така цікава, допитлива. Ви навіть і не уявляєте, яким щасливим я почуваюся, коли дивлюсь на неї. Виросте, вивчиться, буде й мені в житті підтримка.
Вона вже й зараз береться татові допомагати.
Мию посуду, а Марійка забереться на стільчик і так вправно починає й собі мити, що аж
дивуюсь. Здоров’я Жанни так і не поправилось. Стала ще гірше ходити, ніж раніше. Коли у неї на душі більш-менш спокійніше, може почитати книжечку для Марійки чи поговорити з нею. А ось, щоб надовго залишити її
саму – про це і мови бути не може. Ще коли в
місто на годинку відлучусь – якось перебуде,
а про поїздку в село, до батьків без неї – й гадати неможливо. На Костопільщині, звідки
дружина родом, живе її мама. Батько кілька
років тому помер. Не раз її хотіли забрати в
село, щоб поїхала, відпочила. Боїться: «Гриша мене покине». А як же я можу таке вчинити? Ми ж не для того вінчались. Сім’я є сім’я:
і в радості, і в горі – все повинні долати разом. А тепер у нас з’явилась ще одна пробле32
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ма. Три роки тому, після тяжкої хвороби, в
мене на руках померла моя мама. В селі залишився старий батько. Йому незабаром 81
рік виповниться. Не здужає. Весь свій вік відпрацював у дорожньому відділі, дорогу від
Дубровиці до Зарічного на колінках подолав,
прокладаючи шосейку, через те й не несуть
більше ноги. Як старому, немічному чоловіку
самому з такою бідою впоратись? Нас у батьків троє. Брат Микола мешкає в Дубровиці, та
після перенесеного інсульту сам потребує постійного догляду. Сім’я старшого брата Василя проживає на Київщині, тож незабаром і
він має поїхати до дружини та дітей. Я мушу
його підтримати, мушу забрати свою сім’ю і
переїхати до батька. Адже треба комусь і про
нього подбати. Чи вистачить на те сили? Мусить вистачити. В місті, звичайно, набагато
легше, в тому плані, що не потрібно дбати
про дрова, газ, воду, копати город. Але кімната в гуртожитку поки що не приватизована. У
квартирі нам відмовили. Хоча не так давно
таким сім’ям давали житло. Ми були з дружиною на прийомі в директора підприємства,

адже обоє маємо статус інвалідів дитинства.
Вислухали, покивали головою і сказали, що
під цю Програму наша сім'я, на жаль, не підпадає. Проковтнув ту образу – й потому. Скільки подібних ударів було в житті! Всі треба
було пережити, витримати. Від них тільки
досвіду додається. Якось воно буде. В світі
стільки горя, біди, стільки кривди. А у нас,
слава Богу, є Марійка. Вона така старанна,
така доброзичлива, щедра, що від того тільки
серце радіє. Хіба, маючи таке щастя, можна
опустити руки, спасувати при труднощах?!
Слова Григорія чіпляють за живе. Іноді
сили, гарту, витримки варто повчитися у людей фізично кволих, але таких мужніх і сильних духом.
Я – мушу! Щоднини, щомиті ті слова ведуть Григорія по життю, не дають схибити,
впасти в розпач, розчинитися в почуттях жалю до самого себе. Я – мушу! Як найвище
кредо, як найвагоміший сенс життя. Я – мушу! Не заради себе – заради інших. Гідно
честі й поваги усіх.
Г. Гаврилович

Вперше познайомилася з нею кілька років
тому. Її оптимізму, цілеспрямованості та наполегливості варто повчитися кожному, особливо тим, хто звик нарікати на долю при
найменшому випробуванні. А от вона завдяки власному характеру і підтримці рідних ніколи не опускала рук, сміливо дивилася в обличчя випробуванням і вперто рухалася на
своєму інвалідному візку вперед.
Світлана Конюша народилася 1985 року.
У Сокальській школі-інтернаті опанувала навчальну програму початкових класів. Середню освіту здобула на базі ЗНЗ № 5 м. Кузнецовськ. Закінчила Київський університет туризму, економіки і права, пройшла курси секретаря керівника при Центрі професійної
реабілітації інвалідів. Деякий час займалася
репетиторством з англійської мови. До сьогоднішнього дня з вдячністю згадує своїх
вчителів, які подарували жагу до знань і дали
гідний старт у майбутнє.
Незважаючи на свій стан, Світлана постійно намагається знаходити собі якесь заняття. Прагне повноправної роботи. А ще вона любить писати вірші «для класної душі».
Дівчина не втрачає оптимізму, намагається

жити звичним для багатьох життям. Любить
відпочивати і дарувати рідним та друзям подарунки.
Вона завжди мріяла знайти вірне щире
кохання. Напевне, Бог почув її, адже більше
року тому, оздоровлюючись у санаторії
м. Саки, зустріла його – Олександра.
– Під час знайомства промайнула іскорка
в поглядах чи серцях, – згадує зараз Світлана.
33
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«Світлана ніколи не падає духом. При
першій зустрічі мене вразила її комунікабельність і розуміння співрозмовника», – поділився спогадами чоловік.
Вони щасливі, живуть сьогоднішнім
днем, адже в ньому акумулюють всі свої плани, мрії, бажання, перемоги. Кожен день проходить у передчутті нового, прекрасного,
щирого. Олександр працює, а Світлана готується до втілення однієї зі своїх мрій: навчитися керувати автомобілем і отримати водійське посвідчення.
Дівчина переконана, що людина народжується як для випробувань, так і для щастя.
Він, дивлячись у її очі, розуміє, що можливо,
й жив заради зустрічі з нею. Обоє радять не
опускати рук і впевнено рухатися назустріч
новому, адже візок – не перепона щастю і
повноцінному життю.
Лариса Ярошик

– Ми багато спілкувалися. Завжди було
про що поговорити.
Нині пара живе в Криму. У них окреме
помешкання, в якому затишно не тільки тілу,
але й душі. У своїй обраниці Олександр цінує
безпосередність, оптимізм, волю до життя,
внутрішню і зовнішню красу.

Олена Лоб народилася 1972 року в селі
Малушка. Тут пройшли дитячі і шкільні роки.
Після закінчення школи доля закинула в Почаїв, там здобула професію, працювала швачкою, зустріла свою долю. Здавалось, усе було
добре. От тільки зір поступово слабшав. З часом почала погано бачити. З року в рік проходила курс лікування, але зір погіршувався. Там
же в Почаєві їй дали ІІІ групу інвалідності.
Працювати за станом здоров’я не змогла. Повернулася в село до батьків. Незважаючи на
заборону лікарів, народила донечку Оксанку,
відчула радість материнства. А зір притуплювався, дали їй ІІ групу інвалідності. І ще одна
біда постукала у її вікно: помер чоловік. Втрату помогли перенести її батьки, родичі.
Олена Петрівна щира серцем і добра душею, красива і лагідна жінка. Вона має тверду волю і сильний характер. Вона чудова порадниця і вміла рукодільниця, дуже гарно
в’яже гачком. На її рахунку сотні витворів її
рук, обділила ними всіх своїх рідних і друзів:
це і серветки, шапочки, спідниці, безрукавки,
светри, туніки. Крім в’язання, має багато захоплень і вподобань. Олена Петрівна є читачем бібліотеки, любить читати класику і періодику, захоплюється вирощуванням квітів,
займається городництвом. А ще вона гарна
господиня. Вся консервація, салати, компоти
виключно на її відповідальності. Хороший

кулінар: випікає торти і тістечка, пироги.
Добра підмога немолодим уже батькам. Чарівна, мила, порядна і любляча мама. Всю
свою любов вона віддає своїй родині, а особливо – своїй єдиній донечці – Оксанці. Вона в
неї красуня, розумниця, закінчує ліцей і мріє
здобути гарну професію. Тож хай ваші мрії і
бажання здійсняться.
P.S. Роботи Олени Лоб розміщені на
звороті «Інва.net» № 27.

Марія Сулім
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У слів є дивовижна властивість: коли ми
занадто часто чуємо котрісь з них – перестаємо розуміти їх зміст. Мабуть, це стосується
не лише слів, а й людей, занять і місць, з якими ми часто стикаємося, але слів – особливо.
Це прийнято називати буденністю.
Чи часто ми свідомо бажаємо доброго дня
і чекаємо на відповідь? – Що є для нас вітання? – Щоденний ритуал, доведений до автоматизму, данина вихованню чи просто звичка? Чи часто задумуємося над значенням
приказок та ідіом? – Чи віримо ми у те, що
говоримо? – Чи чесні ми з собою, коли говоримо, що «У світі є місце для дива»?..
Неділя 14 жовтня запам’яталася мені не
святом Покрови чи відмічанням 70-річчя з
Дня заснування УПА, а поглядом 16-літнього
підлітка, що нагадав очі іншої дорогої мені
людини. Це був погляд дорослого чоловіка,
людини, на яку звалилося доросле життя, а їй
ще невтямки, що з ним робити.
Цього хлопчика звати Станіслав Мельничук, він вихованець Рівненського навчальнореабілітаційного центру «Особлива дитина» і
людина, достойна всілякої поваги. Цьому
хлопчині 16 і він художник. Доля відняла у
нього можливість вільного пересування через
рідкісну хворобу нирок (він користується милицею), але невгамовне, сильне бажання жити, рухатися наділило його іншим талантом:
відтворювати оточуючий світ на полотні. Його картини, поруч з наївністю перших спроб
молодого митця, відрізняються прекрасним
чуттям композиції та якоюсь невловимою дитячою любов’ю до зображуваного об’єкта.
Стас Мельничук навчається у художній
школі, брав участь у ІІІ Міжнародному «Конкурсі без кордонів», влаштованому Фондом
«Інше життя» (зайняв третє місце в конкурсній програмі «Інвалідність – не факт!»), персональній благодійній виставці-аукціоні в
центрі Рівного, мистецькій презентації, присвяченій «Євро-2012», дитячій радіопередачі
«Реальні мрійники».
А 14 жовтня 2012 року він став учасником
урочистого відкриття книжкової полички у
кінотеатрі «Кінопалац Україна», що відбулося у рамках Всеукраїнської ініціативи «Додай
читання», як автор дизайну тієї самої полички. Мало хто серед абсолютно здорових дітей
міг би похвалитися участю у Всеукраїнському проекті у 16 років.

Але навіть не це
головне,
приклад
Стаса
підтверджує
феномен
людської
природи,
який
полягає у тому, що
втрати нашого життя
компенсуються
можливостями. Біда в
тому, що далеко не
кожному
з
нас
вистачає мудрості та
сміливості перестати
битися
у
закриті
природою двері, та
знайти власний шлях.
Наскільки
комфортною
ця
дорога буде для нас,
залежить від того,
наскільки старанно ми її торуватимемо. Наша
доля, за своєю суттю, як точка, через яку ми
можемо провести безліч прямих, але більшість з нас обмежується відрізком, що дзеркально відтворює лінію, яку проводять оточуючі; можливо, так простіше, безпечніше,
але простіше – не означає краще, а безпечніше, як правило, означає нудно… То чому дехто з нас складає руки, вирішивши, що двері,
які закрилися перед ним – останній вихід, а
хтось починає шукати шпарини і робити з
них свої вікна у світ? – Справа у жазі до життя, сміливості чи удачі?.. – Не знаю, але вірю,
що ці люди вкладають у свої слова зміст частіше за інших і вони прекрасно розуміють,
що чудо – це коли ти викладаєшся «на повну»
заради своєї мети і, досягнувши її, відчуваєш:
«Ти зробив це!», а навколишні вбачають у
цьому диво…
Чудо існує у свідомості людей, що живуть
сумніваючися в собі, світі, інших людях, ті з
нас, що вміють цінувати життя, вірити у себе
та рідних, знають, що можливо все. Для того,
щоб сталося диво – недостатньо просто у
нього вірити – потрібно працювати над своєю
метою: старанно, постійно, наполегливо і тоді
ця робота принесе плоди. Можливо, коли Ви
нарешті доб’єтеся свого, результат не здаватиметься Вам чимось дивовижним, але збоку
це виглядатиме справді неймовірно!
Юлія Ковальчук
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Узявши за огляд невелику плату, він випроводив спантеличеного пацієнта за двері.
Доля йшла Артему назустріч. За декілька
днів його, як молодого географа (він перший
рік викладав у школі після закінчення педуніверситету) наділили додатковим навантаженням – шкільним гуртком туризму, робота якого досі була у занедбаному стані. Так туризм,
а з ним і теніс, стали основою його оновленого життя.
Спочатку зі своїми вихованцями він робив
недовготривалі вилазки на природу, тобто до
лісу, де палили вогнище, збирали рослини для
гербарію і грали у теніс на галявині. Потім,
розробивши маршрут на карті, проходили
ним. Вибирали ускладнені річкою або узгір’ям, хащами чи ущелинами місця, освоюючи елементи екстремального туризму. Школярі долали дедалі більші відстані разом зі своїм
учителем, не здогадуючись, що його постійно
мучить біль… Проте Артем бачив, що чим більше він ходить, тим менше відчуває біль.
Почав брати участь в обласних чемпіонатах, паралельно робив велоподорожі, часто
один, бо відчував потребу випробувати можливості свого організму. Мандрував не тільки
суходолом, а й річками рідного краю на човні.
Біль більше не сковував рухи. І не мучив
його, ніби десь зник. Лише на корті, де Артем, захопившись тенісом, часто бував, коли
тягнувся ракеткою за м’ячем, відчував іноді
його різкий поштовх у спині, і тоді згадувалися слова лікаря: «Твій хребет сам тобі підкаже…».
Але він не припиняв ані туристичних, ані
спортивних занять, ані закалювання. У приватному секторі, де він мешкав у невеликому
будинку, сусіди вже не дивувалися, коли
хлопець взимку приходив до них у шортах з
оголеними, притрушеними снігом колінами.
А у зимових походах на свято Водохреща купався в ополонці.
Тепер Артем у крос-поході міг подолати
відстань більше тридцяти кілометрів на день,
а велосипедом – до сотні. Він став капітаном
команди освітян з туризму у своєму районі,
має перший дорослий розряд зі спортивного
туризму, а ще – постійний учасник змагань 2,
3 рівнів, де майже завжди його команда
займає почесні місця. І у боротьбі з хворобою
він також переможець…
Сергій Білюк

Артем стояв на зупинці. Підійшов тролейбус і натовп людей метнувся до задніх
дверей. Штовхаючи один одного, люди тиснулися у салон. Артем за звичкою культурно
пропускав усіх, а коли сам став на підніжку,
то відчув біль у попереку… Хлопець вже чекав його, як давнього недруга, який приходить без попередження, щоб робити свою злу
справу – мучити людину.
Протиснувшись крізь натовп у кінець салону, Артем обперся на округлий кут, щоб
хоч трохи перенести вагу тіла і біль у ньому
на прохолодне залізо. А як добре було б десь
присісти, хоч на краєчок м’якої лави!.. Та про
це годі було мріяти… Молодий, гарний, здоровий з виду юнак моститься на звільнене
крісло у переповненому тролейбусі. Яке неподобство! Одразу знайшлася б пристаркувата (навіть не дуже) мадам, яка б вистидила
його і, зігнавши з місця, переможно всілася
туди сама.
Треба було терпіти біль і думати про надію, що була попереду – хворий їхав до лікаря. Це був уже не перший його візит до лікарського кабінету. Артем відвідав не одного
спеціаліста-хребетника, а багатьох, був він і у
знахарів, які шепотіли молитви і викачували
яйцем наврочення. Проте полегшення не
приходило, навпаки, біль у попереку збільшувався, ставав тривалішим і ніби згущувався, допікаючи по усьому хребту. Біль сковував рухи, заважав вільно ходити, давив на мозок. Він виникав нібито раптово, але ставав
дедалі сильнішим і також раптово зникав.
У орендованому готельному номерікабінеті хлопця зустрів досить молодий усміхнений лікар. Оглядаючи Артемів хребет і
спину, щось мугикав собі під ніс. Після того
звернувся до Артема з серйозним виразом
обличчя:
– Здоровим хочеш бути, хлопче?
Той мовчав у відповідь.
– Тоді вибирай – спорт, постійне навантаження на ноги, загартування також дуже
бажане, навіть необхідне, або через кілька
років – інвалідний візок…
– А ліки?.. – майже пошепки запитав хворий.
– Оце твої ліки – ходьба, велосипед і поступові навантаження. Твій хребет сам тобі
підкаже. Більше мені нічого сказати.
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Є люди, які, подібно до сонця, притягують до себе інших людей. А секрет магнетизму, напевне, у людяності, щирості та чуйності. В сонячній душі, яка здатна генерувати і віддавати енергетику, створює ауру краси і добра, яких так не вистачає в
цьому абсурдному, підступному, сповненому обману і фальшу сьогоденні.
Зараз вона проживає в Здолбунові. Розраду знаходить у родині і в слові. «У щасті муза
би мовчала, і я, напевне б, не писала» («Не
геній я і не талант»). Відвідує літературний
гурток «Поетарх» при Палаці дітей та молоді.
Автор поетичної збірки «Каркаде» (2008). Її
твори були надруковані у літературному альманасі «Наше коло» (2008), у літературнокраєзнавчому журналі «Погорина» (2009), у
збірнику «Берізка-2» (2011), у літературнохудожньому журналі «Світло спілкування»
(2011) у м. Житомир та ін.
Її активності могли б позаздрити чимало
фізично здорових людей. Вікторія є неодноразовим переможцем конкурсу «Повір у себе». А в 2011 році на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі патріотичної творчості «Червона калина» її відзначили у номінації «Велике
серце». Раїса Недашківська вручала Вікторії
цю нагороду, а рідні раділи за дорогу для них
людину. На мій погляд, це найкраща нагорода. Бо творчість і талант оцінять читачі і найоб'єктивніший та наймудріший критик – час,
а велике серце у світі відчуження і хаосу,
розкривається через створені нею поезії – це
велика цінність, що піднімає людину над
суєтним буттям і витворює з неї Людину.
Вікторія не замкнулася в собі, вона відкрита до спілкування. Пам'ятаю ще зі студентських часів – в очах застигли сльози, а
вуста сміються.

Вдячна долі, що подарувала мені можливість спілкуватися з такою людиною – це
Вікторія Ростиславівна Самчук. Народилася вона в 1977 році у м. Рівне. Після закінчення загальноосвітньої школи навчалася у
Рівненському державному гуманітарному
університеті, де здобула фах бібліотекарябібліографа. У спогадах про студентські роки
на задній план відходять матеріальні труднощі, вони були у всі часи. Бо освітлені вони
міцною студентською дружбою, коханням.
Вікторія вчилася добре. Бувало, коли через хворобу (цукровий діабет) не відвідувала
заняття, мене дивувало, з якою легкістю вона
входила в навчальний процес, так, ніби позаду не було пропущених лекцій, практичних
занять, семінарів. Це дивовижне вміння мобілізувати свої сили – не раз допоможе їй в
житті.
Після закінчення вузу працювала в обласній бібліотеці для юнацтва, потім у бібліотеці
Національного університету водного господарства та природокористування. Але хвороба давала про себе знати ускладненнями. Настав той момент, коли світ перед очима заступила темрява.
Якими словами можна описати, що відчуває людина в такі моменти? Радість ми уявляємо в різнобарв'ї і переливі кольорів, відтінків, а горе – одного кольору. Велетенська потужна хвиля накриває тебе, а коли викидає на
берег, а ти у ньому інша. Та сила диктує тобі
свої правила, вказує, де твоє місце – там, на
узбіччі. Мовить: «Дивись, скільки молодих,
розумних, здорових людей не можуть знайти
роботу за спеціальністю, реалізувати себе. А
куди ж тобі?». Страх, відчай... Залишитися
сам-на-сам зі своїми проблемами, замкнутися
у чотирьох стінах і байдуже скоритися обставинам – такий варіант для Вікторії був неприйнятний. І вона боролася. За короткий час
вивчила шрифт Брайля, навчилася працювати
за комп'ютером завдяки Інтернет-центру
«Окуляр» у Рівненській державній обласній
бібліотеці. Але роботу довелося залишити.

Кожне слово маю вистраждати.
Кожну думку маю виплекати.
Кожну мрію маю винищити,
Кожну дію – виважити.
Кожний порух серця – стишити,
Кожну сльозу – віями притримати,
Кожну посмішку – висвітлити.
І самотність в душу не впустити.
Вміє відсторонитись від власних проблем,
вислухає, розрадить, допоможе іншому. Займає активну громадянську позицію, є заступ37
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ником голови Рівненського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської
організації людей з вадами зору «Генерація
успішної дії», робить все можливе, щоб привернути увагу влади до проблем незрячих і
забезпечити їх вирішення.
Для мене поезія Вікторії Самчук – це той
простір, де знаходиш себе, в якому хочеш по-

бути, відчувши життя, в єдності з природою.
Думаєш, що не дивлячись на важкий час і
примхливість долі, людина завжди повинна
бути людиною, а це можливо тоді, коли засвітиш у собі сонце, і тоді, навіть в найтемніші
дні ніяка сила його в тебе не забере.
Тетяна Драпата

ТВОРЧІСТЬ ВІКТОРІЇ САМЧУК
Потомлене листя
Потомлене листя летіло додолу,
Спокійно вмираючи серед небес.
Вже танцю із вітром не буде ніколи.
Його не помітив сучасний прогрес.

Ніч
Зотлів, немов цигарка, день,
В долоні мокрих вулиць впав.
Не чутно в місті більш пісень
І ніч повзе, як той удав.
Та ніч-хитрюга стереже
У вікнах сни і таємниці,
Події денні покладе
В архів, на зоряні полиці.

Міняються пори, одна за одною,
У вихорі часу тече, як пісок,
Потомлене листя вмирало зимою,
Щоб душу віддати весні для квіток.

Найкращий друг – мама
Мов сонечко всміхнулося уранці,
І легкий вітерець щоки торкнувся,
Від сну звільнилися вже очі-бранці –
То мамин поцілунок сяйнув.

*
*
*
Холодні ранки. Спекотні дні.
І павутиння у повітрі.
Це літо заблукало восени,
І сонця промені тендітні.

Це засіяли ясно в мами очі
Від ніжності, любові і тепла.
Вона своїй дитиночці охоче
Всю душу, серце й долю віддала б.

Це літо не заснуло восени
І нам дарує теплу днину.
Та задурманено-туманні сни
Лягли серпанком на ожину.

У мами сни – сполохані лелеки,
Надії в неї крихкі, мов кришталь,
Щоб діти не полинули далеко,
Залишивши на згадку тільки жаль.

Храм душі
Я душу заховаю в шрами.
На блискавку закрию серце.
З любові побудую храми,
У дзвонах хай вона озветься.

Як діти поруч, тільки й того щастя,
Барвисто в мами мрія розцвіта.
Щоденно молить: «Оминіть, напасті,
Залишся за дверима, самота».

Я вітром полечу полями,
Лісами, горами і небом.
Я дивно зацвіту лугами
І заблукаю буйним степом.

Допоки в мами діти ще маленькі,
Іще надія мов кришталь бринить,
Щоночі пригортається тихенько,
Щоб на роки запам'ятати мить.

Шукатиму таких же самих,
Загублених у біосфері,
Скалічених своїми снами, –
Любов знайти у нашій ері.

Ви не соромтесь, не цурайтесь мами.
Вона для вас завжди найкращий друг.
Віддячте їй словами і ділами,
Щоб мамин біль в душі і в серці вщух.

Збудовані з любові храми
Позначу я на карті світу.
І душі, сховані у шрами
Оселяться у храмі жити.
38
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Камінне серце зацвіло,
Рожево-зоряним лататтям.
Для мене, все віддавши, що було,
Ти душу напоїв незвичним щастям.

Не варто
Писати про кохання вже не варто,
Чи вік не той? Розчарувалась в нім?
Бо те кохання – лише долі жарти;
То синій птах у небі голубім.
Шукати те кохання вже не варто,
Пробігла юність, знову не вернеш.
Від нього в серці тільки з болю ватра,
І ти її ніяк не оминеш.

Село
Здається тут спокійно і затишно
Й кує зозуля в далині.
Давно вже відцвіли і яблуні і вишні
І сонце мов малятко уві сні.

Питати про кохання вже не варто,
У неба, в долі, в Бога, у людей.
І не знайти до нього в «гуглі» карту,
Згубилась в іскорках німих очей.

Село росте, цвіте і пахне,
Лиш кури чимчикують зна-куди.
Сусідський песик біля хати гавкне,
Зпросоння застережливо: «Не йди!»

Чекати те кохання вже не варто,
Бо все, що ждеш – ніяк не настає.
А доля тихо сипле й сипле гарту,
І скам’янівши, серце сліз не ллє.

Біленькі хати квітами облипли,
Всіх кольорів можливих навесні.
Та спека в травні наче в липні,
Неурожай віщує восени.

Бажати те кохання може й варто,
Хоч вік не той, та всеодно мені.
Шукатиму в пітьмі кохання ватру,
Про нього мріятиму у житті.

Селянська праця кров’ю й потом вмита.
То нам здається в місті, що краса.
Ти спробуй-но в селі пожити!
Які тяжкі те сало й ковбаса…

Камінне серце
Мій подих із твоїм не в такт
І серце б’ється теж не одночасно.
Але твоя любов немов маяк,
Для мене світить у житті так ясно.

Метеорити
Ти знай, мені так хочеться поговорити,
Ти знай, мені так хочеться розповісти.
Та ми з тобою, наче ті метеорити,
Чиї шляхи не можуть разом пролягти.

Ти наче камінь, я – ріка,
Яка тебе так ніжно обточила
І в тихі береги вода м’яка,
Тебе поволі хвилею прибила.

Коли ти поруч – вибух двох світів одразу,
Та нарізно не можемо ніяк пливти.
Хоча космічним пилом сиплються образи,
Давай кохання ми научимось нести.

(НОВЕЛА)
Мій всесвіт тріщить по швах.
Моя галактика «Иць» дала тріщину. Так,
так, саме «Иць», вам не здалося. Не інь і янь,
як у давньо-буддистській філософії; не ікс і
ігрек хромосоми, як у занадто розумної,
всюдитицяючої, куди не потрібно, свій ніс
науки, а просто «Иць». Чому? Тому, що моя
галактика «Иць» складається з тисячі-тисячі
таємниць, дрібниць, дурниць, а саме: тисячі
лиць, вулиць, залізниць, дзвіниць, спідниць,

сідниць, таблиць, полиць, різниць, п’яниць,
семи п’ятниць; суниць, полуниць, чорниць,
паляниць, печериць (ух, смакота!), та багатобагато інших «…иць».
Ранок. Прокидаюсь від того, що за ніс
дуже приємно лоскоче знайомий аромат мого
улюбленого чаю – «Плоду пристрасті» з
маракуєю. Хтось же додумався так
оригінально назвати чай. Прокидаюсь від
того, що чую тихеньке: «Киць, киць, киць».
39
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Сідаю. Спускаю ноги на підлогу, не
відкриваючи очей, не сфокусувавши зіниць,
розумію, що моя галактика «Иць» болить так,
ніби по ній їздили возами; надколоту,
надтріснуту, надщерблену, порепану, намагаюсь відірвати від ліжка. Іду. Розумію, що
аромат мого улюбленого чаю лише залетів у
відкриту кватирку, що ніжне тихе «Киць,
киць, киць» стосувалось не мене, а сусідської,
геть здурівшої від весни, кішки. Ну знову
поталанило не мені.
Цілісінький галактично ицівський день
біжу, лечу, гонюсь, спотикаюся, пересуваюся,
іду, сама не знаючи куди і навіщо. І так все
життя.

Увечері, відкриваючи двері, переступаючи, переносячи, перештовхуючи, перекладаючи, переставляючи свою замучену,
втомлену, надтріснуту, задовбану, роздовбану, надколоту, порепану галактику «Иць»,
я знову вловлюю знайомий аромат такого
сексуального за назвою чаю. Твій спокійний
голос легко залатує, заклеює, зашиває,
ладнає, заліплює, тобто з’єднує до купи,
зцілює мою галактику, промовляючи до мене:
«Втомилась? Сідай, випий гарячого чаю».
Ніч. Ти мене ніжно обіймаєш і шепочеш
на вушко: «Киць, киць, киць». Засинаю.
Щастя…
Вікторія Самчук

(НОВЕЛА)
хвилястим чорним волоссям. Вона щодня
чекала на зустріч з ним. «Хоча б краєчком
ока знову побачити його» – думала щодня,
плакала ночами. І коли вона зневірилась знов
побачити його, він прийшов і просто забрав її
з цього великого, порожнього для неї
скляного будинку. Він ніжно пригорнув її до
свого серця і вона відчула його стукіт і
теплоту мужнього тіла. Вона була поруч його
серця цілий день і почувалась на «сьомому
небі» від щастя.
А ввечері сталося лихо. Він безцеремонно
розірвав її сріблясте у червону смужечку
плаття і почав кусати своїми білосніжними
зубами її цнотливе, свіже, молоде тіло, що
пахло апельсиново-лимонним ароматом.
Вона відчувала нестерпний біль, але вона
його так кохала, що готова була стерпіти все,
навіть наругу над її тілом. Та не змогла
витерпіти наругу над душею.
Він забрав у неї все: життя, красу,
молодість,
висмоктав
її
апельсиноволимонний аромат і просто виплюнув на
чорний брудний асфальт комусь під ноги.
Вона вчепилась до його ніг, та він розмазав її
по асфальту, як якийсь непотріб.
А вона так його кохала.
Так і в нашому житті. Хтось має міцні
білосніжні зуби, а хтось – просто жувальна
гумка, розмазана по асфальту.

Вона народилась, щоб приносити людям
радість та свіжість в їхні почуття. Так завжди
їй говорили. Казали, яка вона особлива,
струнка, гарна. Її тіло пахло апельсиноволимонним ароматом, одягнене у сріблясте з
червоними смужечками плаття. Її фото були
розвішані по всьому місту на великих
банерах. Вона почувала себе зіркою, знала,
що вона особлива, не така, як всі решта її
подруг.
Одного разу її привезли до великого
ілюмінованого скляного будинку. Поставили
на п’єдестал і там вона стала жити. Щоранку
вона прокидалась від сонячних зайчиківпромінчиків, що вигравали на її сріблястому
в червону смужечку платті, дивилась на своє
зображення напроти і розуміла, що її життя
порожнє без кохання, адже вона так хотіла
комусь приносити радість і свіжість
відчуттів.
Якось одного дня вона стояла як завжди у
своєму скляному будинку і мріяла про
кохання і раптом до скла підійшов молодий
хлопець. Він довго стояв і щось роздивлявся.
Їй здалося, що саме на неї він так дивився. Та
ні, він пішов далі, навіть порухом очей не дав
їй зрозуміти, що вона йому сподобалась. А
вона закохалась у нього з першого погляду!
Він був стрункий, високий, мужній з
великими темно-синіми очима і довгим
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Цю дівчину напевне люблять всі. Рідні і знайомі, малі і дорослі, і, навіть, домашні тварини: котик та собака не відходять від неї. Бо дівчинка випромінює доброту і тепло.
Людмила Кравчук народилася 29 років тому з невтішним для батьків діагнозом.
Під час вагітності мама перехворіла краснухою, що стало причиною вроджених вад дитини, та
попри все дівчина щиро радіє життю, любить творити, особливо захоплюється малюванням. Вона
малює скрізь: на клаптику паперу, в хорошому альбомі, фарбами, олівцями, ручкою або просто
лозиною на дорожньому поросі.
Найбільше її захоплення – персонажі з мультфільмів, казок, переглянутих книг, журналів, а ще
тварини і птахи: домашні, сусідські або просто випадково побачені.
Здається: а що в цьому дивного? Багато людей володіють таким даром. Та давайте почнемо з
того, що Людмила особлива людина, вона інвалід дитинства першої групи. Аж надто великий перелік недуг для її ще зовсім молодого віку. Вроджений порок серця, глаукома обох очей (бачить
лише 0,03 % на праве око), неврит слухового нерва. Ні одного дня без ліків, слуховий апарат, який
за медичними показниками можна носити тільки кілька годин на день, постійні відвідування лікарів – такі реалії життя дівчинки. А на часі ще одне оперативне втручання, без якого Людмила може залишитися зовсім сліпою, а коштує воно 20 тис. грн. Для сім'ї – це значні кошти, але вони ніколи не опускають рук і завжди сподіваються на краще.
Я люблю спілкуватися з Людмилою. Яскравий, багатокольоровий, повний щирого захоплення і
доброти її світ відтворюється у малюнках.
Марія Лукащук
РОБОТИ ЛЮДМИЛИ КРАВЧУК
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У 1996 році в селі Боровому в сім'ї Кравців народилися дві дівчинки – двійнятка. Тетянка народилась першою і на вигляд здоровою дитиною.
Після Рокитнівського пологового будинку
двійнят відправили у Рівненську обласну лікарню. Після двомісячного там перебування
мама з дівчатками повернулася додому, де на
них чекали ще одна донечка і щасливий татусь. Діти весь час були під наглядом лікарів,
але ніхто нічого не помічав. Згодом, коли
друга дитина почала спинатись на ноги, мама
помітила, що Тетянці вдається це дуже важко. І знову консультація в РОДЛ, де лікарі і
поставили діагноз – ДЦП. Надії не втрачали,
вірили, що донечка буде ходити. Шукали народних костоправів, лікування в санаторіях,
пройшли довгий курс лікування. Усе це було
немарно, Тетянка почала ходити з допомогою
батьків, згодом сама.
Зараз Тетянка закінчує 9-й клас. Три роки
тому залишилася без татка, але вона вірить у
щасливу і дружню родину, тому що не залишилася наодинці. Є кому підтримати, адже
має маму, двох сестричок і братика. Тетянка
любить книги і є активним книголюбом. Слухає музику, любить поратися по господарству, а ще вона добре готує на кухні, бо є у кого
навчитися.
У житті вона самостійна, завжди знаходить вихід з будь-яких ситуацій. Її мрія
стати вихователькою, тому що дуже любить
доглядати за дітьми. Вона дуже щира, привітна і перша помічниця мами. Тетянка не
втрачає надії на те, що десь і на неї чекає її
доля, її половинка, що не буде одинокою у
цім світі.
У вільну хвилину любить писати вірші.

Батьківський поріг
На схилі прожитих днів,
Щоб хтось піклувався вами,
Шануйте своїх батьків,
Бо станете й ви батьками.
І так, як своїм батькам
Стараєтесь допомагати,
Так поміч прийдеться вам
Колись від дітей чекати.
Існує такий закон
І кожен це добре знає,
Ми сіємо одне зерно
А з нього врожай зростає.
З'являється скоро плід,
Не довго його чекати.
Як священне слово вчить,
Прийдеться його нам жати.
Якщо ж ви своїм батькам
Стараєтесь зло робити,
Так само колись і вам
Робитимуть ваші діти.
Шануйте своїх батьків –
Нам старші постійно радять.
На схилі життєвих днів
Вам діти за це відплатять.
Тетяна Кравець
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Втрата людиною можливості сприймати
зорову інформацію справедливо вважається
однією з найтяжчих форм втрати здоров'я. Це
суттєво затрудняє всілякі прояви життєдіяльності людини. Обмеження доступу до вебресурсів користувачам з особливими потребами сприймається сьогодні світовою спільнотою як порушення прав людини, її дискримінація. Бібліотека як заклад, який надає
соціальну інформацію, покликаний сприяти
реалізації права на доступ до необхідної інформації.
У 2012 році Рівненська державна обласна
бібліотека (РДОБ) запровадила нову послугу
для незрячих та слабозорих людей – створення аудіоподкастів * та їх представлення на
сайті бібліотеки. Для її впровадження отримано грант голови Рівненської державної обласної адміністрації та голови Рівненської
обласної ради на реалізацію проекту «Створення аудіоподкастів на сайті Рівненської
державної обласної бібліотеки». Проект реалізується спільно з Рівненською радіостанцією «RadioG».
Відтепер слабозорі та незрячі користувачі
мережі Інтернет мають можливість прослухати на сайті РДОБ звукові файли (аудіоподкасти) про нові аудіокниги, ознайомитися із інформацією з питань екології, мистецтва, здоров’я та багато іншого, прослухати оповідання та поетичні твори. Звукова інформація
представлена у різних рубриках:
«Здоров’я» – детально про те, як вберегти
здоров’я, про лікувальну фізкультуру, правильне харчування.
«Мистецтво» – розповіді про композиторів, музикантів, творчих особистостей, відомих у всьому світі.
«Сучасна література» – уривки з творів,
оповідання, новели, поезія українських та зарубіжних авторів.

«Цікаво знати» – цікаві факти про найвидатніші технологічні відкриття людства, історичні події, символи України та багато іншого.
«Аудіокниги» – огляд нових аудіокниг
української та зарубіжної літератури, які доступні у відділі абонемента РДОБ.
«Повір у себе» – розповіді людей з фізичними обмеженнями, які прагнуть допомогти
іншим повірити в свої сили.
Всі тексти на волонтерських засадах начитують семеро бібліотечних працівників
РДОБ. Це справжні ентузіасти своєї справи!
«Я з дитинства мріяла бути диктором на
радіо. І нарешті, хоч і у зрілому віці, моя мрія
здійснилася!», – розповідає автор аудіоподкастів Алла Литвинюк, бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи.

«При підготовці звукових файлів ми враховуємо потреби користувачів з обмеженнями зору. Намагаємося, щоб інформація була
чіткою, зрозумілою та актуальною для незрячих та слабозорих користувачів», – стверджує
автор аудіоподкастів Анжела Хамедюк, завідувачка відділом мистецтв РДОБ.

*

Аудіоподкасти – це цифровий медіа-файл або низки таких файлів, які розповсюджуються Інтернетом
для відтворення на портативних медіа-програвачах чи
персональних комп'ютерах. За змістом вони можуть
нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, містити інтерв'ю, лекції чи будь-що інше, що належить до усного
жанру.
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Записується та опрацьовується звук на
професійній студії звукозапису незалежного
Інтернет-радіо «RadioG». Для досконалості
звучання всі начитані бібліотекарями аудіо-

файли проходять технічну обробку. І тільки
після цього вони розміщуються на сайті бібліотеки
у
розділі
«Аудіоподкасти»
(http://libr.rv.ua/).

Основною проблемою слабозорих людей
є так звані «капчі». Це зображення з цифрами, яке необхідно набрати на клавіатурі, щоб
отримати доступ до звукового файлу. На сайті бібліотеки вони відсутні. Тому користувачі

хати твір», – розповідає незрячий консультант Інтернет-центру «Окуляр» – Петро Озарчук.
Особливий інтерес у користувачів викликає рубрика «Аудіокниги». «Сьогодні майже
не випускають книг для людей з вадами зору,
надруковані шрифтом Брайля. Альтернативою друкованим виданням для нас давно вже
стали озвучені книги, адже вони наповнюють
наше життя новими фарбами, звуками, образами та знаннями», – стверджують слабозорі
та незрячі відвідувачі бібліотеки.
«Нажаль, проект «Створення аудіоподкастів на сайті Рівненської державної обласної
бібліотеки» діятиме всього до весни 2013 року. Але ми на цьому зупинятися не плануємо
і будемо шукати нових партнерів. Адже бачимо, що створений ресурс дійсно затребуваний і набув великої популярності з моменту
створення. За півроку його відвідуваність сяз вадами зору можуть запросто без набирання
гає більше 2 тис.».
коду натиснути на необхідний файл, прослуІрина Усович,
провідний бібліотекар Рівненської державної обласної бібліотеки

44

ПАНОРАМА ПОДІЙ_________________________________________________________"Інва.net" № 27

пу до товариства. Аналогічні листівки були також передані до всіх сільських рад району.

СПІВПРАЦЯ З ВОЛОНТЕРАМИ
І ВЛАДОЮ ДАЄ СВОЇ РЕЗУЛЬТАТИ
В лютому-березні 2012 року Сарненська територіальна первинна організація Українського
Товариства Сліпих (ТПО УТОС) провела широкомаштабну інформаційну кампанію в Дубровицькому районі. Основною метою кампанії
була популяризація діяльності Українського
Товариства Сліпих (УТОС) серед населення
району, а також виявлення інвалідів по зору і
залучення їх до товариства.

На даний час вирішується питання про проведення аналогічних інформаційних кампаній в
Сарненському та Рокитнівському районах.
С. Бензюк, заступник голови правління
Сарненської ТПО УТОС
ВОДА – НАЧЕ СКЛО, А ДНО БІЛЕ – НАЧЕ
КРЕЙДА
Саме такими були умови сплаву річкою Горинь учасників групи «Фенікс» на мілині. Інструктори пояснили, що цей ефект чистоти від
природної глини, якою вкрите дно річки.

Вся кампанія проходила в тісній співпраці із
Дубровицькою райдержадміністрацією, зокрема, із заступником голови райдержадміністрації
Гребінь О. С., яка допомагала в організаційних
питаннях.
З самого початку було прийняте рішення
про залучення волонтерської допомоги.
На прохання про допомогу не зволікаючи
відгукнулися волонтери Дубровицького професійного ліцею, директор Лосік М. В., які виготовили один стенд. Волонтерський загін «Турбота» Дубровицької ЗОШ № 2, керівник
Перішко М. І., виготовили другий стенд.
На цих стендах була розміщена інформація
про історію товариства, основні напрямки діяльності, профілактику захворювань очей і запрошення до вступу в товариство.
Під час зустрічі із головним лікарем
центральної районної лікарні Поліщуком О. К.
були обговорені спільні зусилля для допомоги
інвалідам по зору, зокрема розміщення інформаційних стендів в очному відділенні ЦРЛ і біля офтальмологічного кабінету районної поліклініки. Це допоможе інвалідам по зору мати
більше можливостей вільно отримати детальну
інформацію про засади і основні принципи діяльності УТОС.
За домовленістю у всіх ФАПах району будуть розповсюдженні листівки інформаційного
характеру про роботу УТОС і можливості всту-

Нещодавно учасники групи психологічної
взаємодопомоги «Фенікс» (керівник – Сергій
Одарченко) здійснили дводенний сплав річкою
Горинь завдяки допомозі інструкторів СвятоСофіївського православного братства (Тарас
Рябчевський), Рівненської незалежної Єпархії
Святого Іова Почаєвського (отець Віталій Поровчук, Андрій Медведь), та організації корпоративного дозвілля «Світовир» (Олег Гетун).
Катамарани вирушили із с. Суськ Рівненського району до с. Бичаль Костопільського району. Ночівля була в селі Деражно.
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цього усі заявки відправляються на ті заводивиробники, з якими співпрацює наша область.

– Я їду вже учетверте і кожний раз – інший,
– розповідає учасниця сплаву Людмила Дияк.
– Хоч були й труднощі (наприклад, посеред
дороги нам трапився міст і довелося переносити речі та катамарани через берег), все одно переміна обстановки приносить позитивні емоції,
а активне дозвілля рятує від негативних.

Чекати на замовлення тижнів два-три. Приміром, у липні зробили перше замовлення — і до
кінця того ж місяця отримали візки. Якщо люди
на щось нарікають, звертатимемося до виробників, аби вони вдосконалили свої вироби.
Розвозять візки до помешкань районні сервісні центри. Але новому транспорту радіють
не всі — хтось хоче обходитися без нього, інші
мріють про візки з електроприводом.
Рівне вечірнє. – 2012. – № 68. – 11 верес.
*
*
*
Нині на Рівненщині майже 19 тисяч онкохворих, а завдяки обладнанню, яке область
отримала, співпрацюючи з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», у хворих суттєво
зросли шанси на одужання. У рамках проекту
«Рак виліковний». Своєчасна діагностика та
лікування онкологічних захворювань», який
спрямований на розвиток онкологічної служби
України, Рівненщина торік одержала найсучасніше обладнання в новостворений центр променевої терапії на майже двадцять три мільйони гривень. Завдяки цьому в області запровадили новий рівень діагностики та лікування раку.
Водночас на цьому співпраця з Фондом не
завершилася. Вже сьогодні підписано чотиристоронній договір про подальшу співпрацю в
рамках державно-приватного партнерства. Відтак, за сприяння Фонду в онкодиспансері відкрили сучасний кабінет брахітерапії (для лікування за європейськими технологіями онкоутворень порожнинних органів).
Перспективою співпраці на 2012-2013 роки
також є підвищення кваліфікації медиків
центру променевої терапії. Тож голова Фонду
Ріната Ахметова Анатолій Заболотний вручив
трьом медикам онкодиспансеру сертифікати на

Незважаючи на активність дозвілля, одна з
учасниць вмудрилася заснути прямо на катамарані (звісно, усі були вдягнуті у рятівні жилети), в результаті чого потім довго сміялася, попри те, що в спеку трохи «згоріла» на сонці.
Олесь Поліщук
*
*
*
Раніше інваліди отримували візки або від
благодійних фондів, або самостійно купували.
Дехто отримував і державну допомогу. Проте у
всіх візках, які до цього часу видавали безплатно, був один недолік: вони стандартні. Байдуже, отримувала візок дитина чи доросла людина з вагою понад 100 кг. Відповідно, користування таким візком не для всіх було зручним.
З весни започатковано формування спеціального банку даних усіх інвалідів області за
висновками медико-соціальних експертних комісій. Фіксуються індивідуальні параметри кожного інваліда: його зріст, вагу, хворобу. Після
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навчання за кордоном у кращих клініках, де ті
перейматимуть досвід.

пошиття одягу. Зараз триває прийом документів від інвалідів за спеціальністю «Швачка».
Заїзд розпочинається із 24 вересня 2012 року.
До Рівненського обласного центру професійної реабілітації інвалідів приймаються громадяни України із числа інвалідів працездатного віку І-ІІІ груп, які не мають професії або не
можуть працювати за раніше набутою професією та які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують професійної реабілітації.
Люди, які виявили бажання пройти професійну реабілітацію в центрі, безкоштовно забезпечуються харчуванням, проживанням та
комплексом медичних послуг, які включають:
масаж, ЛФК, аероіонотерапію, ароматерапію,
теплолікування (парафінолікування, озокерит),
бальнеологічні ванни, електрофорез, УВЧ, фітотерапію, тубус-кварц, ампліпульс, ВТЛ-5000,
солюкс, магнітотерапію, інгаляції, віта фон.
Окрім того, у цьому закладі можна здобути
таку професію, як «оператор комп’ютерного
набору». Курс навчання – 6 місяців. Після закінчення курсу професійної реабілітації інваліди отримують свідоцтво державного зразка.
Рівненська газета. – 2012. – 17 верес.;
http://www.gazeta.rv.ua/article/19741/

На часі й оснащення палати для передпроменевої підготовки дітей. Адже фахівці центру
променевої терапії практикують лікування
онкохворих пацієнтів навіть до 8-річного віку.
Тепер жителі Рівненщини мають можливість лікуватися за новими методами, які практикують у кращих світових клініках.
Вісті Рівненщини. – 2012. – № 36. – 7 верес.
*
*
*
У вересні 2012 року громадська організація
«Клуб РОТАРІ м. Рівне» урочисто відзначила
своє 16-річчя. Найкращим подарунком до дня
народження стала чергова благодійна акція, яка
реалізувала проект «Дитячий майданчик» для
активного проведення дозвілля дітей із легкою
розумовою відсталістю Великомежиріцької
школи-інтернату.
Ще навесні цього року діти не мали можливості покататися на гірках та гойдалках. Саме
такому закладу вирішив приділити увагу «Клуб
РОТАРІ м. Рівне», залучивши до цього проекту
ще «Ротарі Клуб Еллістон» (Канада), який виділив частину коштів для втілення ідеї у життя.
Вже з першого вересня на дітей чекав сюрприз, коли вони побачили яскравий дитячий
майданчик, де матимуть змогу весело, цікаво та
активно проводити своє дозвілля. Святкове відкриття дитячого майданчика відбулося 2-го вересня. Для дітей підготували цікаві конкурси,
вони отримали подарунки, солодощі та взуття,
в якому вони мають гостру потребу.
Рівненська газета. – 17 вересня;
http://www.gazeta.rv.ua/article/19708/

*
*
*
Спеціальна комісія, яку очолює заступник
голови облдержадміністрації Світлана Сад,
спрямувала до столиці клопотання про визнання двох вантажів з гуманітарною допомогою.
Про це повідомила прес-служба Рівненської
ОДА.
Після їх пільгового розмитнення подаровані
речі розподілять не лише між соціально вразливими жителями Рівненщини. Благодійну допомогу також отримають школи-інтернати Волинської, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської областей. Відтак, вразливі категорії
одержать закордонні одяг, взуття, постіль, меблі, побутову техніку та інші необхідні речі. Загалом це майже 33 тонни гуманітарної допомоги, а це додаткова соціальна підтримка малозахищених громадян.
http://sferatv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=8391

*
*
*
Здобути нові знання та навички мають можливість рівненські інваліди. Незабаром в Рівненському обласному центрі професійної реабілітації інвалідів (с. Олександрія Рівненського
району) охочі зможуть оволодіти майстерністю

*
*
*
Ключі від авто «СЕНС» та «Geele»
дев’ятьом жителям області вручила заступник
голови облдержадміністрації Світлана Сад. Новенькі авто отримали п’ятеро інвалідів47
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чорнобильців, які перебували на пільговій черзі. Їм транспорт дістався безкоштовно. Натомість четверо інвалідів з дитинства, які забезпечуються спеціальними автомобілями за загальною чергою, отримали авта, сплативши 30
відсотків їх вартості.
Серед власників автомобілів – жителі Рівненського, Млинівського, Дубровицького районів, а також Володимирця, Сарн, Зарічного та
Костополя. Це не перші авто, які цьогоріч
отримала Рівненщина. Новий транспорт місяць
тому передали дев’ятьом інвалідам війни. До
того ж, до кінця року в область надійде ще 11
автомобілів для пільговиків краю.
http://sferatv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=8391

дує, що змінами, внесеними до відповідних законів, передбачено підвищення з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати розмір допомоги особі, яка доглядає
за інвалідом внаслідок психічного розладу.
Право на таку допомогу матимуть сім'ї, доходи
яких не перевищують три прожиткових мінімуми, встановлених для кожного члена сім'ї.
Розмір зазначеної допомоги розраховується як
різниця між трьома прожитковими мінімумами
на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більшим, ніж мінімальна
заробітна плата. За визначенням права на призначення допомоги на догляд за інвалідом 1 чи
2 групи внаслідок психічного розладу громадяни можуть звернутися до органів праці та соціального захисту населення або уповноважених
осіб у сільських, селищних радах безпосередньо за місцем проживання.
Рівне вечірнє. – 2012. – № 72. – 25 верес.

*
*
*
Дедалі актуальнішим стає питання впровадження інклюзивної освіти. Суть така: у школі
відкривається клас, у якому разом зі звичайними дітьми (їх має бути не більше як 20) навчатимуться 1-3 учні з особливими потребами.
Цього року вперше в Рівному відкрито класи з
інклюзивною формою навчання у дев’ятій,
дев’ятнадцятій і двадцять четвертій школах.
Можливість навчатися у звичайному класі звичайної школи отримали п’ятеро дітей з особливими освітніми потребами (четверо – з тяжкими
порушеннями мови, одна – з вадами слуху).
Для всіх дітей таке спільне навчання є корисним. Одні пізнають радість взаємодопомоги,
основи гуманності та людяності, інші – можливість вчитися нарівні з однолітками.
Спільно з психологом, вчителем-логопедом
і батьками для кожної дитини розроблено індивідуальну програму розвитку. Це для того, щоб
визначити конкретні навчальні стратегії та підходи до таких діток. Відкриття інклюзивного
класу в НВК № 19 стало знахідкою для таких
дітей, адже вони перебувають в оточенні своїх
однолітків, разом з ними навчаються спілкуванню, поступово привчатюься до режиму
школи, нарівні з усіма дітками сидять на уроках, виконують вказівки вчителя, на перервах
граються з однокласниками в рухливі та розвиваючи ігри. І як результат, хворі дітки почуваються значно впевненіше і успішно інтегруються в шкільне середовище.
7 днів. – 2012. – №39. – 20 верес.

*
*
*
В області наблизили соціальні послуги краянам, запровадивши роботу мобільних офісів.
Тож
селянам
не
потрібно
їхати
за
роз’ясненнями в райцентри, оскільки спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду, центру зайнятості,
служби у справах дітей, територіальних центрів
соціального обслуговування та інших органів
виконавчої влади у складі мобільних офісів
виїздять у сільські ради та консультують тамтешніх жителів. Зокрема, люди отримують вичерпну інформацію про те, на яку посилену
підтримку вони можуть розраховувати відпо_відно до соціальних ініціатив Президента
України. Фахівці також приймають документи
в селян на перерахунок пенсій, отримання
вкладів колишнього Ощадбанку, нарахування
соцдопомоги, виплат, гарантованих державою.
Фахівці вже об’їхали більше двохсот населених
пунктів, де проконсультували понад півтори
тисячі селян. 185 людей після роз’яснень здали
необхідні документи, оскільки мають право на
посилення соціального захисту.
Віті Рівненщини. – 2012. – 21 верес.
*
*
*
З ініціативи багаторазової переможниці
українських і міжнародних конкурсів зі спортивних танців на візках серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату Наталії
Колесової у Рівному будуть шити концертні
костюми танцюристам на візках. Нині чемпіон-

*
*
*
Управління праці та соціального захисту
населення Рівненського міськвиконкому нага48
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ка керує виробництвом, де працюють люди з
особливими потребами. Відтак, звернулася з
клопотанням до регіональної комісії з питань
діяльності підприємств та громадських організацій інвалідів в Рівненській області, яку очолює заступник голови облдержадміністрації
Світлана Сад, з проханням створити дотаційне
робоче місце. Всі члени одноголосно підтримали ініціативу та погодили виділення майже 10
тисяч гривень. За ці гроші придбають спеціалізовану швейну машинку, оверлок, розкрійний
стіл та інші необхідні речі для облаштування
робочого місця ще одному інвалідові. За ним
працюватиме допоки безробітна Тетяна Друзюк, яка пройшла професійну реабілітацію в
Олександрії і одержала відповідний фах. Після
створення дотаційного робочого місця вона
шитиме й оздоблюватиме костюми танцюристам-візочникам. Їх моделюватиме сама Наталія
Колесова, оскільки спортсменам із особливими
потребами дорого купувати концертне вбрання
за 17-18 тисяч гривень. Нині його можна придбати тільки в столиці. Тож місцеві модельєри
налаштувалися конкурувати з київськими, адже
рекламуватиме власні костюми сама чемпіонка
на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
Натомість чемпіонка зазначила, що має багато
цікавих ідей, так як знає потреби людей з обмеженими можливостями.
7 днів. – 2012. – № 39. – 20 верес.

працюють у центрах паліативної допомоги,
яких не так багато в Україні.
Загалом в Україні працюють 8 центрів паліативної та хоспісної допомоги, тобто вони є
навіть не в кожній області. І дуже добре, що
Рівненщина має хоспіс. Тут вже сформований
кадровий склад, це люди, які знають, як працювати з хворими. За рік діяльності в хоспісі лікувалось близько 200 хворих, з якими працюють
психіатр, анестезіолог і терапевт, онколог, а
також незабаром в центрі з’явиться психолог.
Навчанням фахівців, які працюють у центрах
паліативної допомоги, займаються спеціалізовані організації, які проводять курси підготовки
працівників паліативної допомоги. Зокрема, у
рамках співпраці з міжнародним фондом “Відродження” такі курси проходили й фахівці Дубенського хоспісу. Керівник проекту “СтопБіль” в Рівненськиій області Світлана Ващук
розповіла про засади їхньої роботи у цьому напрямку:
За показниками міжнародної організації
здоров’я на 10 тис. населення 1 людина потребує хоспісної допомоги, а якщо порахувати, що
лише у Рівному проживає близько 250 тис., то
щороку такої допомоги потребують 25 людей.
Звичайно, не всі хворі хочуть проводити останні дні в хоспісі, а тому на меті Дубенського
хоспісу також є створення виїзної хоспісної
служби і максимально можлива допомога хворим, які до них звертаються.
Куди звертатись?
Рівненська область, м. Дубно, вул. Шевченка, 51 (відділення паліативної медицини (хоспіс) вищого комунального навчального закладу
«Дубенський медичний колледж» Рівненської
обласної
ради),
електронна
адреса:
dubnohospis@eandex.ua
Зверніть увагу!
Госпіталізованим до хоспісу може бути
хворий, який перебуває в термінальній стадії
онкологічних, кардіологічних, легеневих захворювань, хвороб нирок і печінки чи неврологічних розладів, який не може самостійно справитися з хворобою, потребує контролю симптомів, зменшення їх дошкуляючого впливу і який
проживає в Рівненській області. З приводу госпіталізації в хоспіс може звернутися сам пацієнт, члени його сім’ї, лікуючий лікар або інші
близькі люди.
Рівненська газета. – 2012. – 31 жовт.

*
*
*
Незабаром виповниться рік діяльності хоспісу при Дубенському медичному коледжі, де
забезпечують якісне життя для пацієнтів з невиліковними захворюваннями. Все питання у
коштах, адже на вдосконалення хоспісу потрібні мільйони, яких наразі область не має.
Потенціал у Дубенського хоспісу чималий,
планується відкрити і реабілітаційний центр
при хоспісі, що також просто необхідно. На сесії обласної ради 1 листопада розглядатиметься
питання про допомогу у розмірі 100 тис. грн.,
які не будуть зайвими для закладу. Питання паліативної допомоги дуже важливе для суспільства. Ну якщо вже так сталося, що людині залишилось жити кілька місяців, то треба забезпечити, щоб людина прожила їх якнайкраще, зі
всіма зручностями.
Великою проблемою у розбудові хоспісу є
також підготовка та перепідготовка кадрів, які
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друге місце – це не вершина п'єдесталу, втім,
воно урізноманітнило здобуток рівнян у Лондоні.
Згідно з Положенням Кабміну, за золоту
медаль держава має виплатити спортсменам
700 тисяч гривень, за срібну – 500, за бронзову – 350.

*
*
*
Збірна України повернулася із британської столиці із 84 нагородами, серед яких 32
золоті, 24 срібні та 28 бронзових. Рівненські
спортсмени вибороли 6 нагород (2 "золота",
1 "срібло" й 3 "бронзи"). Це найкращий результат за всю історію рівненського параолімпійського спорту.

На п'єдесталі Ярина Матло (праворуч)

Рівне вечірнє. – 2012. – № 69. – 13 верес.
Наших параолімпійців, а це Давид Хорава
– золота нагорода; Олександр Косінов (дзюдо, серед спортсменів з вадами зору) – золото; Юлія Галінська (дзюдо, серед спортсменів
з вадами зору) – бронзова нагорода; Наталія
Ніколайчик – бронза; Ярина Матло (плавання, серед спортсменів з вадами зору) – бронзова призерка; Ігор Косенко (футбол, серед
спортсменів з наслідками ДЦП) – срібний
призер; Олександр Помінов (дзюдо, серед
спортсменів з вадами зору), який зупинився
за крок до параолімпійської нагороди, та їхніх тренерів Михайла Романкевича, Володимира Чиркова та Ольгу Палюх керівники області нагородили грошовими сертифікатами,
цінними подарунками, подяками та почесними грамотами.
Вісті Рівненщини. – 2012. – №38. – 14 верес.

*
*
*
Юлії Галінській призначили стипендію
Президента України. Вона отримуватиме виплату як чемпіонка Європи 2011 року з дзюдо
серед спортсменів із вадами зору.
Стипендію в розмірі 7 тисяч гривень Юлії
Галінській виплачуватимуть щомісяця упродовж двох років (до наступного чемпіонату
Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами
зору).
http://sferatv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=83
55
*
*
*
Орденами "За заслуги" ІІІ ступеня нагородили чемпіонів Параолімпійських ігор із
дзюдо Олександра Косінова та Давида Хораву. Тим часом срібного призера із футболу
Ігоря Косенка відзначили орденом "За мужність" ІІІ ступеня, плавчиню Ярину Матло,
яка за результатами змагань стала третьою, –
орденом княгині Ольги ІІ ступеня, дзюдоїсток Наталію Ніколайчик та Юлію Галінську,
які завоювали бронзу, – орденами княгині
Ольги ІІІ ступеня, а старшого тренера штатної збірної команди України з дзюдо Михайла Романкевича, який підготував до змагань

*
*
*
Дві медалі у заключні два дні на Параолімпіаді у Лондоні вибороли рівненські
спортсмени. Слабозора плавчиня Ярина Матло здобула бронзову медаль. Чотири роки тому у Пекіні у неї був аналогічний результат.
Для рівненського футбольного воротаря
Ігоря Косенка, який грає за збірну інвалідів
ДЦП, Параолімпіада у Лондоні була вже третьою. У Косенка цього разу "срібло". І хоча
50
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Рівненщини, майстри спорту України міжнародного класу: Ольга Чайковська, Галина Галінська та Роман Куров.
Ольга Чайковська у ваговій категорії до
48 кг посіла І місце та І місце з жиму лежачи,
встановила чотири нові рекорди світу.
Галина Галінська у ваговій категорії до
60 кг посіла І місце та І місце з жиму лежачи,
встановила два нові рекорди світу.
Роман Куров у ваговій категорії до 67,5 кг
посів І місце та І місце з жиму лежачи, встановив два нові рекорди світу.

нинішніх чемпіонів та призерів, – орденом
"За заслуги" ІІІ ступеня. Медаллю "За працю і
звитягу" нагородили начальника комунального закладу "Обласний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"" обласної
ради Віктора Кучера. Про це йдеться в указі
Президента України Віктора Януковича.
http://sferatv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=83
47
*
*
*
Катерина Гусєва на чемпіонаті світу зі
східних єдиноборств серед спортсменів із вадами слуху, що проходив на Венесуельському острові Маргарита, виборола звання чемпіонки світу. Вона змагалася у ваговій категорії до 63 кілограмів і перемогла в чотирьох
поєдинках, виконавши тим самим норматив
майстра спорту міжнародного класу.
Катерина Гусєва – вихованка заслуженого
тренера України Михайла Романкевича. Загалом збірна команда України, в складі якої
змагалася рівненська дзюдоїстка, посіла на
чемпіонаті світу четверте загальнокомандне
місце.
7 днів. – 2012. – № 40. – 27 верес.

*
*
*
16-17 червня 2012 р. в приміщенні ТРЦ
«ЕКВАТОР» (м. Рівне, вул. Макарова 23) Обласний центр фізкультури і спорту інвалідів
«Інваспорт» організував та провів яскраве,
феєричне свято краси, музики й танцю – Відкритий Кубок України зі спортивних танців
на візках.

*
*
*
З 8 по 23 липня 2012 р. в м. Торонто (Канада) відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху.
У змаганнях брали участь спортсмени з 30
країн світу (всього 297 учасників), серед яких
і національна дефлімпійська збірна команда
України в складі 20 спортсменів. До неї входить і спортсмен з Рівненщини – Сергій Драч,
який проживає у м. Дубно та тренується у
тренера – Лиходіда Івана Петровича.
На чемпіонаті Україна посіла II загальнокомандне місце.
Сергій Драч став чемпіоном у естафетному бігу 4 х 400 м.
*
*
*
З 1 по 10 липня 2012 р. в м. Орландо
(штат Флорида, США) відбувся чемпіонат
світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед
спортсменів з вадами зору.
У змаганнях взяли участь представники
15 країн світу. Серед них збірна команда
України, до складу якої входять спортсмени

Відкритий кубок України зі спортивних
танців на візках проводять уперше. І те, що
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кубок відбувся саме у Рівному, завдячується
місцевим спортсменам. Вони й натанцювали
найбільше нагород.

на відкритих змаганнях зі спортивного танцю
"Рівне оупен 2012". Катерина Хаврей та Ігор
Бурчак у парі тільки півроку. Змагатися, кажуть спортсмени, непросто.
За результатами двох днів змагань шість
кубків України залишилися в Україні. Два
повезли додому російські команди.

Наталія Колесова та Андрій Товстий кружляли на російському паркеті на кубках континентів, у Німеччині стали фіналістами чемпіонату світу, із Нідердандів привезли кубок
світу. Щоб не втратити форму, займаються
тричі на тиждень по три години уже чотири
роки. Тиждень перед кубком України тренувалися щодня.
Змагалися пари дуети та комбі із трьох
країн: України, Росії та Ізраїлю. Російська пара Світлана Кукушкіна та Маким Сєдаков в
Україні вдруге. 8 років тому спортсмени змагалися на відкритому чемпіонаті України у
Києві. Вони чотириразові переможці кубку
світу та шестиразові чемпіони Росії.
Поборотися за кубок України зі спортивних танців на візках до Рівного приїхало 40
пар. Вони танцювали європейську та латиноамериканську програми. Паралельно півтори
сотні пар традиційних спортсменів боролися

Три із шести кубків залишилися у Рівному. Наталія Колесова та Андрій Товстий найкраще виконали програму європейських танців категорії комбі. Надія та Іван Сіваки –
кращі в програмах латиноамериканських та
європейських танців категорії дует .
І спортсмени, і судді дуже сподіваються,
що відкритий кубок України зі спортивних
танців на візках стане традиційним. І вже наступного року на змагання з'їдеться ще більше спортсменів із більшої кількості країн.
http://rivne1.tv/Info/?id=18266
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Пауль Вітгенштайн – австрійський і
американський піаніст, брат філософа Людвіга Вітгенштайна, народився 5 листопада 1887
р., помер у Відні 13
березня 1961 р. (поселення Манхессет, округ
Нассау,
Нью-Йорк,
США).
Пауль
Вітгенштайн
народився у родині австрійського магната сталеваріння Карла Вітгенштайна. Навчався грі на
фортепіано в Мальвіни
Бре і Теодора Лешетицького, теорії музики – в Йозефа Лабора. Пауль
Вітгенштайн дебютував з концертом у 1913
році у Відні, але вже наступного року, з початком Першої світової війни, пішов на фронт.
Був тяжко поранений і втратив праву руку,
однак поновив концертну кар'єру і досяг виняткової майстерності, граючи однією лівою
рукою. Віртуозне володіння технікою гри на
піаніно дозволило Вітгенштайну успішно виконувати твори, що під силу для виконання
лише піаністам з обома руками. Чимало гастролював Європою, граючи власні переробки
класичного репертуару для лівої руки.
З 1931 по 1938 роки П. Вітгенштайн викладав у Відні, а у 1934 році вперше вирушив
на гастролі за океан – у канадському Монреалі виконав Другий концерт Равеля, потім з
цією програмою виступив у США – Бостоні і
Нью-Йорку з Бостонським симфонічним оркестром. У 1938 році піаніст емігрував до
США, де продовжував викладати, як у приватний спосіб, так і в Консерваторії НьюРошель і коледжі в Манхеттенвілі. У 1958
році Філадельфійською музичною академією
Вітгенштайну було присвоєно звання Доктора музики. Він є автором «Школи для лівої
руки», що вийшла друком у Лондоні в 1957
році. Життєвий шлях піаніста ліг у основу
роману Джона Барчилона «Кронпринц».

російського журналу "Clasic Rock" посідає
21-ше місце у списку топ – 50 барабанщиків.
В 1984 році Рік
Аллен
потрапив
у
автомобільну аварію та
втратив ліву руку.
Ріка мучили думки,
що він більше ніколи не
сяде за барабанну установку. Усі йому говорили: "Дякуй, що вижив...", а він не хотів
чути цих реплік. "Якщо
вижив – так було призначено". А призначення
його – барабани. І він
вирішив довести усім, що вони неправі і він
все одно буде грати. Рік довго думав над тим,
як йому грати без однієї руки. Ще в лікарні
він, лежачи, відстукував ногами ритм об
спинку ліжка. Аллен усвідомив, що прості
ритми можна грати ногами. Коли Ріка провідали його друзі і колеги по "Def Leppard", він
показав їм свою нову техніку. Усі мовчали. З
одного боку вони не хотіли розчаровувати
друга, а з іншого... Проте вони дали надію
сподіванням Ріка: "Спробуємо зробити педалі. Може щось з того вийде".
Через деякий час була розроблена та
спроектована гібридна барабанна установка,
яка була побудована за принципом гри двома
ногами і однією рукою. Саме на ній були записані семпли ударів, які раніше Аллен робив
лівою рукою, а відтворювалися вони різними
рухами лівої ноги. З тієї пори Рік брав участь
у записах успішних альбомів "Def Leppard", а
також декількох сайд-проектів.
Джерело:
http://football.hiblogger.net/community/forr/1297955.html,
http://muzey-factov.ru/tag/music

Новозеландський
спортсмен
Мюррей
Халберг в юності грав
у регбі, однак в одному
з матчів отримав важку
травму і його ліва рука
назавжди залишилася
паралізованою. Проте
Халберг не пішов зі
спорту, а зайнявся бігом. Поступово прогресуючи, він досяг того,
що виграв золото на Олімпійських іграх 1960
року в Римі на дистанції 5000 метрів.

Джерело: http://uk.wikipedia.org

Рік Аллен народився 1 листопада 1963 р.
в англійському місті Дрофілд. Із дитинства
він захоплювався рок-музикою, зокрема барабанами. Його кумирами були Джон Бонем,
Кійт Мун та Ян Пейс. Батьки купили Ріку
установку в 11 років, а в 12 він приєднався до
своєї першої групи – "Smokey Blue". У 15 років Рік став барабанщиком гурту "Def
Leppard", у якому грає до сьогодні. За версією

Джерело: http://muzey-factov.ru/
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Чи можуть собаки-поводирі
допомагати не тільки людям,
але і незрячим тваринам?

ватили у тому, що вона шкодить
релігії та суспільній моралі.
Яку професію мав справжній Джеймс Бонд, що дав
ім’я літературному герою

Собаки-поводирі навчені супроводжувати не тільки незрячих
людей. У англійця Грема Веспа
служив поводирем пес на ім’я Едвард, але осліп внаслідок розвитку
катаракти. Грем Весп не став розлучатися з улюбленою собакою, а
запросив ще одного чотирилапого
поводиря. Відтепер пес-поводир
Опал допомагає пересуватися людині і старому собаці Едварду.

Спостерігаючи за птахами на
Ямайці, Ян Флемінг познайомився з книгою орнітолога на ім’я
Джеймс Бонд. Це ім’я здалося
йому підходящим для героя
майбутнього роману «Казино
«Рояль»: коротким, неромантичним і максимально звичним. У посвяту цього випадку у фільмі «Помри, але не зараз»
Джеймс Бонд під виглядом орнітолога проникає на Кубу, маючи при собі книгу справжнього Джеймса Бонда.

Як переклали на російську мову
французький роман, в якому не було
жодної літери «Е»

Чому на Параді Перемоги 24 червня
1945 р. одну собаку несли на руках на
сталінській шинелі

В 1969 році вийшов роман французького
письменника Жоржа Перека «La disparition».
Однією з ключових особливостей роману
стало те, що в ньому не було жодної літери
«е» – найбільш уживаної літери у французькій мові. За тим же принципом – без літери
«е» – книга була перекладена на англійську,
німецьку, італійську мови. У 2005 році роман
вийшов російською мовою у перекладі Валерія Кислова під назвою «Зникнення». У цьому варіанті не зустрінете літеру «о», так як
саме вона найчастіше зустрічається в російській мові.

Під час Другої Світової війни розміновувати об’єкти саперам допомагали дресировані
собаки. Одна з них за кличкою Джульбарс
при розмінуванні ділянок у європейських
країнах за останній рік війни знайшла 7468
мін і понад 150 снарядів. Напередодні Параду
Перемоги у Москві 24 червня Джульбарс
отримав поранення і не зміг пройти у складі
школи військових собак. Тоді Сталін наказав
нести пса по Червоній площі на своїй шинелі.

Яку книгу ув’язнили в Бастилії

Що спільного між нашою собачкою і
зарубіжними мавпочкою та равликом

Ув’язненими
Бастилії
були не тільки
люди. Одного
разу в тюрму
ув’язнили відому Французьку енциклопедію, складену Дідро і
Д’Аламбером.
Книгу звину-

Окремими мовами колишніх радянських
республік знак @ називається собачкою. Іншими мовами найчастіше @ називають мавпочкою або равликом, зустрічаються і такі
екзотичні варіанти, як штрудель (іврит), оселедець під маринадом (чеська, словацька),
місячне вухо (казахська).
Джерело: http://muzey-factov.ru, http://uk.wikipedia.org,
http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=551/
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Місячна веселка. Ми майже звикли до звичайної
веселки. Але нічна веселка набагато більш рідкісне явище,
ніж веселка денна. Вона може з'явитись лише тоді, коли
Місяць повний або майже повний – саме в цей час він буває
найяскравішим. І все одно його яскравості недостатньо –
місячна веселка значно блідіша за звичайну. Це пояснюється
тим, що Місяць відбиває від Сонця менше світла, ніж
випромінює саме Сонце. Шукати місячну веселку потрібно
на протилежній від Місяця стороні неба.
Міраж. Незважаючи на свою поширеність, міражі завжди
викликають майже містичне відчуття подиву. Але міраж – це
лише оптичне явище в атмосфері: відбиття світла стиком між
різними за щільністю шарами повітря. Для спостерігача таке
відбиття полягає в тому, що разом з віддаленим об'єктом (або
ділянкою неба) видно його зміщене уявне зображення.
Міражі бувають нижні, видимі під об'єктом, верхні, – над
об'єктом, і бічні. Складні явища міражу з різким
спотворенням вигляду предметів носять назву фата-моргана.
Гало. Зазвичай гало виникають при підвищеній вологості
або лютому морозі – раніше гало вважалося явищем згори, і
люди чекали чогось незвичайного. Але гало, це лише ще
один оптичний феномен. Він є сяючим кільцем навколо
об'єкта – джерела світла.
Пояс Венери. Цікаве оптичне явище, яке виникає за
умови запиленої атмосфери – незвичайний «пояс» між небом
та горизонтом. Виглядає пояс Венери, як смуга від рожевого
до помаранчевого кольору між темним нічним небом внизу і
блакитним небом вгорі. З'являється він перед сходом або
після заходу в місці, протилежному Сонцю.
Полярне сяйво. Загадкове полярне сяйво – це
люмінесценція (світіння) верхніх шарів атмосфер всіх
планет, які мають магнітосферу, внаслідок їх взаємодії з
зарядженими частинками сонячного вітру. У нас на Землі
полярні сяйва спостерігаються переважно у високих широтах
обох півкуль в овальних зонах-поясах, які оточують магнітні
полюси планети – авроральних овалах.
В спектрі полярних сяйв Землі найбільш інтенсивне
випромінювання основних компонентів атмосфери – азоту та
кисню. Світіння кисню дає зелений та червоний кольори,
азоту – фіолетовий та зелений.
Ілюзія Місяця. Ілюзія Місяця («місячна ілюзія») –
оптична ілюзія, при якій розмір Місяця, коли той
знаходиться низько над горизонтом, здається в кілька разів
більшим у порівнянні з тим, як він сприймається при
знаходженні високо в небі (в зеніті), хоча проекції Місяця на
сітківку ока в обох випадках рівні між собою.
Широко поширена помилкова думка, яка полягає в тому,
що більший розмір Місяця над горизонтом пояснюється
ефектом збільшення, який створюється атмосферою Землі.
Однак, на розмір Місяця атмосфера ніяк не впливає, а лише
змінює його колір. Насправді ж «місячна ілюзія» це лише
особливість людського сприйняття.
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Двоопуклі хмари. Надзвичайно рідкісне явище, яке
з'являється переважно перед ураганом. Англійська назва
цього явища – Mammatus clouds, дослівно перекладається як
«Молочні хмари», оскільки за своєю формою вони
нагадують молочні залози (наприклад, вим'я корови).
Вогні святого Ельма. Першими свідками цього явища
були моряки, які спостерігали вогні святого Ельма на щоглах
та інших загострених предметах. Вогні святого Ельма
являють собою розряд у формі пучків або китиць (або
коронний розряд), який виникає на гострих кінцях високих
предметів (вежі, щогли, поодинокі дерева, гострі вершини
скель тощо) при великій напруженості електричного поля в
атмосфері. Це досить поширене явище, яке спостерігається
під час грози, а також перед і відразу після неї.
Вогняний смерч. Вогняний смерч утворюється, коли
розрізнені осередки пожеж об'єднуються в одне величезне
багаття. Повітря над ним нагрівається, його щільність
зменшується і багаття піднімається вгору. Знизу на його
місце надходять холодні маси повітря з периферії, яке також
нагрівається. Виникає ефект димової труби. Напір гарячого
повітря досягає ураганних швидкостей, а температура
піднімається до 1000˚С. Все горить або плавиться, при чому
все, що знаходиться поруч, «всмоктується» через вітер у
вогонь. І так до тих пір, поки не згорить все, що може горіти.
Пірокумулятивні хмари. Вони утворюються над
місцями з підвищеною температурою – над лісовими
пожежами. Вогонь створює конвективні висхідні потоки, які
піднімаються і при досягненні рівня конденсації призводять
до утворення хмар – спочатку купчастих, а за сприятливих
умов – і купчасто-дощових.
Рослинні дощі. Складаються із зерен вівса, жита, листя,
квітів та інших рослинних домішок. Як приклад можна
навести дощ із листя дуба, який випав в муніципалітеті
Отреш у Франції 9 квітня 1869 року, при тихій погоді і
абсолютно безхмарному небі. Іншим прикладом може бути
дощ з апельсинів, який випав 8 липня 1833 року поблизу
Неаполя. Власне, причина рослинних дощів (а також
тваринних – рибних та жаб’ячих, хоча бувають дощі і з
інших тварин) схожа на причину всіх кольорових опадів.
Практично всі «особливі» дощі являють собою падіння
звичайного дощу і сторонніх предметів, піднятих в
атмосферу сильним вітром або смерчем.
Зелений промінь. Зелений промінь – рідкісне оптичне
явище, спалах зеленого світла в момент зникнення сонячного
диска за горизонтом або появи його з-за обрію. Для
спостереження зеленого променя необхідні три умови:
відкритий горизонт (в степу або на морі за відсутності
хвиль), чисте повітря і вільна від хмар сторона горизонту, де
відбувається захід або схід Сонця.

Джерело: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/15-divovizhnikh-yavishch-prirodi
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Гарфілд – один з найпопулярніших котів у світі.
Він з'явився завдяки праці Джима Девіса, відомого
творця коміксів. Незважаючи на те, що Гарфілд
ледачий і цинічний, його обожнюють діти і дорослі. З
точки зору малювання цей персонаж простий. Він
легко впізнаваний навіть з мінімальним набором рис.
Вам знадобиться: аркуш паперу, фарби, олівець,
гумка.
Інструкція.
1. Почніть малювати Гарфілда з начерку двох
великих овалів, які дотикаються один одного. Верхній
овал повинен бути трохи більшим. Від нижнього
овалу, який відповідає за тулуб, проведемо чотири
трохи похилі лінії. Це ноги Гарфілда. Довжина ступні
повинна бути трохи меншою за розмір тулуба
персонажа. Намалюйте контури хвоста, який відходить
від лівого нижнього краю тіла.
2. Намалюйте два овали – це будуть очі.
Найближчий овал повинен трохи перекривати дальній.
У нижній точці дотику очей домалюйте напівкруглий
ніс. Від середини нижньої лінії носа проведіть дві
дугоподібні лінії в різні боки. Вони повинні
закінчуватися на рівні умовної риски, що ділить очі навпіл. Завдяки цим лініям у Гарфілда
з'явиться приємна посмішка. Кожну лінію закінчуйте округлою галочкою. Навколо галочок
додайте по невеликому півколу.
3. Гарфілд більшу частину часу має сумний вираз обличчя. Щоб це зобразити, потрібно
розділити очі трохи нижче середини горизонтальною лінією. Намалюйте два чорних півкола в
кожному оці. Якщо ви хочете показати кота із задоволеною мордочкою, зітріть чорні півкола і
змістіть лінію на середину очей. Зробіть її дугоподібною. Для хитрого погляду достатньо
повернути півкола зіниць і змінити напрямок лінії, намалювавши її у вигляді галочки, кінці якої
дивляться на ніс.
4. Наступний етап – вушка Гарфілда. Вони розташовані у верхній частині за очима. Їх висота
дорівнює половині очей. Не робіть занадто округлі вуха. Насправді вони досить гострі.
Намалювавши вушну раковину, прималюйте задню частину вуха. Потім зітріть верхню лінію
голови, яка закрита вухами.
5. Намалюйте ноги персонажа. Зробіть лінії плавними і трохи вигнутими. На передніх
половинках стоп намалюйте по три округлих пальці.
6. Намалюйте схрещені на грудях передні лапи. Накресліть три округлих пальці, які трохи
перекривають один одного.
7. Щоб персонаж виглядав більш реально, додайте тіні. Під кожною лапою намалюйте чорний
контур. Також додайте невелику тінь на верхню частину хвоста.
8. Шерсть у кота Гарфілда смугаста. Намалюйте три ряди смуг на боці і на хвості, а на голові
приблизно сім рядів. Кожен ряд включає три смужки, які поступово зменшуються. Найменші
смуги повинні бути ближче до центру. На хвості й вухах накресліть кілька чорних шипів. Додайте
по три волосини біля зовнішньої сторони кожного вуха.
9. Розфарбуйте малюнок. Ніс Гарфілда має трохи рожевий відтінок. Простір між нижньою
лінією очей і верхніми губами зафарбуйте жовтим кольором. Решту частини тіла зробіть рудими,
за винятком очей персонажа.
За матеріалами сайта: http://yak-prosto.com/yak-malyuvati-garfilda/.
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Програма навчання включає теми:
9 Освоєння роботи на комп’ютері
9 Робота з текстовим редактором Microsoft
Word 2010
9 Різні методи пошуку інформації в мережі
Інтернет

9 Створення та використання електронної пошти
9 Роботи в комунікаційній програмі Skype
9 Робота в соціальній мережі «Odnoklassniki»

Навчання здійснюється безкоштовно!!!
За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: (0362) 22-21-21.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6, 2 поверх

Саме для Вас пропонуємо:
9 Навчання індивідуальне і групове роботі на
комп’ютері за участю тренера-консультанта
9 Аудіокниги
9 Доступ до інформаційних ресурсів мережі
Інтернет
9 Використання брайлівського дисплея

ПРОВЕСТИ ДОЗВІЛЛЯ РАЗОМ З ДІТЬМИ
На Вас чекають:
9 Казкові подорожі, лялькові вистави
9 Заняття з ліплення, малювання

9 Різноманітні підбірки літератури для дітей та дорослих
9 Безліч дозвіллевих заходів

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: (0362) 26-75-75.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6, 2 поверх (відділ абонемента)
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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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Дякуємо за співпрацю!
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу та наукової роботи)
E-mail:library@libr.rv.ua
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