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Протоієрей Вадим Петровський,
настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського Української Православної Церкви
у військовому госпіталі м. Рівне, кандидат богословських наук
запалити величезне багаття. Справді, слова
Все наше життя – це спілкування. Ми спілзапалюють у людей віру, любов до життя, накуємось з природою, з самим собою, з іншидихають на подвиг. Але інколи через слова
ми людьми. Заберіть у людини цю можлизапалюється і вогонь ненависті, чвар та воровість, і вона перетвориться на дикуна. Розужнечі. І в цьому вогні згоряє все, що будувамові властивості ті ж самі, мозок той самий, а
лося роками: добрі відносини, дружба, люнемає спілкування – немає людини. Без нього
бов, сім’я. Тому з наших вуст не повинно
людина просто висихає. Найкращим засобом
«виходити благословення і прокляття», так як
спілкування, безперечно, є слово. Один з
з одного джерела не може витікати солодка та
найбільших дарів Божих, даних людині – дар
гірка вода.
слова. Через нього ми передаємо один одноСлова розкривають наш внутрішній світ,
му не просто якусь інформацію або новину.
наше «я». «Добра людина з доброї скарбниці
Слова виражають наші почуття, переживанвиносить добре, а зла людина зі злої скарбниня, думки, все те, що складає наш внутрішній
ці виносить зле» (Мф. 12,35). Підтвердженсвіт. Це один з наймогутніших засобів, виконям цих євангельських слів є одна древня
ристовуючи який ми впливаємо на свідомість
притча: «Троє друзів, котрих застала в дорозі
людей, формуємо їхнє уявлення про те, що
ніч, зустріли перехожого. І в бесіді між собою
оточує нас. Слово стало засобом створення
кожен по-своєму визначив причину, яка змуцього прекрасного світу. Надзвичайними бусила того перехожого покинути в такий час
ли слова Господа Ісуса Христа. Вони змінюсвій дім. «Цей чоловік вийшов на пограбували людей, проникали в їхню душу та провання», – сказав перший. «Він йде на зустріч
буджували совість. Після таких слів люди заз іншою жінкою», – заперечив другий. «А я
мислювалися над смислом свого життя, повважаю, що цей чоловік вийшов з дому ще
ривали з гріхом та ставали на шлях покаяння.
вночі, щоб встигнути на богослужіння до цеНавіть вороги свідчили про Христа, що «ніркви, бо певно в сусідньому селі свято», – віколи так не говорила людина, як ця людина»
дповів третій. Так у цій бесіді виявилася лю(Ін. 7, 46). А коли вони прийшли в Гефсиманбов до наживи у першого друга, викрились
ський сад, щоб схопити Христа, то від Його
нечисті думки другого та благочестя третьослів попадали на землю. Такої ж духовної сиго».
ли були сповнені слова апостолів. Могутність
Як часто ми мимоволі осуджуємо інших
їх проповіді навертала в християнство цілі
людей, говоримо про них навіть не погано, а
народи: вчорашні кровожерливі язичники пеогидно. Особливо позаочі. Часто ми перекаретворювалися на смиренних та миролюбизуємо навіть не свою точку зору, а чужих нам
вих християн.
людей. А скільки часу марнується в пустих,
Кожне сказане слово має надзвичайно важнікому не потрібних балачках, де перемиваливе значення. Словами можна привернути
ються кістки порядних чесних людей, знайолюдей до віри, дарувати радість та оптимізм,
мих, родичів, тих, кого вважають друзями. І в
спонукати до любові та милосердя, наповнюцих «задушевних» бесідах проводимо час і
вати душі миром та спокоєм. І, навпаки, сломи. Людина мудра, духовно багата, котра повами можна вбивати та занапащати душу,
важає себе, ніколи в розмові не буде говорити
оскверняти її всіма гріхами та пороками. Одпро когось погане, особливо, якщо тієї людине слово здатне повернути людині життя, але
ни немає поряд.
й здатне довести до відчаю та самогубства.
Найкраще правило спілкування – ніколи
Тому Святе Письмо навчає нас завжди бережні про кого не говорити погане. Дотримуюно та зважливо відноситись до наших слів.
чись його, ми навчимося бачити в людях
«Хто не погрішає в слові, то він людина достільки хороші якості, які є в кожного. І саме
конала, яка може приборкати і все тіло» (Як.
головне: кожного дня говорити людям побі3,2). Святе Письмо образно порівнює язик (як
льше добрих, лагідних слів. Від цього ми самі
орган спілкування) з уздечкою, яка хоч і мабудемо ставати добрішими, а життя наше ціленька, але приборкує здорового і норовистокавим та наповненим.
го коня. І корабель, яким би великим він не
був і який вітер його не носив, однак керується маленьким штурвалом. Але найбільш вдало язик порівнюється з вогником, який здатен
5
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Розташований у приміщенні інфекційного відділення на вул. Мірющенка, 25-а
в м. Рівне, 33018,тел.: (0362) 23-17-18.
охорони здоров'я України в 2000 р. на базі
центральної міської лікарні м. Рівне було відкрито Рівненський обласний лікувальнодіагностичний гепатологічний центр – один з
перших центрів в Україні. Галина Андріївна і
понині займається науковою діяльністю, вона
учасник багатьох міжнародних конференцій,
автор і співавтор наукових статей, член редколегії науково-популярного медичного журналу «Гепатологія», ділиться досвідом своєї
роботи на сторінках згаданого часопису. Вона
знана не лише серед своїх колег України та за
рубежем, до неї їдуть лікуватися пацієнти зі
столиці, інших областей України. В 2010 році
за медичною допомогою звернулось 360 осіб.
Нещодавно гепатологічному центру виповнилося перших десять років. Для всесвіту
– це лише піщинка, для центру – це роки становлення і розвитку.
Сьогодні – це лікувально-діагностичний,
консультативний, організаційно-методичний,
профілактичний центр, призначений для надання спеціалізованої медичної допомоги
хворим міста та області на вірусні захворювання з переважним ураженням печінки, а
також з різноманітною патологією печінки,
дорослих та дітей.
У гепатологічному центрі проводяться
лабораторні дослідження (загальний аналіз
крові, загальний аналіз сечі; яйцеглист; копрограма; біохімічні дослідження; методом
ІФА визначаються маркери вірусних гепатитів А, В, С, гепатотропні віруси, маркери аутоімунних гепатитів). Усім пацієнтам, які отримують противірусне лікування, обов'язково
визначаються, крім маркерів гепатитів, їх підвиди та вірусне навантаження методом полімеразної реакції. Лікування хворих хронічними вірусними гепатитами проводиться згідно з передовими технологіями, сучасними
противірусними препаратами. Велику допомогу в діагностичному процесі надає лабораторія лікарні, оснащена сучасною апаратурою:
біохімічним аналізатором "Технікон 100",

Очолює лікувально-діагностичний гепатологічний центр Мартинюк Галина Андріївна, кандидат медичних наук, лауреат Всеукраїнського проекту «Літопис досягнень сучасної медицини. Сучасна медицина та охорона здоров'я України».
Ще в 90-ті роки Галина Андріївна зацікавилася, тоді ще мало дослідженою, темою вірусних гепатитів. «Прихована епідемія» хронічного гепатиту, яка поширювалася в Україні, спонукала цю тендітну жінку шукати вихід. Отож, відклавши всі нагальні справи, взялася за науку. Працювала над кандидатською
дисертацією «Клініко-епідеміологічна характеристика вірусного гепатиту С на території
Північно-західного регіону України». Скільки днів доводилося працювати в клініках Москви, спостерігати за перебігом хвороби, аналізувати історії хворих. Це були непрості роки перебудови всіх пострадянських країн, інколи не було грошей на проїзд, на харчування. Доводилося на всьому економити. Та
прагнення взяти намічений рубіж були сильнішими. На регіональному рівні вона стала
першим кандидатом медичних наук в Україні
з питань вірусного гепатиту С та його клінічних форм. У молодої, енергійної, з яскравими
карими очима Галини було велике бажання
використовувати інноваційні підходи в боротьбі з недугою. І їй повірили маститі професори зі столиці. Саме з дозволу Міністерства
6
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мікроаналізатором, гемокоагулометром, імуноферментним аналізатором тощо.
Але не тільки досконала діагностика,
ефективне лікування допомагають пацієнтам
позбутися недуги. Відчутно впливає на лікувальний процес і обстановка, створена у
центрі. Високі, світлі, дво-, тримісні, затишні,
гарно умебльовані палати з санвузлом, душем, гарячою водою, телевізором.
(Правда, гепатологічний центр розрахований
лише на 10 ліжкомісць).

слова natalic – «рідний») «Вона рішуча і діяльна, здатна захистити слабкого та скривдженого», – саме такими є Наталі, які працюють у
центрі. А ще Вікторія, Людмила і старша медична сестра Ольга.

Наталя,
маніпуляційна сестра
А найголовніше – доброзичливість та увага всього колективу до хворих, повсякчасна
готовність прийти їм на допомогу, що панують тут не за вимогою, а за велінням душі, –
все це, врешті, стає вирішальним у прискоренні видужання пацієнтів.
Раїса Джусова

Досвідчений середній та молодший медичний персонал справно та професійно виконує свої обов'язки. Із семи сестер у центрі
працює аж чотири Наталії (від латинського

Вірусні гепатити є актуальною проблемою суспільства на глобальному рівні. Згідно з
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі більше 2 мільярдів осіб інфіковано
або перехворіло вірусним гепатитом. За ступенем негативного впливу на здоров'я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце у структурі інфекційної патології. На цю групу інфекційних хвороб припадає до 30% захворювань, за винятком грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних
шляхів.
За роз'ясненням щодо цієї проблеми звертаюся до завідуючої лікувальнодіагностичним гепатологічним центром, кандидата медичних наук, лауреата Всеукраїнського проекту «Літопис досягнень сучасної медицини. Сучасна медицина та охорона здоров'я
України» Мартинюк Галини Андріївни.
підозрюючи. І лише розвиток науки, нових
методик лабораторних досліджень дали можливість побачити сутність вірусних гепатитів,
вивчити шляхи їх поширення, шукати методи
лікування. С. П. Боткін першим правильно
сформулював уявлення про гепатит як про
загальне інфекційне захворювання. У 1989
році групі американських дослідників під ке-

– Галино Андріївно! Чому в останні
10 років так серйозно заговорили про
вірусні гепатити?
– Гепатит був відомий ще за часів Гіппократа (V ст. до н.е.) і в описах отримав назву
«солдатська хвороба». Гепатит згадується у
Вавилонському талмуді. Наші предки жили і
помирали від вірусних гепатитів, самі того не
7
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рівництвом М. Хоутона вдалося виділити та
ідентифікувати геном вірусу гепатиту С. На
сьогодні основними збудниками вірусних гепатитів є віруси А, В, С, D, Е. Тривають роботи з вивчення інших вірусів.
За особливостями клінічних проявів вірусні гепатити поділяються на такі форми:
маніфестні – з жовтухою і без жовтухи; безсимптомні; за ступенем тяжкості: легкі, середньотяжкі, тяжкі, особливо тяжкі, блискавичні.
– Який стан захворюваності на вірусні гепатити в нашій області?
– Рівень захворюваності гострими вірусними гепатитами в області за останні шість
років коливається в межах 5,4-4,4 по місту
Рівне, 9,0-8,6 на 100 тис. населення. Ці показники є менші, ніж у цілому по Україні (14,65,2). Але ці дані вказують лише на низьку
якість визначення основного маркера вірусного гепатиту В HBsAg низькочутливим методом (у реакції зворотної пасивної гемаглютинації), який використовують у більшості
лікувальних закладів Рівненської області, що
не дає можливості відобразити реальну картину цього захворювання. Відомо, що інтенсивність поширення будь-якого інфекційного
захворювання визначається кількістю активних джерел інфекції серед населення, тому
напруженість епідемічного процесу при вірусних гепатитах знаходиться в прямому
зв’язку з числом носіїв маркерів цих інфекцій. На жаль, в Україні через недостатнє лабораторне обстеження не забезпечується надійне попередження інфікування під час переливання крові та її компонентів. Значно покращити епідеміологічну ситуацію можна було б за допомогою профілактичних щеплень
осіб, які відносяться до груп підвищеного ризику, але цей засіб контролю інфекції використовується в області нешироко. Одним з
найважливіших завдань є проведення вакцинопрофілактики гепатиту В y вогнищах цієї
інфекції: підліткам, медичним працівникам
групи ризику, студентам середніх і вищих
медичних навчальних закладів, працівникам
соціальних служб, хворим гастроентерологічного профілю перед плановими оперативними втручаннями. Для проведення першого
етапу рекомендованих щеплень необхідно не
менш ніж 15 тисяч доз вакцини на рік. За
державний кошт забезпечуються вакцинами
лише немовлята в пологових будинках та деякі групи медичних працівників.
Ще більш небезпечною є ситуація з гепатитом С. У світі, за даними ВООЗ, на вірусні
гепатити С страждають понад 170 мільйонів

осіб, що складає більше 3% населення планети, що в 5 разів перевищує кількість хворих
на ВІЛ-інфекцію. В розвинених країнах спостерігається 20% випадків гострого гепатиту
С, 70% випадків хронічного гепатиту, 40%
випадків декомпенсованого цирозу печінки,
60% гепатоцелюлярної карциноми та 30%
трансплантації печінки. Багаторічна персистенція вірусу гепатиту С при хронічній формі
інфекції призводить до розвитку цирозу печінки у 20% хворих протягом 20 років. За
прогнозами експертів, до 2015-2020 рр. кількість інфікованих у світі подвоїться. На відміну від гепатиту В вакцинопрофілактика при
цій інфекції є неможливою, і єдиний спосіб
контролю за епідеміологічною ситуацією є
лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С.
– Чи є проблеми в діагностиці хронічного вірусного гепатиту?
– Проблеми діагностики хронічних вірусних гепатитів перш за все полягають у тому,
що патологія печінки досить тривалий час
залишається «непомітною», не викликаючи
значних порушень у здоров'ї хворого. Пацієнт, як правило, почувається задовільно. Звісно, іноді можуть виникати неспецифічні астенічні явища, наприклад слабкість, перевтома, байдужість. Характерно, що хворий звертається до лікаря та проходить обстеження
лише у разі вираженої симптоматики. Переважно це трапляється на пізніх етапах захворювання, коли у пацієнта вже є розгорнута
клінічна картина цирозу печінки. Тоді, залежно від ступеня ураження паренхіми печінки,
прогноз значно погіршується.
Отже, діагностика хронічних вірусних гепатитів на ранніх етапах захворювання є надзвичайно важливою. Особливо актуально це
при ураженні вірусом гепатиту типу С, у разі
якого хронічний гепатит розвивається у 8085% хворих, при цьому у 25-30% через 20-25
років з моменту інфікування розвивається цироз печінки.
– Гепатит С охрестили «ласкавим
убивцею», він викликає панічний
страх.
– Яскравим прикладом недооцінки масштабу проблеми вірусних гепатитів є статистика так званих неверифікованих хронічних гепатитів. Показники захворюваності на неверифіковані хронічні гепатити в Україні постійно зростають: за останні 10 років захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити
зросла з 35,9 до 67,6 на 100 тис. населення.
8
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За даними ряду авторів, хронічні вірусні
гепатити складають 70-90% від загальної кількості всіх хронічних гепатитів і лише 1030% складають гепатити іншої етіології (алкогольні, токсичні, аутоімунні та ін.). Серед
вірусних гепатитів домінує хронічний гепатит С і недарма його називають «ласкавим
убивцею», так як для нього характерно мінімум клінічних проявів. Серед хворих вірусним гепатитом С переважає генотип 1в –
85%, генотип 3а виявлено у 10%, генотип 2а у
3% і у 2% генотип вірусу виявити не вдалось.
Необхідно зауважити, що в нашій області переважає генотип В, для якого характерні різноманітні позапечінкові прояви, які важче
піддаються лікуванню.
– Чи багато випадків захворювання
на вірусні гепатити виявлено за останні роки на Рівненщині?
– Аналіз захворюваності гострими вірусними гепатитами в Рівненській області за десять років роботи гепатологічного центру свідчить про зниження патології гепатиту А з
137,8 на 100 тис. населення в 2000 році до 2,09
на 100 тис. населення у 2010 році. Постійно
високими є показники вірусного гепатиту В.
У 2010 році вони склали 4,4 на 100 тис. населення, по м. Рівне відповідно – 8,6. Вірусний
гепатит С визначається з 1994 року, а його
офіційна реєстрація в Україні розпочалася в
2010 році. В області цей показник не є високим – 2,9 на 100 тис. населення.
З кожним роком збільшується кількість
хворих, яким надається консультативно поліклінічна допомога, в 2010 році консультації
надано п'яти тисячам хворих.
Розглядаючи проблему вірусних гепатитів,
ми акцентуємо увагу на жовтяничних формах,
а безжовтяничні форми, які зустрічаються в 56 разів частіше, залишаються поза нашою
увагою і саме вони складають високий процент хронізації. Якщо в 2000 році було зареєстровано 4200 хворих з хронічними гепатитами, то в 2010 р. їх кількість збільшилася
вдвічі і склала 8864 хворих, з них підлітків –
157, дітей – 19.
Смертність від хронічних гепатитів у
2000 р. становила 0,1 на 100 тис. населення і
0,08 на 100 тис. населення в 2010 p.
– Наведені факти не вселяють оптимізму. Чи все так безнадійно? Чи лікується сьогодні ця небезпечна хвороба?
– Якщо за даними лабораторних досліджень у пацієнта діагностовано вірусний гепатит С, хворому необхідно провести курс ме-

дикаментозного лікування, ефективність якого залежить від багатьох факторів. Насамперед варто брати до уваги генотип вірусу. Як
відмічалося вище, серед найбільш поширених
генотипів в Україні та в області найчастіше
зустрічається вірусний гепатит С першого
типу, який, на жаль, є найнебезпечнішим.
(Нормальні показники АлАТ, АсАТ – не є
причиною для відмови від інтерферонотерапії, звісно, якщо до цього немає серйозних
протипоказань). У таких випадках обов'язково необхідно провести курс лікування хворого препаратами інтерферону у поєднанні з
рибавиріном, який здебільшого триває протягом 12 місяців. Світова наука, на жаль, нічого
іншого не винайшла.
– Своєчасне медикаментозне лікування є гарантією одужання?
– У гепатологічному центрі лікування
хронічних вірусних гепатитів проводиться на
високому рівні, що відповідає міжнародним
стандартам з використанням комбінованої
противірусної терапії. Протягом десяти років,
з 2000 року, антивірусну терапію отримало
352 хворих. У Сполучених Штатах Америки
та в європейських країнах лікуванню підлягають усі хворі на гепатит С незалежно від
стадії, тривалості хвороби й віку. В Україні,
на жаль, питання лікування чи не лікування
вирішує не лікар, а сам пацієнт. Справа в тому, що більшість наших громадян просто не в
змозі оплатити повний курс інтерферонотерапії, який коштує приблизно 15 тисяч доларів.
Ефективним засобом лікування гепатитів
різної етіології: вірусної, токсичної, алкогольної є сучасні препарати, до яких відноситься і Бициклол. Цей препарат виділений із рослин Лимонника Китайського. Його можна
назвати плодом гармонійного злиття давніх
китайських традицій східної медицини і з сучасними фармацевтичними технологіями.
Бициклол захищений патентом у 16 країнах світу, в тому числі США, Великобританії,
Німеччині, Японії. Він має властивість пригнічувати некрози пухлини, а також уповільнювати процеси фібротизації печінки. За своєю вартістю Бициклол більш доступний пацієнтам. Він широко використовується для лікування гепатитів у дітей. Крім того, для лікування гепатитів використовуються гепатопротекторні препарати урсодезоксіфолієвої
кислоти: урсохол, урсосан, урсолізін, урсофальк та ін.
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гічний центр, буде проведено якісне обстеження, за необхідності проведено лікування.
– І наостанок, що б Ви хотіли порадити тим, хто лише сьогодні поповнив
ряди хворих на вірусний гепатит, і тим,
хто панічно боїться будь-якого хірургічного втручання, відвідувати стоматолога, перукаря, гінеколога, аби не
опинитися в тенетах вірусу?
– Жити в постійному страху не потрібно.
Адже життя чудове! Та дуже важливо знати і
дотримуватись правил особистої санітарної
гігієни. По можливості уникати контактів з
кров'ю іншої людини. Ніколи не користуватися чужими предметами особистої гігієни,
такими, як бритва, голки, зубна щітка, щипці
для нігтів, сережки. Татуювання мають робитися стерильним інструментом. Переконайтесь, що для кожного клієнта використовується нова, окрема голка і склянка для туші.
Хоч ризик передачі вірусу через статеві стосунки малий, при зміні постійних партнерів
користуйтеся застережливими засобами.
А для тих, хто захворів, варто знати, що
діагноз «вірусний гепатит» – не вирок! Сьогодні він лікується в Україні. Оптимізму додає схвалений 9 травня 2011 року Кабінетом
Міністрів України проект концепції Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

– При несвоєчасному виявленні та
лікуванні хронічний гепатит переходить у цироз. Це вже вирок?
– При несвоєчасному призначенні лікування, коли хронічний гепатит переходить у цироз печінки, цей процес часто є вже незворотним станом, який однозначно веде до інвалідизації пацієнта і потребує пересадки печінки як єдиної ефективної стратегії лікування.
Кількість пацієнтів з цирозами печінки за
останні десять років в області зросла трохи
більш як удвічі. В 2010 році на це захворювання страждало 1297 чоловік, з них 319 хворих протягом року померло. Проте на ранніх
стадіях захворювання пацієнта лікування дає
бажані результати.
– Чи може пересічний громадянин,
в якого появилися сумніви щодо здоров'я своєї печінки, звернутися в лікувально-діагностичний гепатологічний
центр? І що для цього потрібно?
– Якщо людина відчує важкість, болі в
правому підребер'ї, які особливо посилюються під час фізичних навантажень, появу гіркоти у роті, різке зниження працездатності,
втому і підвищену дратівливість, безсоння,
почервоніння очей і погіршення зору, свербіж
шкіри – то не варто легковажно ставитися до
появи хоча б двох з перелічених симптомів.
Для встановлення діагнозу необхідно звернутися до лікаря. Кожному пацієнту, який звернеться в лікувально-діагностичний гепатоло-

Розмову записала Раїса Щербан

Раїса Олександрівна Харитонюк – завідуюча
поліклінічним
відділенням лікувальнодіагностичного гепатологічного центру.
Адреса: м. Рівне, вул. Мірющенка, 25-а (приміщення міської поліклініки № 1).
При відділенні працює маніпуляційний кабінет
(медична сестра – Людмила Олександрівна Рижа).
Проблема вірусних уражень печінки на
сучасному етапі залишається найбільш актуальною. Десятки мільйонів людей у світі щорічно хворіють на гострі вірусні гепатити, з
яких сотні тисяч помирають, а у значної кількості осіб хвороба набуває хронічної форми з
можливим подальшим розвитком цирозу та
раку печінки.
Залежно від особливостей епідемічного
процесу вірусні гепатити можуть бути поділені на захворювання з фекально-оральним

шляхом передачі (гепатити А і Е), і ті, які
мають парентеральний шлях передачі (гепатити В, С, D).
Вірусні гепатити А і Е завжди перебігають лише у вигляді гострих форм, у той же
час при вірусних гепатитах В, С, D можлива
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хронізація процесу. Ризик переходу гострого
вірусного гепатиту в хронічний залежить від
віку пацієнта і стану його імунної системи.
Так, якщо у новонароджених ризик хронізації
гепатиту В становить 90-95%, то у підлітків і
дорослих він менш ніж 5%. У разі наявності у
пацієнта імунодефіциту ризик переходу гострого вірусного гепатиту В у хронічний може
збільшуватися до 30-80%. Імовірність хронізації гострого вірусного гепатиту С складає
від 55 до 85%, в середньому 75%.
Враховуючи, що переважна більшість випадків вірусних гепатитів перебігає у безжовтяничних формах, більшість цих хворих залишається не виявленими. При вірусних гепатитах А і Е такі пацієнти є джерелом інфекції. Також хронічні вірусні гепатити В і С,
тривалий час залишаючись безсимптомними,
можуть проявляти себе лише при розвитку
ускладнень: цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми.
Відмінною рисою гепатиту є розвиток патологічного процесу в печінці, відображенням якого є підвищені рівні трансаміназ
АлАТ і АсАТ. Хоча гепатити є найчастішою
причиною підвищення рівнів АлАТ і АсАТ,
слід пам'ятати про можливе «позапечінкове»
походження цих ферментів. Обстеження пацієнта, у разі підозри на вірусний гепатит,
можна розділити на дві фази: виявлення у пацієнта гепатиту і встановлення його етіології.
Для виявлення гепатиту застосовується
визначення рівня трансаміназ та білірубіну (із
визначенням прямої та непрямої фракцій).
Для гепатитів типові підвищені рівні трансаміназ, переважно за рахунок АлАТ, для
вірусних гепатитів – високі рівні їх активності. Типовим, але не обов'язковим, є виявлення
порушень обміну білірубіну.
У разі виявлення у пацієнта підвищеного
рівня активності АлАТ, наступним етапом є
уточнення етіології гепатиту, яке передбачає
визначення специфічних для кожного збудника маркерів гепатитів. Аналізи крові направляються в Рівненський або Київський
діагностичний центри.
Відповідно до результатів обстеження
здійснюється відбір хворих для проведення
противірусної терапії. Визначення тих категорій хворих, які потребують невідкладного
та першочергового лікування. Адже є пацієнти, яким протипоказане комплексне противірусне лікування – це некурабельні хворі з цирозом печінки, пацієнти з вираженими позапечінковими проявами, пацієнти з тяжкими
аутоімунними захворюваннями тощо. Тут має

застосовуватися інша терапія. Водночас люди
з критичним фіброзом потребують негайного
лікування.
Зважаючи на серйозність проблеми з вірусними гепатитами, у 2010 році і прийнято Обласну програму діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2010- 2014 роки. (Рішення Рівненської обласної ради №1595 від 14
травня 2010 р.). Метою програми є зменшення
рівня захворюваності населення області на
вірусні гепатити В і С, попередження інвалідизації і летальності, пов'язаної з розвитком
ускладнень (цироз печінки, первинна гепатоцелюлярна карцинома), покращення діагностики. Відповідно до програми передбачається: створити реєстр хворих на вірусні гепатити, відкрити гепатологічні кабінети у центральних районних лікарнях, впровадити сучасні
методики діагностики, впровадити сучасні
протоколи лікування гепатитів відповідно до
міжнародних рекомендацій, забезпечити обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр сучасними високоефективними
препаратами. Це дасть можливість знизити
рівень захворюваності на гострий гепатит В у
2-3 рази, стабілізувати захворюваність на гострий вірусний гепатит С. Знизити рівень інвалідизації від вірусних гепатитів, знизити
рівень смертності від церозу і раку печінки.
Фінансування у 2010-2014 рр. здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету
та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел.
У рамках обласної програми обласним лікувально-діагностичним
гепатологічним
центром при підтримці держадміністрації
м. Рівне, управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації в
лютому 2011 року була проведена міжнародна науково-практична конференція «Хронічні
вірусні гепатити – не вирок». У ній взяли
участь лікарі Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської та Київської областей, а
також науковці з Росії та України. На конференції обговорювалися проблеми вірусних гепатитів на сучасному етапі, зокрема діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів.
Важливим
завданням
лікувальнодіагностичного гепатологічного центру є постійне підвищення професійного рівня медичних працівників області через семінари, стажування. Великою підмогою в роботі лікарівінфекціоністів та лікарів широкого профілю є
методичні рекомендації «Клініка, діагностика, лікування і диспансеризація гострих та
11
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хронічних вірусних гепатитів у дорослих і
дітей», які вийшли під редакцією Мартинюк Г. А. – кандидата медичних наук, завідуючої Рівненським обласним лікувальнодіагностичним гепатологічним центром.

Вірусом гепатиту А можна заразитися через немиті фрукти, овочі, брудні руки. При
своєчасно розпочатому і правильному лікуванні настає одужання. З метою уникнення
зараження гепатитом А необхідно вживати
лише кип'ячену воду; завжди мити фрукти й
овочі перед вживанням; слідкувати за чистотою посуду для їжі; завжди мити руки перед
їжею та після туалету.
Гепатити В і С – це вірусні гепатити, які
передаються через кров та статевим шляхом.
Гепатит В іноді протікає для людини
практично непомітно і виявляється випадково. Іноді протікає в легкій безжовтушній формі – його проявами є нездужання та зниження
працездатності. Поміж тим, людина, інфікована вірусом гепатиту В, потенційно небезпечна для інших.
У гострому періоді після інфікування розвивається так звана жовтушна форма гострого гепатиту – темнішає сеча, жовкнуть білки
очей й шкіра, знебарвлюється кал.
Підступність вірусу гепатиту С полягає у
тому, що прихований період хвороби триває
кілька років. Зазвичай після зараження людина почувається абсолютно здоровою, а перші
прояви захворювання з'являються лише на
розвинутій стадії цирозу печінки, коли захворювання майже не піддається лікуванню і
прогноз для життя несприятливий.
Вірусами гепатитів В і С можна інфікуватись:
- через голки, шприци, медичні, стоматологічні, манікюрні інструменти, інструменти
для пірсингу, чужу бритву, зубну щітку, зубочистку. Всі ці предмети можуть містити
залишки крові. Проколи вух, татуювання нестерильними голками також можуть спричинити зараження вірусними гепатитами. Найбільш уразливими є споживачі ін'єкційних
наркотиків через спільне використання голок,
шприців, ложок, фільтрів, розчину наркотику.
- під час незахищених статевих контактах
(без презерватива);
- від інфікованої матері до дитини під час
вагітності та пологів.
Симптоми гепатитів:
- помітне погіршення загального стану
здоров'я;
- ознаки загальної інтоксикації організму
й порушення функцій печінки (підвищення
температури тіла, в окремих випадках з'являється жовтуха тощо);
- постійна втома;
- втрата апетиту;
- потемніння сечі і знебарвлення калу;

У доступній формі подано характеристику
вірусних гепатитів, методику диспансерного
спостереження за хворими, особливості акушерської та терапевтичної тактики при вірусних гепатитах у вагітних, тактику обстеження
та ведення вагітних жінок, лікування вірусних гепатитів, лікування дітей з хронічними
вірусними гепатитами. З метою поширення
знань з імунопрофілактики проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення:
виступи в засобах масової інформації, зустрічі із студентами, готується рекламна продукція. Адже, чим більше буде поінформоване
населення, тим більша ймовірність уникнути
захворювання, а у разі хвороби швидше одужати.
Звідки беруться вірусні гепатити?
Отже, вірусні гепатити викликають гепатотропні віруси, здатні розмножуватися тільки в клітинах печінки. Це означає, що ці віруси походять з організму іншої людини, яка
вже має вірусний гепатит. Існують різні шляхи передачі вірусу від уже інфікованої людини.
Гепатит А (ще його називають «жовтухою», «жовтяницею»).
12
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- нудота і блювання;
- біль у суглобах та м'язах;
- важкість у правому підребер'ї;
- жовтяниця склер (білки очей) та шкіри.
Не обов'язкова наявність усіх цих симптомів, а при вірусному гепатиті С (його називають «лагідним убивцею») часто взагалі не
буває ніяких симптомів хвороби.
Щоб уникнути зараження вірусними гепатитами В та С необхідно не вживати наркотики. Якщо вже не можна відмовитися від
наркотиків – не вживати їх ін’єкційно. Якщо і
цього не можна уникнути, варто користуватися тільки своїми голками, шприцами, фільтрами і посудом для приготування наркотику.
Не користуйтеся чужими інструментами для
ін'єкцій і не давайте нікому свої. Якщо немає
стерильної голки та шприца, необхідно ретельно продезінфікувати або прокип'яти ті, які
будуть використовуватися – вірус гепатиту С
гине при температурі +100°С за 45 хвилин;
протерти місце ін'єкції спиртовою серветкою;
уникати будь-яких контактів з чужою кров'ю;
під час сексу користуватися презервативом;
під час медичних маніпуляцій наполягати на
використанні лише стерильних інструментів.
Якщо ж виявлено гепатит, варто ретельно
виконувати рекомендації лікаря. Тривалість

життя людини з хронічними формами гепатиту В або С залежить від того, як швидко прогресує захворювання, що в свою чергу залежить від способу життя. Стреси, депресія, неправильне харчування, алкоголь, наркотики –
все це «допомагає» гепатиту.
Для підтримки здоров'я при гепатиті необхідно дотримуватися дієти харчування, обмежити фізичні навантаження (підйом тягарів); не переохолоджуватися і не перегріватися.
Уникати відвідувань лазні і сауни; контактів з хімічними речовинами: аерозолями, що
містять інсектициди (засоби проти комах),
фарбами, розчинниками; обмежити час перебування на сонці.
Варто пам’ятати, що хворобу легше попередити, ніж лікувати.
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ОБЛАСНА ПРОГРАМА ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ НА 2010-2014 РОКИ
(схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 березня 2010 року № 85)
(Витяг)
Заходи щодо реалізації обласної програми діагностики, лікування та профілактики вірусних
гепатитів на 2010-2014 роки
№
Найменування заходів
Термін виконанВиконавці
пор.
ня
1.
Створити реєстр хворих на вірусні гепа2010-2011 рр.
Управління охорони здоров’я
тити
облдержадміністрації
2.
Розробити методичні рекомендації щодо
2010-2011 рр.
Управління охорони здоров’я
раннього виявлення вірусних гепатитів
облдержадміністрації, обласний
лікувально-діагностичний гепатологічний центр
3.

Налагодити подання інформації про захворюваність на хронічні вірусні гепатити центральними районними та міськими лікарнями обласному лікувальнодіагностичному гепатологічному центру

Постійно

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, центральні районні та міські лікарні

4.

Впровадити обов’язкове обстеження вагітних на наявність маркерів вірусних
гепатитів з метою профілактики первинних хронічних гепатитів у дітей
Відкрити гепатологічні кабінети у

Постійно

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

5.

2010-2011 рр.
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центральних районних лікарнях

облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення,
центральні районні лікарні
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, ДЗ "Обласна санітарно-епідеміологічна
станція", центральні районні та
міські лікарні
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
лікувально-діагностичний гепатологічний центр
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
лікувально-діагностичний гепатологічний центр, райдержадміністрації
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення, центральні районні та міські лікарні
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення, центральні районні та міські лікарні

Налагодити сучасну лабораторну діагностику вірусних гепатитів з використанням полімеразної ланцюгової реакції
та методу імуноферментного аналізу та
забезпечити обстеженням групи ризику
Впровадити сучасні протоколи лікування гепатитів згідно з міжнародними рекомендаціями

2010-2011 рр.

8.

Забезпечити лікування відповідними
препаратами хворих, які потребують
призначення противірусної терапії

2010-2014 рр.

9.

З метою зниження захворюваності на
вірусний гепатит В продовжити в установленому порядку проведення активної імунізації новонароджених та груп
високого епідемічного ризику
Забезпечити проведення:
щеплень проти вірусного гепатиту В медичним працівникам;
комбінованої терапії пегільованими інтерферонами та рибавіринами у разі захворювання на вірусні гепатити
Забезпечити проведення у встановленому
порядку вакцинації проти вірусного гепатиту В студентам медичних коледжів

2010-2014 рр.

2010-2014 рр.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, центральні районні та міські лікарні

Підготувати та видавати щороку масовим тиражем просвітницькі матеріали з
імунопрофілактики гепатитів (пам’ятки,
буклети, плакати тощо)
Запровадити широке висвітлення заходів імунопрофілактики гепатиту В у засобах масової інформації

Постійно

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
центр "Здоров’я"

Постійно

Організувати навчання лікарів та середніх медичних працівників з питань клініки, діагностики і профілактики вірусних гепатитів
Проводити конференції для сімейних
лікарів, лікарів-інфекціоністів, терапевтів, педіатрів, епідеміологів з питань інфекційної гепатології
Створити на базі обласного лікувальнодіагностичного гепатологічного
центру постійно діючі курси для стажування лікарів і медичних сестер

Постійно

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
центр "Здоров’я", науковопрактичний тижневик "Медичний вісник"
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
клініко-діагностичний гепатологічний центр
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
клініко-діагностичний гепатологічний центр
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласний
клініко-діагностичний гепатологічний центр

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2010 р.

2010-2014 рр.

Постійно

2010-2011 рр.
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17.

18.

Забезпечити підготовку двох кваліфікованих спеціалістів для проведення пункційної біопсії печінки під контролем
ультразвукової діагностики в Інституті
хірургії та трансплантології Академії
медичних наук України (м. Київ)
Здійснювати фінансування заходів згідно з додатком до Програми

2010-2011 рр.

Управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

2010-2014 рр.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення

Додаток до обласної програми
діагностики, лікування та профілактики
вірусних гепатитів на 2010-2014 роки
Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми (тис. грн.)
№

Зміст заходу

1.

Забезпечити обласний
лікувально-діагностичний гепатологічний центр сучасними
високоефективними
препаратами для лікування вірусних гепатитів
Забезпечити утримання обласного лікувально-діагностичного
гепатологічного
центру на базі ЦМЛ
м. Рівне
Забезпечити фінансування лабораторної
діагностики груп ризику на вірусні гепатити В і С

2.

3.

Термін виконання

Відповідальні
за виконання

Потреба в фінансуванні

У тому числі
обласний районні бюдбюджет
бюдже- жет
ти
м. Рівне
3 179,16 3 179,16
3 179,16 3 179,16
3 179,16 3 179,16
3 179,16 3 179,16
3 179,16 3 179,16
-

2010
2011
2012
2013
2014

Управління
охорони здоров’я облдержадміністрації

6 358,32
6 358,32
6 358,32
6 358,32
6 358,32

2010
2011
2012
2013
2014

Управління
охорони здоров’я Рівненського міськвиконкому

500,0
600,0
700,0
800,0
900,0

-

-

500,0
600,0
700,0
800,0
900,0

2010
2011
2012
2013
2014

Райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Найбільш ефективною, з точки зору доказової медицини, для лікування вірусних гепатитів В і
С є схема, за якою проводиться комбінована терапія пегільованими інтерферонами (пегінтрон, пегасіс) та рибавіринами (ребетол, копегус).
За результатами дослідження COMPARE, знижується рівень РНК вірусу гепатитів у плазмі
крові пацієнтів більш ніж у 10 разів уже на 8 тижні комбінованої терапії пегільованими інтерферонами та рибавіринами.
При закупівлі ін’єкційного препарату пегінтрон таблетований препарат ребетол надається виробником безкоштовно.
При закупівлі ін’єкційного препарату пегасіс таблетований препарат копегус надається виробником безкоштовно.
Розрахунок потреби у коштах для закупівлі медичних препаратів, необхідних для лікування
вірусних гепатитів на повний курс лікування на 1-го хворого
№
Лікарські засоби
Орієнтовна вартість ліку- Кількість тижнів
Орієнтовна вартість
пор.
вання 1-го хворого на
повного курсу лі- повного курсу лікутиждень (грн.)
кування
вання 1-го хворого
15
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(грн.)
І схема:
2605
125 040
Пегінтрон
48
Ребетол
безкоштовно
2.
ІІ схема:
3048
146 304
Пегасіс
48
Копегус
безкоштовно
У лікувально-профілактичних закладах області на обліку перебуває більше 8 тисяч жителів,
хворих на вірусний гепатит С. Обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр на базі
ЦМЛ м. Рівне на 10 ліжок спроможний при максимальному навантаженні пролікувати близько 250
хворих на цю патологію.
Враховуючи складну фінансову ситуацію в області, як і в країні в цілому, вважаємо за можливе
забезпечити лікування в середньому 50-ти хворих жителів області.
1.

Розрахунок потреби у коштах для закупівлі
медичних препаратів, необхідних для лікування вірусних гепатитів на повний курс
лікування 50-ти хворих
№
Лікарські заКількість
Орієнтовна вартість Орієнтовна
У тому числі
пор.
соби
хворих, які
повного курсу лікувартість
обласний
районні
будуть завання 1-го хворого
лікування
бюджет
бюджети
безпечені лі(грн.)
всіх хворих
(грн.)
(грн.)
куванням у
(грн.)
рік
1.
І схема:
125 040
Пегінтрон
45
5 626 800
2813400
2 813 400
Ребетол
2.
ІІ схема:
Пегасіс
5
146 304
731 520
365 760
365 760
Копегус
Всього
50
271 344
6 358 320
3 179 160
3 179 160
Розрахунок дольової потреби у коштах для лікування хворих на вірусні гепатити В і С у обласному лікувально-діагностичному гепатологічному центрі на базі центральної міської лікарні м. Рівне
№
Райони та міста об- Вартість
лікування Кількість хворих, які будуть
Кошти, які
пор. ласного значення
одного хворого (грн.) проліковані
необхідно
передбачити
в районних і
міських
бюджетах
(грн.)
1.
Березнівський
2
158 958
2.
Володимирецький
2
158 958
3.
Гощанський
2
158 958
4.
Демидівський
1
79 479
5.
Дубнівський
2
158 958
6.
Дубровицький
2
158 958
7.
Зарічненський
2
158 958
8.
Здолбунівський
2
158 958
125 040 – 146 304
9.
Корецький
3
238 437
10. Костопільський
3
238 437
11. Млинівський
2
158 958
12. Острозький
2
158 958
13. Рівненський
3
238 437
14. Рокитнівський
3
238 437
16
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15.
16.
17.
18.

Сарненський
Радивилівський
м.Кузнецовськ
м.Дубно
Всього:

3
238 437
2
158 958
2
158 958
2
158 958
40
3 179 160
Повний текст Програми на сайті Рівненської обласної ради:
http://oblrada.rv.ua/rubric/1886/?rubric=159

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ
ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ І ЖОВЧНОГО МІХУРА
Дієта № 5 за Певзнером
Продукти

Рекомендується

Забороняється

М’ясо і м’ясні М'ясо відварене, котлети парового приготуван- Смажене і жирне м'ясо, копчені ковбаси, субпродукти (печінка, язик,
продукти ня, фрикадельки (телятина, яловичина, курка,
індичка, кролик)
нирки), консерви
Риба

Нежирні сорти річної та морської риби у відвареному і запеченому вигляді (без кірки), вимочений оселедець. Солене – обмежено

Консерви, риба смажена, копчена.

Яйця

1-2 в день, некруті, у вигляді парових омлетів

Смажені яйця. При жовчнокам’яній
хворобі – сирі яйця

Ненаваристі: овочеві, круп’яні, слизові, м’ясні
та рибні, молочні та фруктові
Молочні про- Сир знежирений, кефір, молоко (жирність не
більше 2,5 %), масло вершкове (обмежено)
дукти

Наваристі м’ясні, рибні і грибні супи

Овочі (відва- Картопля, буряк, морква, помідори, огіррені або запе- ки, солодкий перець, баклажани, кабачки,
цвітна капуста
чені)

Сира цибуля, часник, редька, редис,
щавель, шпинат, гриби, мариновані
овочі

Фрукти, яго- Яблука, груші, дині, банани, персики, абрикоси, некислі сорти ягід, кавун
ди
Свіжовижаті соки, відвар шипшини, неНапої
міцний чай з лимоном, компоти

За наявності больового синдрому
– обмежено.
Холодні і газовані напої, концентровані соки, кава, алкогольні напої

Супи

Борошняні
вироби

Хліб білий, сухарі з білого хліба, макаронні
вироби (обмежено)

Каші та страви з бобових (горох, квасоля), пшоняна каша
Здоба, кондитерські вироби з кремом

Солодощі

Мармелад, варення, мед

Шоколад та шоколадні цукерки

Каші

Гречана, «Геркулес», рисова, манна

Вершки, молочні продукти з підвищеним вмістом жиру (сир, молоко,
сметана), тверді сири

Джерело: www.gepatitu.net
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ:
ся до жостеру проносного. Ліки готують із
ягід жостеру.

Цироз печінки
У разі цирозу печінки допомагає настоянка листя хріну (збирати його потрібно наприкінці травня – початку червня).

Ліки з ягід жостеру
Столову ложку ягід жостеру залити склянкою окропу, укутати тепло і настояти дві
години. Пити по столовій ложці за тридцять
хвилин до їди чотири рази на день.

Сік хріну
Сік хріну змішати з медом (1:1) і пити по
чайній ложці чотири-п'ять разів на день, запиваючи теплою водою.

Треба пам'ятати, що перевищувати дози не
можна, бо у великих дозах плоди жостеру
можуть викликати блювання і запалення
шлунково-кишкового тракту.
Аналогічні ліки можна приготувати з ягід
крушини.
Для того, щоб відновлювати жовчопродукуючу функцію печінки, треба вживати гіркоти.

Курс – місяць, потім зробити перерву на
тиждень і можна продовжити лікування.
У лікуванні цирозу печінки допомагає сік
квашеної капусти, приготованої без солі.
Пити по склянці двічі на день. Водночас варто пити сік буряка червоного.
На допомогу прийде й настій кори верби.
Корисно пити щодня по склянці березового соку.

Ліки з полину
Чайну ложку подрібненого полину залити
склянкою окропу, потримати три-п'ять хвилин
на слабкому вогні. Потім настояти півгодини.
Пити по столовій ложці чотири рази на день.

Настій кори верби
Дві столові ложки подрібненої кори верби
залити літром води, прокип'ятити на слабкому вогні десять-п'ятнадцять хвилин. Укутати
і настояти добу. Процідити. Пити по чверті
склянки тричі на день до вживання їжі.

Не можна не згадати про цілющі властивості аїру. Народна медицина застосовує цю
рослину для відновлення функцій печінки
(також шлунка, підшлункової залози).

Лікування гепатитів
У природі є чимало рослин, які можуть допомогти лікувати гепатити. Можна готувати
ліки з окремих рослин або зі зборів.
У разі гострого гепатиту варто приготувати
суміш рослин (усі рослини попередньо подрібнити): трава цикорію – три частини, квіти
цмину піскового, трава материнки звичайної (душица обыкновенная), приймочки
(рыльца) кукурудзи, квіти пижми звичайної
– по дві частини, трава м'яти – одна частина.
Відома позитивна дія суниці на діяльність
печінки.

Ліки з кореня аїру
Чайну ложку подрібненого кореня аїру залити склянкою окропу, настояти годину, процідити. Пити по чверті склянки чотири рази на
день за тридцять хвилин до вживання їжі.

Холецистит, холангіт
Народна медицина пропонує для лікування холециститу та колангіту велику кількість
лікувальних трав.

Ліки з листя суниць
Чайну ложку подрібненого листя суниць залити склянкою окропу, настояти двадцять
хвилин. За день можна випити дві склянки таких ліків.

Настій волошки
Столову ложку подрібнених квітів волошки синьої залити склянкою окропу, настояти дві години, процідити. Пити по
чверті склянки чотири рази на день.

Коли лікують печінку, водночас прагнуть
почистити організм. З цією метою звертають18
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Топінамбур, інша назва – земляна груша
(топинамбур) – одна з найнеобхідніших рослин для здоров'я людини. Зокрема для здоров'я печінки. Для харчування і лікування використовуються бульби топінамбура. Основною
фармакологічноактивною речовиною топінамбура (як, скажімо, і цикорію дикого, кульбаби лікарської, оману високого) є полісахарид інулін. Отже, топінамбур (як і цикорій,
кульбаба, оман) – це ліки живої природи, що
показані як антидоти, стимулятори глікогеноутворювальної і антитоксичної діяльності
печінки.
Топінамбур найкраще вживати свіжим
(хоча його і варять, тушкують тощо). Його
бульбочки можна використовувати весь рік. З
них (бульб) легко готувати високоефективний лікувальний салат, додавши цибулю,
заправивши олією або сметаною.
Дуже корисний і салат із топінамбура, коренів петрушки та листя гравілату міського.
При недугах печінки помічною є розторопша (расторопша). Водночас вона лікує підшлункову залозу, підвищує імунний статус.

Бобівник трилистий (вахта трехлистная)
має велику лікувальну силу.
Ліки з бобівника трилистого
Чайну ложку подрібненої трави бобівника трилистого залити склянкою окропу,
настояти тридцять хвилин, процідити.
Пити по дві столові ложки тричі на день
за півгодини до їди.

Для поліпшення жовчовиділення та розрідження жовчі зверніться і до кукурудзяних
приймочок.
Ліки з кукурудзяних приймочок
Столову ложку подрібнених приймочок кукурудзи залити склянкою окропу, настояти
півгодини. Пити по дві столові ложки тричі
на день до вживання їжі.

Настій насіння коріандру
Чайну ложку подрібненого насіння коріандру залити склянкою окропу. Потримати на
слабенькому вогні хвилину, настояти годину,
процідити. Пити по чверті склянки чотири
рази на день до їди.

За матеріалами видань Н. Земної «Золоцвіт»

ДАЙДЖЕСТ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
Гепатити, як відомо, бувають різних видів (А, В, С, D, Е та ін.) і протікають у кожного посвоєму. Ця хвороба серйозна і небезпечна, тому, перш за все, наполегливо радимо не займатися самолікуванням і, виявивши перші ознаки гепатиту чи підозри на нього, звернутися до
лікаря.
Разом з тим, зайва інформація – ніколи не зайва, а особливо, коли вона стосується здоров'я Вас чи Ваших близьких. Тому є сенс продивитися медичні енциклопедії (деякі з них Ви
зможете знайти у фонді обласної бібліотеки) або переглянути ресурси Інтернет.
• порад лікаря-гомеопата http://www.eurolab.ua/
consultation/homeopat;
• віртуального спілкування з гастроентерологом
дитячим
http://www.eurolab.ua/consultation/
gastroenterologist-children та для дорослих http://
www.eurolab.ua/consultation/gastroenterologist/.

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ «ЄВРОЛАБ»
http://www.eurolab.ua/
Портал – один з Інтернет-ресурсів Центру
діагностичної медицини Eurolab, який позиціонує себе як медична установа з Європейськими
стандартами обслуговування та якістю послуг.
Ресурс містить інформацію про гепатити різних
видів, надає доступ до:
• наукових статей про особливості, загрози,
симптоматику та профілактику гепатитів А,
В. С, D та Е;
• он-лайн консультацій лікаря-гепатолога:
http://forum.eurolab, ua/consultation/gepatolog/;

ГЕПАТИТас. NET – ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПОРТАЛ
http://www.hepatitac.net/
Інформаційний портал присвячений проблемам лікування, діагностування та життя з гепатитом С. Містить рубрики: діагностика,

19

СТОРІНКА ЛІКАРЯ____________________________________________________Інва.net № 25
Один із популярних російських Інтернетресурсів, присвячений проблемам лікування
гепатиту С. Сайт є результатом спільної ініціативи хворих на гепатит та тих, хто одужав. Обмін досвідом, теоретична інформація, он-лайн
спілкування з людьми, що подолали хворобу чи
знаходяться у процесі лікування. Надає інформацію про спеціалізовані клініки з лікування
гепатиту в Україні, Росії та Білорусі.
Містить рубрики: гепатити, гепсловарь, гепинформация, гепстатьи, геплечение, геппрепараты, гепанализы, геппитание, гепклиники, гепфорум, гепфото, гепссылки, гепFAQ.

центри, аптеки, запитання-відповіді, спеціалісти. Портал реалізує програму: «Крок за кроком», основне завдання якої допомога клієнтам
у створенні пільгових умов, лікарських консультацій та придбання ліків.
Діє така програма і для жителів Рівненщини
на базі обласного гепатологічного центру при
обласній лікарні, опікується нею Мартинюк Галина Андріївна, зав. цього центру. Докладнішу
інформацію про умови та переваги програми
шукайте на порталі.
ОСТАНОВКА «ГЕПАТИТ С» – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
http://www.hcv.ru/hepatits/gep/gc.htm/

Підготувала Юлія Ковальчук

Наталія Євгенівна Бернацька –
дитячий гастроентеролог Рівненської обласної лікарні
кількість дітей, хворих на більш важку патологію, яка раніше була характерна для дорослих.
Це – виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; важкі запальні процеси кишківника, виразковий коліт, хвороба Крона; хронічні
гепатити. Окремо треба сказати про перебіг виразкової хвороби в останні роки: дитина при
цьому захворюванні може зовсім не скаржитися
або скарг може бути мало і першим серйозним
проявом стає шлунково-кишкова кровотеча.
Мабуть, неможливо знайти в організмі людини такі органи і системи, на які б не впливали
захворювання органів травлення:
- серцево-судинна система, коли у дітей
відмічаються метаболічні кардіопатії;
- нервова система, коли присутні астеноневротичні стани;
- сечовивідна система, коли у дітей
спостерігаються дизметаболічні невропатії,
через порушені обмінні процеси, запальні
процеси нирок через те, що кишкова паличка
потрапляє з кишківника в сечовивідну систему;
- кровотворна система, коли такі захворювання, як целіакія, шлунково-кишкова кровотеча, ураження шлунка чи дванадцятипалої
кишки бактерією хелікобактер пілорі може
привести до анемії;
- опорно-рухова система, коли страждають
кістки через порушення всмоктування кальцію;
- бронхо-легенева система, коли розвитку
бронхіальної астми сприяє гастроезофагальний
рефлюкс (закид кислого вмісту шлунка зі
шлунка до стравоходу);

Захворювання травної системи у дітей займають значне місце в структурі дитячих хвороб. За частотою вони поступаються лише захворюванням дихальної системи. І це не випадково, тому що патологія травної системи має
тенденцію до постійного зростання в усьому
світі і Рівненщина не є винятком. Це пов’язано
з впливом на організм дитини спадкового фактора, гострого та хронічного стресу, вірусної,
бактеріальної та грибкової інфекції. Не можна
залишити поза увагою і вплив екологічних та
економічних факторів, що сприяє порушенню
харчування – одного з важливих факторів нормального фізичного та психічного розвитку дитини. Враховуючи те, що ці захворювання формуються в період найбільш інтенсивного росту
та розвитку дитини, коли фізіологічні функції
нестійкі, гастроентерологічна патологія призводить до розвитку важкої патології дорослих,
обумовлює розвиток тривалої непрацездатності
і навіть їх інвалідизації.
У Рівненській області найчастіше до дитячих гастроентерологів потрапляють діти молодшого віку з функціональними захворюваннями
органів травлення, коли ще немає анатомічних
чи структурних змін в органах за наявності
скарг (функціональна диспепсія, синдром подразненого кишківника, дискінезія жовчовивідних шляхів та ін.). І саме на цьому етапі важливо почати обстеження та лікування. Надалі частина функціональних захворювань трансформується в запальні процеси і переходить у хронічну стадію (гастродуоденіти, холецистити,
коліти), що частіше спостерігається у дітей
шкільного віку. Останнім часом збільшилась
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- ЛОР органи, коли можуть виникнути
хронічні фарингіти та ларингіти, так само й при
гастроезофагальному рефлексі;
- імунна система через те, що в формуванні
імунітету важливу роль відіграє кишківник;
- алергологічні та шкірні проблеми при
порушенні травлення, серед яких найчастіше
зустрічається харчова алергія.
На жаль, батьки часто не приділяють достатньої уваги першим проявам проблем кишково-шлункового тракту, через що захворювання
переходить у хронічну форму і тоді потребує
більш серйозного лікування та спостереження.
Беззаперечним фактором, який сприяє розвитку захворювань органів травлення, є спадковий фактор. Велике значення також мають:
екологічний фактор, недотримання режиму дня,
стреси, нераціональне харчування та ін.
Останнім часом правильно харчуватися стало важче. На це впливає і недостатня поінформованість про продукти, які не варто вживати в
їжу, та брак часу на приготування здорової їжі.
Про шкідливий вплив консервантів, барвників
та інших небезпечних складових продуктів, які
ми сьогодні споживаємо, вже багато писалося,
але хочеться ще раз нагадати про їх вплив не
тільки на печінку, шлунок, а також на кишківник, в якому також формується імунітет, від
якого, в основному, і залежить здоров`я людини.
Існують прості, але дієві способи значно
покращити здоров’я системи травлення. До них
відноситься: опанування стресу (в таких випадках часом доводиться звертатись за допомогою
до психологів); дотримання режиму дня, який
би відповідав віковій групі дитини з
обов’язковими прогулянками на свіжому
повітрі та зменшенням часу, який дитина проводить перед телевізором та за комп’ютером;
відмова від споживання алкоголю та кофеїну;
проживання у середовищі без сигаретного диму, а також безперервний сон.
Наведено
декілька
універсальних
рекомендацій стосовно харчування з метою покращення здоров’я системи травлення:
- треба їсти частіше, меншими порціями: 5
невеликих прийомів їжі замість 2-3 великих.
Часом діти через різні причини мало їдять
вранці та протягом дня, а потім наїдаються
ввечері, що погано впливає на травлення та на
сон;
- споживати клітковину, що міститься в їжі:
овочах та фруктах, а також збільшити щоденне
споживання цільного зерна та/або бобових через те, що в них знаходяться вітаміни, мікроелементи, а сама клітковина сприяє вчасним випорожненням;

- збільшити споживання риби: 3-5 разів на
тиждень;
- зменшити споживання жирної та смаженої
їжі. Діти дуже часто полюбляють чіпси та смажену картоплю, а в них знаходиться канцероген, що в майбутньому може призвести до виникнення раку;
- споживати достатньо кисломолочних продуктів, які, як відомо, підтримують корисну мікрофлору кишківника;
- віддавати перевагу м’ясу з низьким вмістом жиру: курятині, індичатині, кролятині або
нежирній яловичині, свинині чи баранині. Часто після вживання «свіжини», шашликів діти
скаржаться на болі в животі, нудоту, може бути
блювота, діарея. Це трапляється тому, що органи травлення дітей не в змозі перетравити ці
страви;
- не споживати каву та напої з підвищеним
вмістом цукру;
- треба вести здоровий спосіб життя, займатися регулярними фізичними вправами, відмовитися від куріння;
- слідкувати за вагою, адже повні люди частіше страждають від розладів травлення.
Ацетонемічний синдром
Багатьох батьків хвилює така проблема, як
ацетонемічний синдром. Що ж це таке ацетонемічний синдром, які його причини та прояви,
як поводитися у такій ситуації?
До мене на прийом прийшли батьки з 3річною дитиною, в якої була в’ялість, нудота,
багаторазова блювота, болі в животі, а також
специфічний запах з рота. Напередодні дитина
перебувала в гостях, де вживала солодощі: шоколадні цукерки, тістечка у надмірній кількості,
пила солодку воду. І вже вночі у дитини почалися нудота та болі в животі. Аналіз сечі на кетонові тіла показав, що тест різко позитивний.
Таким чином, виявилося, що у дитини ацетонемічний синдром. У даному випадку батьки вперше зустрілись з цією проблемою, а деякі мають її періодично.
Ацетонемічний синдром – це сукупність
симптомів, обумовлених підвищеним вмістом у
крові кетонових тіл (гіперкетонемія) – продуктів неповного окислення жирних кислот. Якщо
в печінку надходить надлишок жирних кислот,
з них утворюється більше кетонових тіл, ніж
може їх утилізуватися. Синтезовані кетонові
тіла або окислюються, або виводяться з організму нирками (наявність кетонових тіл у сечі) та
легенями (специфічний запах з рота).
Синдром може бути первинним і вторинним. Цілий ряд захворювань у дітей супроводжується гіперкетонемією. До них належать:
цукровий діабет, реальна глюкозурія, глікогенози, тіреотоксикоз, інфекційний токсикоз, токсичне ураження печінки, гіперінсулінізм, че-
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репно-мозкові
травми,
хвороба
ІценкаКушинга, лейкемія, гемолітична анемія. Клінічна картина в таких випадках визначається основним захворюванням, а гіперкетонемію слід
розглядати як вторинний ацетонемічний синдром.
Первинний ацетонемічний синдром зустрічається у 4-6% дітей у віці від 1 до 12-13 років з
нервово-артритичною аномалією конституції.
Чим же відрізняються ці діти від інших?
У дітей з нервово-артритичною аномалією
конституції відразу після народження відмічається підвищена збудливість, емоційна лабільність (швидка зміна настрою), порушення сну,
лякливість. Зазвичай такі діти помітно відстають у вазі від своїх однолітків. Нервовопсихічний розвиток, навпаки, випереджає вікові норми. Діти швидко опановують мову, виявляють допитливість, зацікавлення до навколишнього середовища, добре запам’ятовують та
переказують, що почули. Однак водночас нерідко вони виказують упертість та негативізм
(роблять щось всупереч проханням дорослих).
Розвитку ацетонемічної кризи може сприяти безліч чинників, наприклад, ті, які викликають стрес: переляк, біль, конфлікт, гіперінсоляції (тривале перебування на сонці), фізична або
психоемоційна напруга, зміна мікросоціального
середовища (наприклад, переїзд до іншого міста, села) і навіть позитивні емоції у «надлишку», а також харчові погрішності (великий
вміст білків, жирів та деякі інші складові продуктів).
Нападу блювоти найчастіше передують
більш чи менш виразні передвісники: погіршення настрою, неспокій, втрата апетиту, головний біль. Надалі у дитини з’являється нудота,
багаторазова блювота протягом 1-5 днів (спроба напоїти або нагодувати дитину провокує
блювоту), шкірні покрови стають блідими з характерним рум`янцем, у дитини з’являється
в’ялість, м’язова слабкість, сонливість, у рідких
випадках можливі судоми, болі в животі, затримка випорожнення, можливе підвищення
температури тіла до 37,5-38,5 градусів, наявність ацетону у сечі, блювотних масах, повітрі,
яке дитина видихає.
Коли у дитини з’являються вищеперелічені
скарги, треба негайно викликати лікаря для визначення причини виникнення ацетонемічного
синдрому. Краще не намагатися лікувати дитину самому, оскільки наслідки можуть бути непередбаченими.
Діти з нервово-артритичною аномалією
конституції постійно повинні дотримуватися
таких правил режиму та харчування:
1. Необхідно
обмежити
вживання
продуктів, багатих пуринами та кетогенними
амінокислотами. З раціону виключаються:
концентровані бульйони, м’ясо молодих тварин
і птахів, жирні сорти м’яса, копченості,
субпродукти, щавель, барбар, цвітна капуста,

помідори, апельсини, банани, напої, що
містять кофеїн.
2. У дієті повинні переважати молочнокислі
продукти, каші, свіжі овочі та фрукти,
відварне м`ясо нежирних сортів.
3. Перерви між вживанням їжі не повинні
бути тривалими (не більше трьох годин).
Краще їсти невеликими порціями часто, ніж
їсти рідко і багато.
4. Дитина має достатньо часу перебувати
на свіжому повітрі.
5. Фізичні навантаження повинні бути
регулярними та суворо дозованими (не
перевтомлюватися).
6. Незважаючи на те, що нервово-психічний
розвиток дитини випереджає вікові норми,
тобто вона швидко опановує нові знання,
батькам не варто перевантажувати свою
дитину – віддавати в декілька гуртків.
Навпаки, рекомендується трохи обмежувати
прагнення дитини до володіння новою
інформацією – відволікати дитину, частіше
водити на прогулянки, грати з дитиною у
прості ігри, які б не навантажували мозкову
діяльність дитини.
7. Обов’язковими
є
водні
процедури
(плавання, контрастний душ, обливання.
8. Тривалість сну має бути не менше 8
годин.
9. Варто уникати гіперінсоляції (тривалого
перебування
під
прямими
сонячними
променями).
10. Доречно скоротити час перегляду
телевізора та роботи за комп’ютером. Дитині
краще не дивитися телевізор довше 1-1,5
години на добу. Щодо комп’ютера, то
працювати за ним взагалі не рекомендується
дітям до 6-річного віку.
Ацетонемічні кризи у більшості дітей з нервово-артритичною аномалією конституції припиняються після 10-12 років. Однак зберігається висока ймовірність розвитку таких патологічних станів, як подагричні кризи, дискінезії
жовчовивідних шляхів, дизметаболічне ураження нирок, цукровий діабет, вегето-судинна
дистонія за гіпертонічним типом, артеріальна
гіпертензія та ін.
У зв’язку з цим діти із нервовоартритичною аномалією конституції розглядаються як група ризику і підлягають диспансерному спостереженню педіатра, ендокринолога,
психоневролога.
На завершення хотілося побажати батькам
бути уважними та відповідальними щодо здоров’я своїх дітей, адже більшість майбутніх
проблем зі здоров`ям у дорослих закладається
саме в дитячому віці.
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Коваленко О. Є., психолог центру медико-соціального
обслуговування інвалідів у місті Рівне
Кваліфікована консультація психолога до− Олександро Євгенівно, наші читачі
помогла б уникнути багатьох ускладнень у
часто цікавляться аспектом психологічмайбутньому (я маю на увазі психологічний
ної реабілітації інвалідів. Розкажіть про
аспект). Адже, найчастіше після таких стресів
це.
хворіють родичі інваліда, причому не на якісь
− Якщо говорити про людей, які стали інвапсихічні порушення – в них загострюються
лідами, то треба розрізняти дві категорії: інвахронічні хвороби.
лідів з дитинства та людей, що набули захворювання в зрілому чи юнацькому віці.
− А психологи/психотерапевти широКоли народжується дитина-інвалід – це векого профілю не можуть зарадити в таличезний шок для рідних, але з часом, як би
кій ситуації?
− Справа в тому, що навчання спеціалістівстрашно це не було, людина звикає. Батьки з
психотерапевтів – достатньо тривале (особисто
такою дитиною з малесенького віку, тому, з оду мене три вищі спеціальні освіти) і відбуваєтьного боку, процес реабілітації відбувається надся по-різному, залежно від профілю, тому, дузвичайно складно, з іншого боку, − дуже постумаю, не варто експериментувати. Разом з тим,
пово.
якщо лікар у своїй практиці керується правиКоли ж людина потрапляє у ситуацію, вналом «не нашкодь!», йому можна довірити своє
слідок якої набуває інвалідності (інсульт або
життя і душевне здоров’я.
травма, чи аварія), змиритися з цим набагато
Хочу Вас застерегти від психологів, що в
складніше. Якщо це хвороба, при якій людина
своїй практиці використовують фразу «не пезалишається більш-менш самостійною, − це одреживайте». Вона свідчить про низьку кваліфіна справа, і тут, завдяки зусиллям лікарів і бликацію спеціаліста. В аналізі переживань клієнта
зьких людей, інвалід може повернутися до норі криється рішення проблеми.
мального життя. Інша річ, коли інвалід не може
обслуговувати свої основні життєві потреби:
− Як же бути з тим, що у нас так брасамостійно пересуватися, харчуватися... У такує психотерапевтів-реабілітологів?
− Шукати. Шукати можливості. Просто покому випадку велика відповідальність лягає на
трібно знайти «свого» лікаря. Ця проблема соплечі близьких та рідних. Найбільша складність
ціальна і повинна вирішуватися на державному
полягає у тому, що до цього підготуватися нерівні. Потрібно створити соціальну службу, де
можливо, нереально!
б людей могли навчати діяти і пристосовувати− Скажіть, а чи є якісь стандартні песя до таких критичних ситуацій.
ріоди адаптації людини до стану неповДо речі, одразу хочу застерегти всіх, хто
носпроможності?
потрапив у критичну життєву ситуацію і потре− Я дуже скептично ставлюся до терміна
бує допомоги: не підсідайте на психологічну
«адаптація», коли мова йде про інвалідність. У
літературу! Непрофесіоналам, людям без спеціцьому випадку я б викреслила його і взагалі не
альної освіти − це заборонено категорично! У
вживала, він зовсім не відповідає тому, що коних не випрацювана система захисту від такої
їться в душі хворого. Я б його назвала, швидше,
інформації, від самозаглиблення.
зниженням гостроти переживань, звиканням…
Людина звикає до ситуації, що сталася, адапту− Під час фізіологічної реабілітації
ватися вона до неї не може.
інваліда лікарі радять вести щоденник
динаміки фізичного стану хворого.
− Постійне напруження через погірЧи можна використовувати таку ж
шення власного фізичного стану може
методику для відслідковування змін
стати причиною психічних захворюпсихічних станів людини з особливими
вань?
− Психіка людини не може бути в постійній
потребами?
− Розумієте, фіксувати фізичний стан можнапрузі, тому рано чи пізно сприйняття притупливо, а як задокументувати стан психологічлюються. Адаптуватися до цього неможливо,
ний? Гадаю, це буде важко втілити.
але можна навчитися з цим жити.
− На Вашу думку, психологічний стан
− Які найтиповіші проблеми виниканеповноспроможної людини такий важють у період інвалідизації?
− Найперша проблема полягає в тому, що у
ливий, як і його фізіологічне здоров’я?
− Так, навіть важливіший, бо часто саме від
нас, справді, не вистачає кваліфікованих прапсихічного тонусу залежить майбутнє одужанцівників, які, в ідеалі, повинні бути біля хвороня. На жаль, непоодинокі випадки, коли людиго з першої хвилини хвороби.
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− Те, що пишуть в Інтернеті – це лише частина правди. Якщо ця дитина стоїть десь на обліку, там їй можуть сказати, як воно є насправді.
І потім, що взагалі означає «мала б померти»? – Ніхто і ніколи не скаже, і немає права
казати Вам це напевно. Після аварії на ЧАЕС
пророкували, що через 20 років нам усім − кінець. На щастя, як ми бачимо, прогноз себе не
виправдав. Людський організм настільки сильний, що може пристосуватися до будь-яких
умов.
Що стосується випадку з цією дівчинкою:
так думати – самій собі шкодити. Такий прогноз, я вважаю, невдячна справа.
Тому хочу побажати всім читачам і цій дівчинці зокрема навчитися відділяти позитив від
негатива. Масова інформація, яку ми отримуємо сьогодні – це суцільний негатив, тому деякі
речі варто фільтрувати. Є моменти, які ми не
можемо змінити, а раз не можемо змінити, то
не повинні перейматися.
Якщо Ви не можете змінити ситуацію, змініть своє ставлення до неї.
Пам’ятайте, якщо ми прогнозуємо себе на
добро, то воно нас і чекатиме.
Думка первинна, тож мисліть позитивно!
− Люди з обмеженими можливостями
проходять повторну соціалізацію, як їм
можна в цьому допомогти: підшукати
роботу чи якийсь гурток?..
− Знаєте, якщо у людини не буде бажання
працювати, спілкуватися, то скільки б Ви не шукали для неї цікавого заняття, вона може бути незадоволена жодним із варіантів. Я бачу вихід,
перш за все, в серйозних фахівцях, які допоможуть у психологічній реабілітації інвалідів та
зможуть пробудити у них це бажання. Змусити
людину жити повноцінно – нереально, у ній потрібно пробудити бажання до життя – це найголовніше.
В першу чергу цим питанням повинна займатися держава. Якщо у неї не буде чіткої позиції – зробити щось буде важко.
Турбуючись про інвалідів, ми турбуємося
про себе в майбутньому, зрештою, ніхто не може знати, що з нами трапиться завтра.
P.S.
Адреса
центру
медикосоціального обслуговування інвалідів:
33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 40;
тел.: 260579.

на, вийшовши з критичного стану і практично
поборовши хворобу, не може нормально існувати просто через внутрішнє відчуття власної
неповноцінності, яке не проявляється у якихось
об’єктивних фізичних вадах.
− Бувають випадки, коли хворий,
звикнувши до свого статусу жертви, перетворюється в агресора. Як бути близьким?
− Ми, люди відносно здорові, і ті з них, що
є родичами чи друзями інваліда, повинні
пам’ятати одну мудру фразу: «Жалость – плохой советчик». Не «співчуття», не «жаль», а
саме «жалость». Ця фраза навіть не перекладається, як слід, українською… Людину потрібно
підтримувати, вселяти віру в себе, демонструвати, що ваші почуття до неї незмінні. Поважати – так, але не жаліти.
− Чи варто перекладати частину
обов’язків догляду за інвалідом на спецперсонал?
− З метою збереження власного душевного
комфорту і звичного ритму життя, безперечно,
варто, але ж Ви розумієте, що у нас усі проблеми від бідності. Часто люди просто не мають
можливості заплатити за такі послуги, тому і
беруть на себе функції доглядальника.
− Чи можливо в такому випадку зберегти власне психологічне здоров’я?
− Дуже тяжко. Це можливо за наявності,
перш за все, роботи. Часто людям здається, що
вони залишають її тимчасово заради догляду за
інвалідом, хоча згодом відмовляються від роботи зовсім. Роботодавці в свою чергу теж не
завжди готові іти на поступки людям, що доглядають за неповноспроможними. Людина,
зрештою, випадає зі звичного ритму життя.
− Чи варто всупереч невтішному діагнозу лікаря вірити в одужання?
− Звичайно. Адже ніхто не може визначити
резерв людських можливостей, це все дуже індивідуально і, повірте, вбиває саме зневіра!
Успішна людина збанкрутує, якщо їй місяць
поспіль щодня твердити, що вона стане банкротом. Тому ніхто не має права забирати віру!
Тільки медпрацівник може оцінити здоров’я
хворого, а його близькі люди повинні вірити в
одужання всупереч найстрашнішим діагнозам!
Запам’ятайте, безнадійно хворих людей – не
буває!
− Олександро Євгенівно, до редакції
«Інва.net» за порадою звернулася мати
дівчинки, хворої на муковісцидоз. Дитині 14 років, вона нещодавно прочитала в
Інтернеті про цю хворобу, відтоді її не
покидають думки про смерть, дівчинку
переслідує апатія. Що порадите?

Записала Юлія Ковальчук
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1. Верховна Рада України; Постанова вiд
16.06.2011 № 3546-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи
2. Верховна Рада України; Закон вiд
02.06.2011 № 3460-VI
Про безоплатну правову допомогу ...
3. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Перелік вiд 25.05.2011 № 639
Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства
юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби
4. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 25.05.2011 № 585
Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери
соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів
5. Верховна Рада України; Постанова вiд
20.05.2011 № 3427-VI
Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань соціального захисту військовослужбовців та деяких інших осіб, виплати одноразової грошової допомоги у
разі їхньої загибелі (смерті), встановлення
їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
6. Президент України; Указ вiд 19.05.2011
№ 588/2011
Про заходи щодо розв'язання актуальних
проблем осіб з обмеженими фізичними
можливостями
7. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Перелік вiд 16.05.2011 № 501
Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які
здійснюються з державного бюджету, та

визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України
8. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
11.05.2011 № 473
Про внесення змін до складу Комісії з питань
діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів
9. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 27.04.2011 № 449
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки преси
10. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 27.04.2011 № 446
Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та
деяких інших категорій осіб і членів їх сімей
11. Верховна Рада України; Закон вiд
21.04.2011 № 3269-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо орендних відносин
12. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 20.04.2011 № 437
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів
Великої Вітчизняної війни I групи, які
протягом тривалого строку перебувають у
черзі на отримання житла
13. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
20.04.2011 № 430
Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного працівника
14. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція вiд 30.03.2011 № 245-р
Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів" на
період до 2020 року
15. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
17.03.2011 № 252
Про внесення змін до Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких
25
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категорій громадян органами праці та соціального захисту населення
16. Верховна Рада України; Закон вiд
15.03.2011 № 3137-VI
Про внесення змін до Закону України "Про
державну соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам"
щодо державної соціальної допомоги на
догляд інвалідам війни
17. Верховна Рада України; Закон вiд
15.03.2011 № 3133-VI
Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам
18. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 02.03.2011 № 198
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для фізкультурно-спортивної
реабілітації та спорту інвалідів
19. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 02.03.2011 № 176
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів
20. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 02.03.2011 № 178
Про затвердження Порядку нарахування та
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб
21. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 28.02.2011 № 199
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні

22. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 28.02.2011 № 158
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам
23. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Положення вiд 16.02.2011 № 121
Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності
24. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 16.02.2011 № 120
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах
25. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
19.01.2011 № 27
Про внесення змін до Правил паркування
транспортних засобів
26. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
19.01.2011 № 22
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. № 1138
27. Верховна Рада України; Постанова вiд
13.01.2011 № 2933-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2004 №234
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.2011 №58)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 березня 2011 р. за №318/19056

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЕРВИННЕ ТА СКЛАДНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ОРТЕЗУВАННЯ ОСІБ З ВАДАМИ
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
(Витяг)
1.3. Потребу в забезпеченні технічними та
інвалідів – медико-соціальні експертні
іншими засобами реабілітації визначають:
комісії (далі – МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
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дітей-інвалідів та інших осіб – лікувальноконсультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) і клініки УкрНДІпротезування з оформленням відповідного висновку.
2. Визначення первинного та складного
протезування і ортезування
2.1. Первинне протезування – комплекс
заходів, які здійснюють у рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення
інваліда лікувально-тренувальним протезом
після проведення оперативного втручання та
загоювання рани.
2.2. Складне протезування та ортезування – комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій з метою адаптації особи до дійсних умов життєдіяльності. Складним може
бути як весь процес протезування (ортезування), так і окремі його етапи – підготовка
особи до протезування (ортезування), власне
протезування (ортезування) та навчання особи користуванню протезно-ортопедичним виробом з метою максимально можливого відновлення функції опорно-рухового апарату,
що вимагає від лікарів, протезистів і реабілітологів додаткових заходів, що збільшує витрати робочого часу, а також термін реабілітації особи.
4. Показання до складного протезування та
ортезування і заходи з їх реалізації
4.1. Складному протезуванню та ортезуванню підлягають особи:
4.1.1 з множинними і сполученими ампутаційними дефектами кінцівок;
4.1.2 з вродженими вадами і дефектами з
наявністю недорозвинених сегментів різної
локалізації;
4.1.3 із захворюваннями та травмами
центральної і периферичної нервових систем
із значними порушеннями опорно-рухової
системи;
4.1.4 пацієнти похилого віку;
4.1.5 з наявністю пороків та захворювань
кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування:
куксами з рубцями шкіри в ділянці навантаження або по усій поверхні кукси;
надкороткими куксами;
куксами булавоподібної форми;
куксами з надлишком м'яких тканин;
куксами з об'ємом, що постійно змінюється;
куксами з вираженою м'язовою атрофією;

куксами з порушенням чутливості шкіри;
відсутністю нижньої кінцівки з резекцією
частини таза;
4.1.6 з порушеннями функції суміжного
до кукси суглоба:
вираженою контрактурою суміжного суглоба;
вираженою деформацією суміжного суглоба;
нестабільністю суміжного суглоба;
вираженою тугою рухомістю або анкілозом суміжного суглоба;
вираженим больовим синдромом суміжного суглоба;
з вистоянням кісток та дитячою конусністю;
4.1.7 з ожирінням 3-го ступеня та вище;
4.1.8 із захворюваннями і дефектами кінцівок:
двостороннім коксартрозом або гонартрозом;
одностороннім коксартрозом або гонартрозом кінцівки в поєднанні із значним порушенням функції другої кінцівки, викликаним
ампутаційним дефектом або захворюванням;
наслідками травм та захворювань нижніх
кінцівок, що потребують додаткового розвантаження на вищерозташований сегмент кінцівки;
4.1.9 із захворюваннями і деформаціями
хребта:
наявністю нейрогенної сколіотичної або
кіфотичної деформації з кутом більше 40 градусів, з ознаками ригідності та декомпенсації
деформації;
аномаліями розвитку хребта та грудної
клітини;
наявністю ізольованої або супутньої деформації на рівні шийного та шийно-грудного
відділів.
4.2. Реалізація вимог до первинного та
складного протезування і ортезування можлива за рахунок проведення таких додаткових
заходів:
4.2.1 створення окремої схеми навантаження кінцівки, компонувальної схеми і конятрукції протезно-ортопедичних виробів, у т.ч. і
шляхом використання комплектуючих імпортного виробництва за відсутності вітчизняних
аналогів, що забезпечують той самий рівень
функціональності;
4.2.2 проведення складного гіпсового моделювання;
4.2.3 додаткового виготовлення і примірки
тестових гільз;
4.2.4 додаткової підгонки гільз та юстиру27
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вання протезно-ортопедичними виробами;
4.2.5 виготовлення додаткових індивідуальних елементів протезно-ортопедичних виробів;
4.2.6 створення індивідуальної програми з

освоєння користування протезно-ортопедичними виробами;
4.2.7 повторного виготовлення елементів
протезно-ортопедичних виробів.

Директор Департаменту у справах інвалідів

О. Полякова

В. Петняк, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ,
ТА ІНВАЛІДАМ
Коло осіб, які мають право на встановлення цієї допомоги, визначено статтею Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам». Так, право на встановлення такої допомоги мають інваліди І групи, інваліди
II, III груп та одинокі пенсіонери, які за висновком лікарсько-консультативної комісії
потребують постійного стороннього догляду,
а також малозабезпечені особи.
Розмір державної соціальної допомоги визначено статтею 8 цього закону.
На даний час допомога встановлюється у
розмірі 15%, 25%, 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
залежно від групи інвалідності та виду пенсійного забезпечення.
У 2011 році Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам» щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам
війни» внесено зміни до статті 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
Згідно із цими змінами державна соціальна допомога на догляд з 01.11.2012 р. встановлюватиметься у розмірі 15%, 25%, 30%,
50% та 100% прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Розмір державної соціальної допомоги на
догляд з 01.12.2012 р. залежатиме ще й від
підгрупи – А чи Б, на які поділено І групу інвалідності (відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317).
Зокрема інвалідам війни, віднесеним до
підгрупи А І групи, яким призначено пенсію
за інвалідністю відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення військовослуж-

бовців, осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та деяких інших
осіб», державна соціальна допомога на догляд
встановлюватиметься у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а віднесеним до підгрупи Б І групи
– 50% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
У таких же розмірах передбачено встановлення державної соціальної допомоги на догляд інвалідам І групи (відповідно до визначеної підгрупи А чи Б), які належать до інвалідів війни, відповідно до статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» та які безпосередньо
брали участь у бойових діях у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни
1945 року з імперіалістичною Японією і одержують пенсії за віком, за інвалідністю або за
вислугу років, крім тих, яким призначено
пенсії за інвалідністю відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких
інших осіб», а також інвалідам І групи внаслідок трудового каліцтва, професійного чи
загального захворювання, при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби
(службових обов'язків), чи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, яким призначено пенсії за вислугу років
відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб».
Право на встановлення державної соціальної допомоги на догляд у розмірі 30% матимуть особи, які належать до інвалідів війни
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відповідно до статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», віднесені до підгрупи А І групи,
та які одержують пенсії за віком, за інвалідністю або за вислугу років (крім тих, яким
призначено пенсії за інвалідністю відповідно
до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ та деяких інших осіб»), а також малозабезпечені інваліди, віднесені до підгрупи А
І групи, які одержують пенсію за віком або за
вислугу років чи за інвалідністю (крім інвалідів, які матимуть право на встановлення допомоги у розмірі 50 та 100%).
У розмірі 25% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, державна соціальна допомога на догляд встановлюватиметься інвалідам війни II групи, які є
одинокими та за висновком лікарськоконсультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, та яким призначено пенсію за інвалідністю відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб», а також інвалідам II групи, які є одинокими і за висновком лікарськоконсультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, та які безпосередньо брали участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та
війни 1945 року з імперіалістичною Японією
та одержують пенсії за віком, за інвалідністю
або за вислугу років (крім тих, які отримують
пенсії за інвалідністю за Законом України
«Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших
осіб»).
Інваліди III групи, які є одинокими та за
висновком лікарсько-консультативної комісії
потребують постійного стороннього догляду,
та яким призначено пенсію за інвалідністю
відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», встановлюватиметься державна соціальна допомога
на догляд у розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У
такому ж розмірі матимуть право отримувати
зазначену допомогу особи, які належать до
інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» та одержують пенсії

за віком, за інвалідністю або за вислугу років
(крім інвалідів, яким буде встановлено допомогу у розмірі 50%, 25%, 100%) чи 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність). Право на отримання соціальної допомоги в розмірі 15% прожиткового
мінімуму матимуть і одинокі пенсіонери, які
за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду та отримують пенсії
за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких
інших осіб», а також малозабезпечені інваліди, віднесені до підгрупи Б І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи
за інвалідністю (крім інвалідів війни, яким
призначено пенсію за інвалідністю, та осіб,
які належать до інвалідів війни, відповідно до
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та
одинокі малозабезпечені особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і
одержують пенсію за віком або за вислугу
років чи за інвалідністю.
Прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам»
щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни» встановлено, що раніше призначена державна соціальна допомога
на догляд відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам» підлягає перерахунку з урахуванням змін, внесених до статті 8 «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам». Перерахунок буде проводитись
за матеріалами пенсійної справи з дня набрання чинності цим Законом – з 01.01.2012 р.
Слід зазначити, що державна соціальна
допомога на догляд не призначається особам,
які одержують соціальні пенсії або надбавки
до пенсії на догляд відповідно до законодавства, що діяло раніше, та інвалідам, яким
призначено відшкодування витрат на догляд
відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності».
У разі, якщо інваліди війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії за інвалідністю відповідно до За29
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кону України «Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб», мають право на державну
соціальну допомогу на догляд з декількох підстав, державна соціальна допомога на догляд призначається їм з однієї підстави за їх
вибором.

Державна соціальна допомога на догляд
не виплачується в період, коли особа працює
(крім інвалідів І групи) або перебуває на повному державному утриманні.
Призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Н. С. Видрак, заступник начальника Управління соціального захисту населення –
начальник відділу соціальних виплат Головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ З ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА, ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ
ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
В області на 01.07.2011 року на обліку в
органах праці та соціального захисту населення перебуває 10642 одержувачі державної
соціальної допомоги, призначеної відповідно
до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам". З початку року на виплату допомоги перераховано 61,3 млн. грн., у тому числі для 5398 дітей-інвалідів – 32,3 млн. гривень, для 5244 інвалідів з дитинства – 28,5
млн. гривень.
Згідно зі ст. 16 зазначеного закону покриття витрат на виплату державної соціальної
допомоги здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України у вигляді субвенції до місцевих бюджетів. У Державному
бюджеті статті видатків на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам є захищеними і фінансуються у першочерговому порядку.
Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам провадиться відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" та Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів України 30.04.2002
№ 226/293/169, зареєстрованого в Міністер-

стві юстиції України 31 травня 2002 р. за
№ 466/6754 (далі Порядок).
З метою удосконалення порядку надання
державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам та у зв'язку із
прийняттям Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо надання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам", 29.06.2011 року
прийнято наказ Мінсоцполітики, Мінфіну,
МОЗ України № 258/778/380 «Про затвердження Змін до Порядку надання державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» (набрав чинності 12.08.2011
року, додається).
Суттєвим є те, що право на надбавку на
догляд отримали особи, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку
з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того,
за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.
З 1 січня 2012 року збільшиться розмір
надбавки на догляд за інвалідом з дитинства
І групи, які віднесені до підгрупи А, на 25 відсотків та складатиме 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ
ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ
Механізм надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, обсяг витрачання яких
вимірюється засобами обліку, передбачає таке:
30
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1. Право на призначення субсидії визначається, виходячи з вартості послуг у межах норм
споживання (незалежно від того, скільки громадяни фактично споживали у попередньому
періоді). А розмір субсидії розраховується, виходячи з обсягів фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більше від
установлених норм. Такий механізм надання
субсидій розроблено з метою ефективного використання коштів державного бюджету, що
виділяються для надання субсидій населенню.
2. Розмір плати громадян за умови призначення житлової субсидії не залежить від вартості послуг, взятої для розрахунку субсидії, а визначається в залежності від доходів (15 або 10%
їх середньомісячного доходу). У повідомленні
про
призначення
субсидії
зазначається
обов’язкова частка плати сім’ї в межах норм
споживання, яку отримувач субсидії повинен
сплачувати щомісячно. У разі, коли вартість
фактично спожитої послуги менша ніж
обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, отримувачі субсидій сплачують її фактичну
вартість.
3. Якщо сім'я економно споживала газ, воду,
електроенергію у період отримання субсидії,
при призначенні субсидії на наступний термін
розмір її витрат зменшується на 2% за кожні
10% економії. Так, за 10% економії послуг
обов’язковий платіж громадян зменшується з 15
до 13% сукупного доходу, за 20% економії
частка плати громадянина зменшується з 15 до
11% доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, отримувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла до 9%, а сім'ї з
пенсіонерів та інших непрацездатних громадян,

а також сім'ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і ІІ групи – до 4% свого середньомісячного сукупного доходу.
4. Субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг надаються
у безготівковому вигляді, тобто суми призначених субсидій перераховуються на рахунки
отримувачів субсидій в організаціях, що надають послуги; їх розмір змінюється в залежності
від фактичного споживання послуг.
5. При призначенні субсидії визначається її
орієнтовний розмір. Остаточний розмір обраховується після закінчення терміну дії субсидії та
отримання відомостей від організації, яка надає
послуги, про фактичні обсяги їх споживання.
У разі, коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на
суму, меншу від суми призначеної субсидії та
обов`язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти
повертаються організаціями, що надають послуги, на рахунок управлінь праці та соціального
захисту населення. У разі, коли по закінченні
терміну отримання субсидії зазначені послуги
використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії та обов`язкової частки плати,
управління праці та соціального захисту населення дораховують необхідну суму коштів на
рахунки громадян в організації, що надають
послуги, але не більше від встановлених норм.
Такий механізм вигідний як сім’ї, так і державі: заощаджуються енергоресурси; зменшується обсяг бюджетних коштів для надання субсидій; сім’я зменшує свої витрати на оплату
газу.

Роз’яснення
до постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р.
№ 728 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня
1998 р. № 1156”,
№ 774 “Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива”
Постановою Кабінету Міністрів України
З метою подальшого підвищення ефективності Програми житлових субсидій Кабіневід 06.07.2011 № 728 підвищено соціальні гатом Міністрів України 6 липня 2011 року
рантії в оплаті житлово-комунальних послуг
прийнято постанови № 728 “Про внесення
для сімей з дітьми або інвалідами.
зміни до пункту 1 постанови Кабінету МінісЗ 1 січня 2012 року у разі призначення
трів України від 27 липня 1998 р. № 1156” та
житлової субсидії сім’ї, до складу яких вхо№ 774 “Про удосконалення порядку признадять діти або інваліди І-ІІ груп і дохід яких на
чення та надання населенню субсидій для віодну особу не досягає прожиткового мінідшкодування витрат на оплату житловомуму, сплачуватимуть за житлово-комунальні
комунальних послуг, придбання скрапленого
послуги 10 відсотків середньомісячного сугазу, твердого та рідкого пічного побутового
купного
доходу (за існуючих умов такі сім’ї
палива”.
сплачують 10 відсотків, якщо дохід на одну
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особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму).
Перерахунок розміру субсидій, виходячи
із зменшених відсотків обов’язкової частки
плати для сімей, які отримуватимуть субсидії
на 1 січня 2012 року, буде проведено автоматично, без додаткових звернень громадян.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 06.07.2011 № 774, яка набрала чинності з
23.07.2011 (з дня опублікування), запроваджено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій та врегульовано деякі
найбільш проблемні питання, які впливали на
можливість малозабезпечених родин оформити субсидію.
Зокрема надано право громадянам, які
мають нереструктуризовану заборгованість з
оплати житлово-комунальних послуг, що
утворилася до 1 грудня 2006 року, отримувати субсидії.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові
рішення про призначення житлових субсидій
на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх
сімейного стану, працевлаштування таких
осіб або виникнення в них інших джерел доходів). Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії та спростити роботу комісій.
Врегульовано питання щодо призначення
субсидій сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в
іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи
в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках – на підставі обстеження умов проживання.
Спрощено також деякі питання щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема
при призначенні субсидій не будуть врахову-

ватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації
протягом більш як 10 років з дати випуску, та
інші транспортні засоби, що перебувають в
експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.
З метою забезпечення своєчасного прийняття рішень про призначення житлових субсидій у випадках, коли необхідно зібрати додаткову інформацію про сім’ю, установлено
15-денний строк для надання такої інформації
органами БТІ, ДАІ, ДПС тощо у відповідь на
запити органів праці та соціального захисту
населення.
Поширено можливість призначення житлових субсидій на опалювальний період на
випадки, коли плата за опалення нараховується за двоставковим тарифом. Зазначене зробить більш доступним і прозорим механізм призначення субсидій у таких випадках.
Деякі проблеми, розв’язання яких потребує спрощений порядок надання населенню
житлових субсидій, Урядовим рішенням доручено врегулювати центральним органам
виконавчої влади відповідно до повноважень,
зокрема:
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної
промисловості і Міністерству соціальної політики – щодо відкриття особових рахунків
для оплати житлово-комунальних послуг зареєстрованим у житловому приміщенні (будинку) особам, що не є власниками такого
приміщення (будинку);
Міністерству освіти і науки, молоді та
спорту, Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству соціальної політики –
щодо
визначення
переліку
житловокомунальних послуг, для оплати яких особам,
що проживають у студентських гуртожитках,
надається субсидія.
Прийняті Урядом рішення дозволять своєчасно забезпечити державною підтримкою
під час оплати житлово-комунальних послуг
усіх громадян, які її потребують.

Застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. № 774 “Про удосконалення порядку призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
32

ПРАВО_______________________________________________________________"Інва.net" № 25
тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.
Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
Інформацію щодо кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб містить
довідка про склад сім’ї (склад зареєстрованих
осіб).
Інформацію щодо кількості осіб з числа
зареєстрованих, яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги, органи праці та
соціального захисту населення отримували за
запитами від організацій і підприємств, що
надають житлово-комунальні послуги і нараховують плату за них.
У випадках, коли особа (особи) з числа
зареєстрованих тривалий час не проживає у
житловому приміщенні (наприклад, працює
або навчається в іншому місті), субсидія могла бути призначена власнику без врахування
доходів цієї особи при підтвердженні комунальними організаціями, що плата за послуги
нараховується лише на фактично проживаючих у житловому приміщенні осіб.

Щодо прийняття комісійних рішень про
призначення субсидій на загальну площу
житла
З метою спрощення роботи комісій та
уникнення зайвих обстежень матеріальнопобутових умов проживання сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії
пункт 4 Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (далі
– Положення), доповнено новим положенням
такого змісту:
“Прийняте рішення про призначення субсидій незалежно від розміру загальної площі
житла у випадках, коли у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише непрацездатні особи, які не мають інших доходів,
крім доходів від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для
потреб городництва, сінокосіння і випасання
худоби, пенсії та інших соціальних виплат,
переглядається, зокрема, у разі зміни складу
осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх
сімейного стану, працевлаштування таких
осіб або виникнення в них інших джерел доходів”.
Це означає, що у випадку, коли комісією
вже було прийнято рішення щодо призначення субсидії на загальну площу житла сім’ї,
яка належить до вищезазначеної категорії сімей, при кожному наступному зверненні за
субсидією цієї сім’ї справа не виноситься на
розгляд комісії до зміни обставин, зокрема
зміни складу осіб, зареєстрованих у такому
приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Субсидія призначається
на загальну площу житла на термін, встановлений законодавством (6 місяців, або опалювальний період, або 12 місяців).

Приклад 1. У житловому приміщенні зареєстровані мати-пенсіонерка та повнолітня дочка, яка вже кілька років проживає і
працює в іншому місті.
Склад житлово-комунальних послуг: квартирна плата, центральне опалення, електроенергія, холодне водопостачання, природний газ на плиту та газовий водонагрівач.
За повідомленням організацій плата за
холодну воду та електроенергію нараховується на одну особу. Газопостачальне підприємство нараховує плату за газ на двох
осіб.
У такому випадку субсидія не може бути
призначена без урахування доходів дочки.
Разом з тим, у випадках, коли споживання
води, газу та електроенергії обчислюється
засобами обліку (лічильниками), плата за послуги нараховується організаціями за показниками лічильників і не залежить від кількості фактично проживаючих у житловому приміщенні осіб. При цьому нарахування квартирної плати та плати за опалення здійснюється, виходячи із загальної (опалюваної)
площі приміщення і також не залежить від

Щодо визначення кількості осіб, виходячи з
якої розраховується субсидія
До цього часу п. 7 Положення було визначено, що субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у
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кількості осіб, фактично проживаючих у
приміщенні. Комунальні організації у таких
випадках зазвичай не знімають нарахування
плати з осіб, які зареєстровані, але не проживають у приміщенні.
Саме у цих випадках органи праці та соціального захисту населення були позбавлені
можливості розраховувати субсидії, виходячи
із кількості фактично проживаючих осіб.
З метою врегулювання зазначеної проблеми постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. № 774 пункт 7 Положення
доповнено такою нормою:
“У разі, коли обсяг споживання води, газу,
електроенергії вимірюється індивідуальними
засобами обліку, субсидія розраховується,
виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, або на підставі акта обстеження матеріально-побутових
умов сім’ї. До зазначених документів належать, зокрема, довідки, що підтверджують
перебування особи в іншому місці у зв’язку з
роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання”.
Зазначеною нормою надано право органам праці та соціального захисту населення у
випадках, коли нарахування плати за послуги
не залежить від кількості фактично проживаючих осіб, самостійно визначати кількість
осіб, виходячи з якої розраховується субсидія, на підставі довідки про тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, а у разі
неможливості отримання такої довідки – на
підставі обстеження матеріально-побутових
умов проживання.
При цьому під час обстеження матеріально-побутових умов проживання для визначення кількості фактично проживаючих
осіб опитуються сусіди, приймається до уваги
довідка сільської ради або акт, складений
квартальним комітетом, районним депутатом
тощо. Рішення про можливість призначення
субсидії, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб, приймається з урахуванням
матеріального стану сім’ї. Недоцільно приймати таке рішення у випадку, коли тимчасово
відсутнім є голова родини (чоловік або жінка), який працює в іншому регіоні або за кордоном і утримує сім’ю.

Звертаємо увагу, що органам праці та соціального захисту населення надано право
самостійно визначати кількість осіб, зареєстрованих та фактично проживаючих у житловому приміщенні, лише для розрахунку розміру призначеної субсидії. Право на субсидію
з урахуванням майнового стану сімей визначається, як і раніше, у відповідності до п. 5
Положення.
Приклад 2. У житловому приміщенні зареєстровані мати-пенсіонерка та повнолітня дочка, яка вже кілька років проживає і
працює в іншому місті, що підтверджується
довідкою з місця роботи.
Склад житлово-комунальних послуг: квартирна плата, центральне опалення, електроенергія, холодне водопостачання, природний газ на плиту та газовий водонагрівач.
Споживання води, газу та електроенергії обчислюється лічильниками.
У такому випадку субсидія може бути
призначена без урахування доходів дочки. При
цьому субсидія розраховується, виходячи з
норм споживання послуг на одну особу.
Приклад 3. У житловому приміщенні зареєстровано три особи: подружжя пенсіонерів та повнолітній син, який перебуває в
слідчому ізоляторі, що підтверджується відповідною довідкою.
Склад житлово-комунальних послуг: квартирна плата, центральне опалення, електроенергія, холодне водопостачання, природний газ на плиту та газовий водонагрівач.
Споживання води та електроенергії обчислюється лічильниками. Газовий лічильник не
встановлено.
За повідомленням газопостачального підприємства плата за газ нараховується на
трьох осіб.
У такому випадку орган праці та соціального захисту населення не визначає самостійно кількість фактично проживаючих
осіб.
Приклад 4. У житловому будинку зареєстровано три особи: мати-пенсіонерка, її
повнолітня дочка та онука. Дочка з онукою
проживають в іншому місті у найманій квартирі, їх відсутність підтверджується довідками з місця роботи та навчання.
Будинок опалюється вугіллям, використовується скраплений газ для приготування їжі
та електроенергія (з лічильником).
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цьому субсидія розраховується, виходячи з
норм споживання послуг на одну особу.

Субсидія на придбання твердого палива і
скрапленого газу та оплату електроенергії
може бути призначена, виходячи з доходів
матері-пенсіонерки та норми споживання
електроенергії та скрапленого газу на одну
особу.

Щодо застосування нової редакції підпункту 4 пункту 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Підпункт 4 пункту 5 Положення викладено у новій редакції:
“5. Субсидія не призначається, якщо:
4) уповноважений власник (співвласник)
житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житловобудівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, якому відкрито
особовий рахунок, та особи, зареєстровані
разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні чи володінні
їх дружин (чоловіків, неповнолітніх дітей)
два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та
обліку в Державтоінспекції. При цьому не
враховуються транспортні засоби, одержані
чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а
також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та
інші транспортні засоби, що перебувають в
експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.
Наявність (відсутність) у власності або
володінні зазначених осіб іншого житлового
приміщення (будинку) та транспортних засобів (механізмів) декларується під час подання
заяви про призначення субсидії”.

Приклад 5. У житловому будинку зареєстровано дві особи: мати-пенсіонерка та її
повнолітній син, місце перебування якого невідоме (виїхав рік тому, не підтримує стосунків з матір’ю). Відсутність сина за місцем
реєстрації підтверджується довідкою сільської ради та актом обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Будинок опалюється природним газом, є
холодна вода та електроенергія. Споживання води, газу та електроенергії обчислюється
лічильниками.
У такому випадку субсидія розраховується, виходячи з доходів однієї особи (матері-пенсіонерки) та норм споживання послуг на одну особу.
Приклад 6. У житловому приміщенні зареєстровані мати-пенсіонерка та повнолітня дочка, яка вже кілька років проживає і
працює в іншому місті, що підтверджується
довідкою з місця роботи.
Склад житлово-комунальних послуг: квартирна плата, центральне опалення, електроенергія, холодне водопостачання. Споживання електроенергії обчислюється лічильником.
Лічильник води не встановлено, але за інформацією водоканалу плата за холодну воду
нараховується на одну особу.
У такому випадку субсидія може бути
призначена без урахування доходів дочки. При
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Відповідно до Програмного документа
про спільне виконання Проекту Програми
розвитку ООН, Міжнародної організації праці та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом
забезпечення доступу до зайнятості» розроблено проекти Моделі працевлаштування та
забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю в
Україні (далі – Модель) включно з Методологією надання центрами зайнятості соціальних
послуг людям з інвалідністю (далі – Методологія). І з березня 2011 року Рівненська служба зайнятості в межах чинного законодавства
розпочала роботу щодо проведення апробації
Моделі працевлаштування та забезпечення
зайнятості осіб з інвалідністю та Методології
надання центрами зайнятості соціальних послуг людям з інвалідністю. Апробація проходить у трьох пілотних центрах зайнятості:
Дубенському міськрайонному, Костопільському та Сарненському районних центрах зайнятості.
Мета розроблення моделі полягає у підвищенні суспільної ролі осіб з інвалідністю
як повноправних учасників соціального та
економічного життя, а також у посиленні інституціональної здатності фондів, органів системи соціального захисту, сторін соціального
партнерства щодо сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та забезпечення
зайнятості таких осіб.
Основними завданнями Моделі є:
- забезпечення соціально-трудової самореалізації осіб з інвалідністю;
- включення осіб з інвалідністю у різні
сфери економіки, забезпеченні праці на вільному ринку;
- розвиток ефективної професійно-трудової
підготовки, перепідготовки осіб з інвалідністю у відповідності з поточними та перспективними потребами ринку праці;
- стимулювання та підтримка роботодавців,
створення умов для організації спеціальних
робочих місць на відкритому ринку праці.
Ключовою ідеологією Моделі при організації всіх заходів та послуг є перенесення акцентів від питання “що може, а чого не може
людина з інвалідністю” до питання “що необ-

хідно зробити, щоб людина з інвалідністю
могла працювати та брати участь у суспільному житті”. Забезпечення рівних можливостей в Моделі розглядається як надання необхідної допомоги особам з інвалідністю для
виконання ними обов’язків на робочому місці, стабільної праці та збереження роботи.
Відповідно до Моделі та Методології
центри зайнятості для ефективного сприяння
працевлаштуванню людей з інвалідністю мають налагодити тісну взаємодію з місцевими
органами влади, управліннями праці та соціального захисту населення, Фондом соціального захисту інвалідів, медико-соціальними
експертними комісіями, громадськими організаціями, що опікуються інвалідами,
об’єднаннями профспілок тощо. Основну
увагу необхідно приділити співпраці з роботодавцями. Так, у пілотних центрах зайнятості протягом березня-червня цього року відбулися ділові зустрічі з соціальними партнерами із питань співпраці у працевлаштуванні
осіб з інвалідністю.
У Рівненському обласному центрі професійної реабілітації інвалідів 19 травня 2011
року відбулася робоча нарада з питань інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство. В нараді взяли участь заступник голови обласної
державної адміністрації Сад С. І., заступник
директора обласного центру зайнятості Новорок Т. Є., начальник головного управління
праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Підкидач О. В., заступник
головного лікаря обласного державного центру медико-соціальної експертизи Цибочкіна
Н.Г., керуючий обласним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів Бєлан О.С., керівник секретаріату регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів у Рівненській області Стельмах В. В., начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Рівненській області Колесник О. К., директор обласного центру професійної реабілітації інвалідів
Кравчук О. В.
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Під час наради порушувалось питання
здійснення узгодженої спільної діяльності з
метою забезпечення професійної реабілітації
та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх
соціальної інтеграції шляхом забезпечення
доступу до зайнятості. Відбулася презентація
Моделі працевлаштування та забезпечення
зайнятості осіб з інвалідністю. Підсумком наради стало підписання угод про співпрацю
обласного центру зайнятості з соціальними
партнерами щодо працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю.
Для ефективної роботи щодо сприяння
працевлаштування осіб з інвалідністю в кожному центрі зайнятості, у яких проходить апробація Моделі та Методології, визначено
одного спеціаліста з працевлаштування, на
якого покладено функції ведення випадку
(обслуговування особи з інвалідністю). Однак
до обслуговування клієнтів з інвалідністю
залучені й інші спеціалісти центру зайнятості,
зокрема спеціалісти, які здійснюють функції
профінформації, профорієнтації, організації
профнавчання.
Зазначимо, що протягом січня-червня
2011 року перебувало на обліку в службі

зайнятості – 1034 особи, в т.ч. 932 особи, які
мали статус безробітного. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 208 осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями.
Шляхом надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття працевлаштовано 29
осіб з інвалідністю. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності отримали 12 осіб.
87 осіб взяли участь в оплачуваних громадських роботах.
Для підвищення конкурентоспроможності
інвалідів на ринку праці організовується їх
професійне навчання. Так, за направленням
служби зайнятості протягом січня-червня
2011 року проходили професійне навчання 85
осіб. Після закінчення навчання службою зайнятості працевлаштовано 53 особи.
Служба зайнятості й надалі сприятиме підвищенню суспільної ролі осіб з інвалідністю
як повноправних учасників соціального, економічного та трудового життя, їх повноцінної
реінтеграції у суспільство.

Іванна Тимчук, головний спеціаліст
відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Кожен випадок працевлаштування – це своєрідна «історія успіху» конкретної
людини. Ось кілька з них.
Губиш Ірина Миколаївна – жителька
м. Дубно. Була визнана інвалідом 3 групи у
2008 році. Маючи вищу освіту за спеціальністю книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, працювала на різних посадах: прибиральницею, керівником гуртка, бібліотекарем. Звільнилася з роботи через хворобу. Але
сидіти без діла Ірина не звикла. І згодом почала шукати для себе роботу. Спочатку спробувала вирішити питання свого працевлаштування самотужки, а коли пошуки не дали
результату, звернулась за допомогою до Дубенського міськрайонного центру зайнятості.
Разом зі спеціалістами склала план подальших дій для прискорення працевлаштування,
якого Ірина ретельно дотримувалась і виконувала всі рекомендації.
Коли у червні проводили міні-ярмарок вакансій для оперативного добору претендентів
на вакансію секретаря керівника для фірми
«Свемон-Маркет», особистий консультант
Зоя Ніколаєва запропонувала Ірині Миколаївні взяти в ньому участь. Спочатку жінка вага-

лась, але спеціалісту вдалося переконати Ірину Миколаївну завітати на цей захід. Після
співбесіди з кожним з десяти претендентів на
вакансію роботодавець запропонував роботу
Ірині Губиш. Тепер вона працює і задоволена
своєю роботою.
Рем’яс Павло Андрійович, 1959 року
народження, мешкає у с. Маслянка Млинівського району, за фахом – зоотехнік. Понад
15 років працював завідувачем складу у
Млинівському птахопідприємстві. На жаль, у
1997 році підприємство було ліквідоване. Та
ніколи Павло Андрійович роботи не цурався:
працював підсобним робітником, сторожем,
слюсарем. За все брався, аби забезпечити
свою сім’ю. Цей період мав свої наслідки.
Павло Андрійович переніс важку хворобу і у
2008 році отримав інвалідність.
У жовтні 2010 року знову лишився без
роботи і вирішив звернутися за допомогою до
фахівців Млинівського районного центру зайнятості. Тут поставились із розумінням до
його проблеми, проаналізували різні варіанти
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особиста кропітка робота з пошуку нового
працедавця. І не дарма державна служба
зайнятості націлює шукачів роботи працювати під гаслом «Робота існує для тих, хто її
шукає». Теплі травневі дні стали для Віктора
Никифоровича справжнім святом. Усі його
нелегкі старання закінчились працевлаштуванням за рідною професією електромонтера
з ремонту електрообладнання в ТОВ «ЗахідДиліжанс», який знаходиться у сусідньому
Костопільському районі.
Слюсар-ремонтник за фахом, Лущевський
Володимир після отримання 3 групи інвалідності працювати за спеціальністю більше не
зміг. Проте й без роботи сидіти не хотів. Тривалий час шукав роботу. Потім працевлаштувався сторожем у відділ культури і туризму Дубенської міської ради. На жаль, через деякий
час знову опинився без роботи.
Відразу звернувся за соціальними послугами до Дубенського міськрайонного центру зайнятості. Настрій був песимістичний, адже йому до пенсії залишалось два роки. Мізерна пенсія за інвалідністю змушує шукати роботу для
забезпечення свого існування. А в такому віці в
сучасних економічних умовах важко конкурувати на ринку праці.
У центрі зайнятості дізнався про можливість працевлаштування на новостворене робоче місце шляхом надання дотації роботодавцю
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Фахівці центру зайнятості звернулись до підприємця Фаста Д. П., розповівши про безробітного В. Лущевського, із пропозицією надання
дотації для його працевлаштування. Підприємець дав згоду. Адже для роботодавця – це
економія коштів, а для безробітного – реальне
робоче місце. Після закінчення стажування
Лущевського запросили на посаду сторожа. Колектив прийняв його дуже добре, роботодавець
поставився з розумінням, встановив зручний
графік роботи.
Якщо безробітний шукає шляхи виходу із
складної ситуації, прагне працювати, то
центр зайнятості надасть дієву допомогу та
знайде варіанти вирішення проблеми.

подальшого працевлаштування безробітного
згідно з його можливостями та індивідуальною програмою реабілітації.
Павло Андрійович погодився взяти участь
в тимчасових оплачуваних громадських роботах і був направлений у Малодорогостаївську сільську раду робітником із благоустрою. Сьогодні він задоволений тим, що може
поповнити свій сімейний бюджет та принести
користь громаді у благоустрої населених пунктів сільської ради.

Рем’яс Павло Андрійович під час
виконання громадських робіт –
прибирання кладовища у с.Маслянка
Млинівського району
Віктор Стахнюк звернувся за допомогою в працевлаштуванні до Сарненського
районного центру зайнятості в березні 2010
року. У свої 48 років, маючи за плечима
більше 25 років професійного досвіду електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустановок, охоронника, Віктор Никифорович потрапив у складну ситуацію – на
підприємстві пройшло скорочення чисельності працівників. Від колег знав про те, що
державна служба зайнятості допомагає людям знайти нове місце роботи, не залишає без
уваги громадян, що потрапляють у ситуацію,
яка на перший погляд здається безвихідною.
Особливу увагу тут приділяють людям з
інвалідністю.
Довгим і нелегким був шлях до нового
працевлаштування: це й участь у семінарах з
техніки пошуку роботи, інформаційних семінарах з різних питань зайнятості населення,
індивідуальні співбесіди зі спеціалістами
центру зайнятості, а найголовніше – щоденна

За матеріалами, наданими Сарненським і Млинівським районними,
Дубенським міськрайонним центрами зайнятості
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ров’ям. Це своєрідне стажування пройшла вдало.
Коли Роман Ігорович запропонував посаду диспетчера, погодилася відразу. Мені завжди подобалося спілкуватися з людьми, а тут це мій основний обов’язок. Так що працюю в своє задоволення.
Дивлячись на цю життєрадісну й привітну
дівчину, не повірити в правдивість її слів просто
неможливо. Задоволений новою співробітницею й
керівник.
– Марія Майданюк – це голос нашої фірми, –
жартує він. – Так-так, адже як вона спілкується з
клієнтом, таке й враження про підприємство у
нього складається. Мені подобається, що вона
вміє знаходити у розмові з людьми правильний
тон, уміє переконувати, наполегливо, але тактовно пропагує наші послуги. З усього видно, що
чимало дисциплін, у тому числі й психологія, які
вона вивчала в університеті, їй дуже стають у
пригоді на цій роботі.
Так само задоволений Роман Ігорович роботою й інших двох працівників, які прийшли у колектив за скеруванням міського центру зайнятості. Головний інженер Сергій Рубанов і монтажник
Василь Свінаренко працюють на дотаційних робочих місцях, тобто кошти на їхню заробітну плату роботодавцю відшкодовує служба зайнятості з
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Зекономлені в такий спосіб кошти підприємство витрачає на модернізацію і розвиток.
Ще одне дотаційне робоче місце Роман Підвальний створив на філії підприємства в Сарнах.
Лілія Островська після успішного стажування
отримала посаду диспетчера.
– Співпраця з Рівненським міським центром
зайнятості дає можливість одержати не тільки
кваліфіковані кадри, але й своєрідну інвестицію
для створення нових робочих місць, – переконаний Роман Підвальний. – У нинішній ситуації
держава, на жаль, не на боці малого бізнесу. І
служба зайнятості – чи не єдина державна установа, яка надає таку моральну і матеріальну підтримку. Тож служба зайнятості, яку вважаю соціальним партнером, допомагає роботодавцям вирішувати кадрові й фінансові проблеми, створює
умови для роботодавців, щоб вони могли давати
роботу людям, у тому числі й тим, які не в змозі
на рівних конкурувати на ринку праці – інвалідам. Бо ж вони теж прагнуть працювати, відчувати себе повноцінними громадянами і приносити
користь людям.
Тетяна Кожан

Так вважає Роман Підвальний, який уже давно і плідно співпрацює з Рівненським міським
центром зайнятості. Він очолює товариство «Телсет-Рівне», яке надає послуги на ринку кабельного телебачення і має власні мережі кабельного
телебачення у мікрорайоні «Північний» в Рівному
та в Сарнах.
На
думку
Романа
Ігоровича,
імідж
підприємства створюють і формують його
працівники. Саме бездоганна якість їхньої роботи, оперативне і професійне виконання замовлень
є найкращою рекламою підприємству. Тож до
добору кадрів він ставиться надзвичайно серйозно. І найпершими помічниками і консультантами
у цій справі вважає спеціалістів міського центру
зайнятості.
– Для мене важливо, – пояснює він, – щоб
людина, яка претендує на ту чи іншу посаду, не
просто приходила відбувати час, а працювала
творчо, переймалась успіхами і невдачами колективу, щоб розуміла, що будь-який її промах чи
недбальство позначиться на роботі всього колективу і на іміджі підприємства. Одне слово, людина повинна вболівати за те, що робить.
Уже кілька місяців неписані правила життя в
команді Романа Підвального успішно освоює на
посаді диспетчера Марія Майданюк. Коли Роман
Ігорович попросив спеціалістів міського центру
зайнятості дібрати йому на цю посаду кандидатуру, вони це робили з урахуванням вимог роботодавця: людина мала бути відповідальна,
комунікабельна, витримана, грамотна, сумлінна.
Кандидатура Марії під ці вимоги підходила якнайкраще. Тож дівчині запропонували попрацювати на підприємстві на громадських роботах,
випробувати себе в робочій обстановці.
А керівник мав можливість придивитися до
нової співробітниці ближче, переконатися в її
ділових якостях.
– Ніколи не знаєш, як складеться доля, – жартує тепер Марія. – Це я до того, що з вчительки
початкових класів стала диспетчером. Закінчила
гуманітарний університет, працювала в одній з
рівненських шкіл. Але це було тимчасове місце.
Людина вийшла з декретної відпустки, і мене попросили. Довелося шукати роботу. Стала на облік
у Рівненському міському центрі зайнятості, де
мені невдовзі запропонували попрацювати на
громадських роботах у фірмі «Телсет-Рівне». Мені сподобалося тут, колектив дружний. Умови
праці теж хороші. Для мене це важливо, адже я
інвалід з дитинства, маю деякі проблеми зі здо-
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КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Фахівці Кузнецовського міського центру зайнятості постійно здійснюють комплекс заходів,
спрямованих на реабілітацію осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Спільно із соціальними партнерами, такими, як: міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Асоціація
захисту прав інвалідів з дитинства «Надія», медико-соціальна експертна комісія, проводяться різноманітні тематичні заходи для цієї категорії
громадян.
Питання правового регулювання діяльності
неурядових організацій інвалідів, визначення
шляхів співпраці у вирішенні проблем інвалідності та інвалідів, підвищення рівня їх соціальної
захищеності, забезпечення реалізації умов праці з
використанням міжнародного досвіду у відповідності до європейських стандартів, вирішення питань трудової зайнятості інвалідів – серед найактуальніших у нашій державі.
Тому у Кузнецовському центрі зайнятості постійно вишукують шляхи вирішення забезпечення
права на працю осіб з інвалідністю, реально допомагають їм у доборі підходящої роботи, що
можливо, перш за все, через надання адресної,
індивідуальної та диференційованої допомоги.
З початку цього року на обліку в центрі зайнятості перебувало 53 особи з обмеженими фізичними можливостями. З них працевлаштовано з
урахуванням рекомендацій МСЕК та потреб підприємств міста в кадрах 18 осіб. П’ятеро безробітних брало участь у громадських роботах, ще
троє проходили професійне навчання.
Усіх громадян з інвалідністю ознайомили із
особливостями місцевого ринку праці, вакансіями, поінформували про можливості отримати
професійну освіту.
Для надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями в профінформаційному
секторі центру зайнятості обладнаний інформаційний куточок, де міститься необхідна інформація: перелік послуг, які надає державна служба
зайнятості для цієї категорії осіб; вакансії для інвалідів; перелік організацій, які займаються проблемами інвалідів; перелік професій, за якими
можливе навчання інвалідів; перелік навчальних
закладів, в яких можливе навчання громадян з
особливими потребами; поради особам з обмеже-

ними фізичними можливостями; буклети
про послуги;
паспорти підприємств та
організацій
тощо.
Одним із
таких безробітних з інвалідністю, кому було надано
реальну
допомогу
у
працевлаштуванні, є Анатолій ДавидоЗліва директор ПП «Лілія Кавич. Це молопітал» Василь Солтис, справа
дий чоловік із комірник Анатолій Давидович
третьою групою інвалідності. Маючи базову вищу освіту бухгалтера, тривалий час не міг знайти собі роботу
не тільки за фахом, але і будь-яку, тому звернувся
за допомогою до центру зайнятості. Анатолій виявився дуже толерантною та скромною людиною,
всім цікавився, сумлінно виконував поради фахівців центру зайнятості.
Коли у приватному підприємстві «Лілія Капітал» з’явилась вакансія комірника, спеціалісти
центру зайнятості, зваживши на рекомендації
МСЕК, відразу запропонували таку роботу Анатолію.
Зараз Анатолій працює на робочому місці, яке
створили завдяки дотаціям з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Василь
Солтис, директор приватного підприємства «Лілія
Капітал», так сказав про нового працівника:
«Анатолія Давидовича ми прийняли на вакансію
комірника. Пройшло трохи більше місяця, як він
працює в нас, але я можу охарактеризувати його
як старанного та відповідального працівника.
Наш колектив із задоволенням прийняв Анатолія
в свою родину. І хочу подякувати міському
центру зайнятості, адже саме його спеціалісти
допомогли нам підібрати таку людину».
Людмила Самохіна,
директор Кузнецовського міського центру зайнятості
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освіти державної служби зайнятості, який має
відповідні ліцензії на здійснення освітньої

Олександр Садовець – юрист за освітою, близько 10 років пропрацював оперуповноваженим в органах внутрішніх справ. На
важкій та небезпечній роботі втратив здоров’я і отримав інвалідність. Проте не сидів
склавши руки, продовжував працювати столяром, водієм автомобіля, який власноруч і
ремонтував. Та життя склалося так, що для
пошуку нової роботи довелося звернутись у
Рівненський міський центр зайнятості.
Доки спеціалісти центру зайнятості підбирали підходящу роботу, Олександр Ілліч
сам також продовжував пошуки. Почувши на
семінарі з техніки пошуку роботи про Інтернет-портал державної служби зайнятості
«Труд» (www.trud.gov.ua), почав щоденно переглядати вакансії. І ось удача – вакансія
слюсаря-ремонтника з ремонту інвалідних
візків, яку пропонувало підприємство
об’єднання громадян «АВМіК» Рівненського
міського товариства інвалідів з порушенням
опорно-рухового апарату. Такий варіант зацікавив Олександра Ілліча. Адже на цьому підприємстві, окрім вкрай необхідної роботи, він
знову отримає змогу надавати допомогу тим,
хто потрапив у біду.
Директор новоствореного підприємства
«АВМіК» Володимир Дехтярук звернувся у
Рівненський міський центр зайнятості за допомогою у пошуку працівників, які зможуть
ремонтувати інвалідні візки, оскільки саме
отримали замовлення від Національного параолімпійського комітету України на виконання ремонту техніки. На зустрічі безробітного і роботодавця, влаштованій спеціалістами центру зайнятості, кандидатуру Олександра Ілліча як потенційного працівника підприємства «АВМіК» було погоджено. Проте деяких знань та навичок, необхідних саме для
роботи з інвалідними візками, у претендента
на робоче місце не вистачало. І тоді було
прийнято спільне рішення про організацію
для безробітного професійного навчання за
індивідуальною формою.
Навчання О. Садовця відбувалось на базі
Рівненського центру професійно-технічної

Олександр Садовець
діяльності, сучасні майстерні та залучає до
роботи з безробітними досвідчених викладачів і майстрів.
Роботодавець теж брав активну участь в
організації і проведенні навчання свого майбутнього працівника: вносив корективи у навчальний план та програму підготовки, запропонував кандидатуру інструктора виробничого навчання, надавав необхідну для навчання
техніку. Також, за проханням роботодавця,
частину виробничої практики Олександр Ілліч проходив у Києві, на базі одного із вітчизняних підприємств, де виготовляють інвалідні візки, в Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем».
Завдяки спільним зусиллям спеціалістів,
які працюють на різних ланках роботи в Рівненській обласній службі зайнятості, Олександр Ілліч Садовець успішно пройшов професійне навчання, а головне – отримав гідну
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роботу, де буде допомагати людям, які
потребують особливого ставлення.
До речі, у 2010 році за направленнями
центрів зайнятості Рівненської області професійне навчання проходили 165 безробітних
осіб, які мали інвалідність, у січні-червні

2011 року – 85 осіб. У більшості випадків
навчання безробітних інвалідів було організовано відповідно до замовлень роботодавців,
тому рівень працевлаштування таких осіб
становить майже 100 відсотків.

Евеліна Іванюк, головний спеціаліст відділу організації профнавчання
Рівненського обласного центру зайнятості

- якщо ви маєте високу кваліфікацію або
унікальну спеціальність, зумійте переконати
керівника, що у випадку вашого працевлаштування ви станете особливо корисні фірмі,
доведіть свій високий культурний рівень і
здібності;
- під час пошуку роботи не соромтеся розповісти про свою проблему працевлаштування, попросити допомоги у колег, друзів,
сусідів. Якщо ви мали раніше гарну репутацію, тепер вона виручить вас;
- намагайтеся опанувати нову справу, доведіть свою надійність, не вимагайте відразу
високих заробітків, не скупіться бути корисним там, де ви не бачите вигоди. Ваші добрі
справи не залишаться непоміченими;
- якщо навіть залишилися без роботи, підтримуйте свій професійний рівень та кваліфікацію;
- вчіться у професіоналів;
- виховуйте психологічну готовність почати з нуля;
- не вагайтеся спробувати себе на новому
місці;
- не комплексуйте з приводу своїх мінусів,
адже про них знаєте тільки ви, і дуже бажано,
щоб не здогадалися інші, для яких повинні
бути очевидними тільки ваші плюси. Знайдіть місце, де їх оцінять;
- йдіть назустріч роботі з радістю, а не з
острахом!

Проблема зайнятості людей з інвалідністю є нині актуальною. На жаль, роботодавці
не дивляться на інвалідів як повноправних та
повноцінних працівників, а їх працевлаштування вважають великою проблемою, розв'язання якої потребує до того ж великих капіталовкладень. Здебільшого це пов'язано з існуючими стереотипами стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями. Серед
роботодавців поширена думка, що:
- інваліди впевнені, що навколо всі їм
«зобов'язані», і вимагають особливих умов
праці, скороченого робочого дня і т.д.;
- їм важко, а іноді й неможливо працювати по-новому, вони повільно сприймають нову інформацію;
- у конфліктних ситуаціях часто займають
жорстку позицію, вимагаючи поваги, зважаючи не на професійний досвід, а хворобу;
- службові справи цікавлять набагато менше за особисті турботи;
- керівнику незручно просити інваліда виконати додаткову роботу, затримуватися на
роботі, з'їздити у відрядження;
- інваліди частіше хворіють.
Ось кілька порад для осіб з обмеженими
фізичними можливостями, які прагнуть працевлаштуватися якомога швидше:
- врахувавши все викладене вище, на
співбесіді з керівником дайте зрозуміти, що
до вас ці стереотипи не стосуються. Ви міцні,
активні, комунікабельні й працездатні;

За матеріалами порталу «ТРУД» (www.trud.gov.ua).
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А організували її Рівненський міський
центр зайнятості та учбово-виробниче
підприємство Українського товариства
сліпих.
Директор підприємства Ігор Подранецький розповів, що ідея створення такої служби
виникла давно. Скрізь, куди утосівці не зверталися, їх підтримували, обіцяли сприяння, але
далі від слів справа не просувалася. Все впиралося в законодавство і кошти.
– І тільки в лютому цього року одна з наших активісток, Тетяна Войтович, поділилася зі
мною цікавою інформацією, – пригадує Ігор
Петрович.
Тетяна Федорівна – людина небайдужа та
ініціативна. Дізнавшись, що в Харкові службу
супроводу створили разом із службою
зайнятості, вона запропонувала скористатись
їхнім досвідом. Разом із службою зайнятості ми
відпрацювали всі юридичні та організаційні
нюанси цього нового проекту. До речі, тут завжди з розумінням ставляться до наших проблем, ми вже чимало років плідно співпрацюємо.
Ось і цього разу вони взяли на себе левову частку паперової роботи, законодавчого узгодження.
Інвалідність – не вирок. Саме цю істину намагаються втілити в життя спеціалісти
Рівненського міського центру зайнятості. У
цьому році на обліку тут перебувало 190 осіб з
обмеженими можливостями.
– Найбільш життєво необхідним і важливим
для людини з інвалідністю є потреба і бажання
зберегти активність, віру в свої сили, відчуття
захищеності та особистої свободи, – переконана заступник директора Рівненського міського
центру зайнятості Світлана Ротар. – Особливо
важко адаптуватися до реалій життя людям незрячим. Через те, що не мають можливості
самостійно пересуватися, вони потерпають від
браку спілкування, реалізації набутих фахових
навичок. Тому значна кількість людей цієї
категорії
потребує
особливих,
дещо
специфічних умов не тільки проживання, а й
надання послуг. У цьому їм тепер допомагатимуть безробітні. Ми підписали угоду з учбововиробничим підприємством Українського товариства сліпих щодо організації та проведення
оплачуваних громадських робіт із супроводу
осіб з вадами зору. Оплата праці безробітних,
які залучаються до такої роботи, здійснюється
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Нині в Рівному проживає 460 інвалідів 1-ї і
2-ї груп, половина з них – зовсім незрячі.
Служба супроводу працює недавно, з 4 травня.
Але ті, хто скористався її послугами, уже
відчули, наскільки зручніше стало їм пересуватися. До речі, ніде більше в Україні, крім Харкова і Рівного, таких проектів немає.
– Ми створили робоче місце для диспетчера, – пояснює Ігор Подранецький. – На нього
працевлаштували інваліда по зору Віктора
Юсіна, виділили йому один з наших телефонних номерів. Він збирає замовлення, а 4
соціальні працівники, яких спрямував на
громадські роботи центр зайнятості, ці замовлення виконують. Вони супроводжують незрячих на роботу, в медичні заклади, аптеку, магазин, у клуб на репетиції хору, в бібліотеку.
Повірте, для людей з вадами зору така допомога дуже суттєва, бо вона забезпечує їм соціальну інтеграцію, доступ до зайнятості, спілкування, одне слово – до повноцінного життя.
Угода з центром зайнятості діятиме до
кінця року. Нею передбачено, що у разі потреби центр зайнятості може направити до нас на
громадські роботи 15 чоловік. До речі, з кожною людиною з центру зайнятості перед тим,
як вона приступить до своїх обов’язків, особисто спілкуюся. Адже їхні підопічні – люди
специфічні, часто вони потребують не лише
фізичної, але й психологічної підтримки. Тож
соціальні працівники повинні бути добрими,
відповідальними, уміти перейматися чужими
проблемами і завжди готовими прийти на допомогу.
Служба супроводу незрячих – важливий
соціальний проект, який допоможе багатьом
людям стати повноправними учасниками
соціального та економічного життя.
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Тетяна Кожан

учасників екскурсії із технологічним процесом.
Працівники хлібобулочного цеху Тетяна Телюк
та Зоя Маруніч продемонстрували процес приготування тіста в замішувальних машинах, формування маси тіста на порції, випікання виробів, фасування готової продукції тощо.

З ініціативи Кузнецовського міського
центру зайнятості було організовано професіографічну екскурсію на ВАТ «Кузнецовський
хлібозавод» для осіб з обмеженими можливостями Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства «Надія». Екскурсію підприємством провела
головний технолог Світлана Єрмоленко. У заході також взяли участь директор Кузнецовського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Світлана Пашко, голова
Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства
«Надія» Зоя Матвієнко, керівник гуртків підліткового клубу «Обрій» Тетяна Тарасюк, яка
проводить заняття для дітей та молоді Асоціації
«Надія».
Головний технолог заводу провела зустріч
дітей із кваліфікованими спеціалістами виробництва хлібобулочних виробів та ознайомила

Діти, молодь з обмеженими можливостями та
їх батьки із зацікавленістю знайомилися із таїнством випікання хліба. На завершення екскурсії дітей пригостили випічкою ВАТ «Кузнецовський
хлібозавод» та подарували на згадку повітряні
кульки.
У центрі зайнятості переконані, що ознайомлення молоді з особливими потребами із світом
професій допомагає їм розвивати упевненість у
собі, ставитися до майбутнього професійного
життя з оптимізмом.

У рамках Проекту Програми розвитку ООН, Міжнародної організації праці та Державного центру
зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості»
створено веб-сайт «Працевлаштування людей з інвалідністю» (www.intrud.gov.ua).
Це доступне джерело інформації, де люди з інвалідністю, які бажають працювати, та роботодавці,
зацікавлені у їх працевлаштуванні, знайдуть корисну інформацію, зокрема про послуги державної
служби зайнятості та нормативно-правове регулювання у сфері зайнятості осіб з інвалідністю. Для роботодавців публікуватимуться поради щодо пристосування та адаптації робочого місця для людей з
інвалідністю.
На новому сайті публікуватимуться історії успіху про професійну самореалізацію людей з інвалідністю, які довели, що гідні найкращого і власним прикладом здатні надихнути інших.
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Ось уже протягом 3-х років у місті Кузнецовськ функціонує Рівненський обласний
центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Побудований за сучасними європейськими стандартами, комплекс у лісопарковій зоні складається з двох триповерхових
корпусів, об'єднаних просторими переходами-пандусами.
цій Кузнецовська та підтримки міської влади
ВП «Рівненська АЕС» розпочала будівництво
за рахунок власних коштів. Згодом об'єкт передали УКБ Рівненської облдержадміністрації. Після часткового перепланування в дію
ввели 2 корпуси, де розмістилися кабінети
медичного супроводу та відділення соціальної реабілітації.
Сьогодні Центр забезпечує комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію дітей з вадами психофізичного розвитку від 2-х до 18ти років, готуючи їх до навчання у дошкільних закладах, здобуття базової та повної загальної середньої освіти.
Здійснюючи комплексний вплив, наші
спеціалісти коригують вроджені вади, розвивають основні життєві навички, розкривають
здібності, створюючи стартові умови для інтеграції дітей-інвалідів у суспільство.
Пройти реабілітацію у нашому центрі можуть діти-інваліди з Рівненської області. В
цьому році було зараховано 62 дитини. У
групах цілодобового стаціонару перебувають
діти-інваліди з районів. Для дітей з Кузнецовська – лише денна форма перебування. Кваліфіковані спеціалісти надають послуги з соці-

Про діяльність Центру, здобутки та практичні результати розповідає його директор
Валентина Сергіївна Омельянець.
Будівництво комплексу, розрахованого на
цілорічне перебування, лікування і соціальну
допомогу інвалідів з дитинства з подальшим
набуттям ними певних професійних навичок,
планувалося ще в 1991 році за державні кошти. Та через відсутність фінансування реалізацію проекту було призупинено, тому в жовтні 1993 р. з ініціативи громадських організа46
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альної, психолого-педагогічної реабілітації,
професійної орієнтації та медичного супроводу, що допомагає якісно відновити фізичний,
психологічний і соціальний статус дитиниінваліда без відриву від сім'ї.
Соціальна реабілітація – процес тривалий і
складний. За період перебування дітей у
Центрі в них з'являються нові якісні характеристики.
Діти стали набагато самостійнішими, навчилися виконувати вимоги, окремі нескладні
доручення, виконувати роботу охайно, доводити розпочату справу до кінця, оволоділи
елементарними навичками самообслуговування.
Допомогти вирішити проблему соціальнопсихологічної адаптації дітей з особливими
потребами – одне з головних завдань практичного психолога Центру Ольги Андріївни
Шевчук-Кравченко.
Розвиток емоційної сфери дітей, розкриття
їх творчого, морального, інтелектуального
потенціалу, розвиток навичок міжособистісної
взаємодії з ровесниками і дорослими здійснюється в ході індивідуальних і групових занять.

Поєднання різних стимулів (світла, кольору, запахів, тактильних відчуттів) по-різному
впливає на психічний та емоційний стан дитини, діючи як заспокійливо, так і тонізуючи
та стимулюючи.

Дуже подобаються дітям різного віку ігри з
піском і манкою, які часто використовуються
на занятті для стабілізації емоційного стану,
розвитку тактильно-кінестетичної чутливості
й дрібної моторики, розвитку довільної уваги
та творчої уяви. Із задоволенням займаються
вони й у кабінеті сенсорної інтеграції. Обладнання кабінету умовно можна поділити на два
функціональні блоки: релаксаційний (м'яке
покриття, острівець відпочинку, пуфик «Комфорт», крісло «Трансформер», пристрій для
ароматерапії) та активаційний (де все обладнання з світлооптичними ефектами, тактильне
ігрове панно, сухий басейн).

Тому обладнання кабінету сенсорної інтеграції дозволяє активізувати різні функції
центральної нервової системи: стимулює всі
сенсорні процеси; створює позитивний емоційний фон і допомагає подолати порушення в
емоційно-вольовій сфері; пробуджує інтерес
до пізнавальної діяльності.
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у дітей трудових навичок, бажання працювати,
виявляти власні здібності і можливості.
Ознайомлюючи дитину, яка має особливі потреби, з раннього віку з різними видами трудової діяльності спеціалісти вирішують низку корекційно-виховних завдань і закладають основу
набуття майбутньої професії.
Вони прагнуть ефективно використати збережені функції та спрямувати розвиток психічних процесів, умінь і навичок, пізнавальної активності.

Чарівний світ сенсорної кімнати не залишає
байдужим нікого, допомагає встановленню позитивного контакту з дитиною в період адаптації, створює радісний настрій.

У гуртку «Господарочка» навчаємо дітей готувати перші та другі страви з гарнірами, салати з овочів, солодкі напої, борошняні кулінарні
вироби; допомагаємо дітям освоїти навички
професій кухаря, мийника посуду, прибиральниці, продавця, кондитера. У майстерні з озеленення в гуртку «Калинонька» діти займаються
створенням оранжереї. З радістю доглядають за
рослинами, висівають насіння квітів, городини.
Залучаємо дітей до посильної праці на присадибній ділянці. Робота на природі, свіжому повітрі
сприяє гармонійному фізичному розвитку дитини, зміцненню її здоров'я й підвищенню витривалості організму.
Водночас діти засвоюють необхідність постійно трудитися, працювати в колективі.

Під керівництвом викладача з трудового навчання Інни Миколаївни Федорової наші діти
залюбки набувають навичок самообслуговування, працюють у майстернях. З ними проводиться гурткова робота та групові заняття, завданням яких є корекція психофізичного розвитку, опанування навичками самообслуговування
та професійно-трудової діяльності.

Розвиток творчих і художніх здібностей,
дрібної моторики рук, просторово-образного
мислення, уяви, почуття гармонії та естетичного смаку, зору та окоміру – все це відбува-

Праця – один із засобів, що допомагає формувати особистість на початкових етапах її розвитку. Потреба в праці не є вродженою, тому
вчителями-реабілітологами проводиться систематична, цілеспрямована робота з формування
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На заняттях діти опановують елементи навичок професій художника-оформлювача, декоратора, флориста, дизайнера, архітектора,
столяра.
У нас працює кілька гуртків:
1. «Калейдоскоп» – декоративно-прикладне мистецтво, флористика;
2. «Чарівне ліплення» – тісто, пластилінопластика;
3. «Чарівниця» – бісероплетіння, шиття.
Художні роботи вихованців неодноразово
були представлені на виставках-ярмарках під
час проведення загальноміських свят та заходів.
Працюючи з дітьми з обмеженими можливостями, ми помітили, що вони стають впевненішими, отримують задоволення від самого
процесу та кінцевого результату праці, підвищується їх самооцінка.
Робота в трудових майстернях дала змогу
привчити дітей до посильної повсякденної
праці, сформувати уміння та навички майбутньої професії, досягти усвідомлення ними їхніх реальних і потенційних можливостей.
Це максимально повно забезпечує адаптацію випускників Центру до життя та праці,
інтеграцію в суспільне оточення.
P.S. Адреса Рівненського обласного
центру соціальної реабілітації дітейінвалідів: 34400, м. Кузнецовськ,
вул. Меслибницька, 9.

ється в майстерні декоративно-прикладного
мистецтва.
Художня праця є важливою формою організації трудової діяльності, до якої необхідно
залучати дітей з обмеженими можливостями.

Під час занять орієнтуємо на потребу і бажання працювати старанно та самостійно. Змістом трудових завдань є виготовлення різноманітних іграшок, аплікацій з паперу, природного матеріалу, які вони дарують батькам.
Трудові завдання поступово ускладнюємо.
Діти починають працювати з більшою кількістю матеріалів (тканиною, картоном, фанерою, деревом, солоним тістом, пластиліном),
опановують способи роботи з певними інструментами. Навчаємо користуватися молотком, обценьками, ножівкою, лобзиком,
голкою, ножицями.

Записала Феодосія Бенза,
зав. відділом Кузнецовської міської публічної бібліотеки

ЯК ВЛАШТУВАТИ ДИТИНУ ДО РІВНЕНСЬКОГО ОЦСРДІ

Діти з фізичними або розумовими вадами розвитку віком від 2 до 18 років зараховуються на
стаціонарну та амбулаторну форми перебування за направленням Головного управління праці та
соціального захисту населення Рівненської ОДА.
Індивідуальну програму реабілітації складає міська (районна) ЛКК за місцем проживання дитини-інваліда. Тривалість курсу реабілітації – 6 місяців раз на рік. По його закінченні члени реабілітаційної комісії Центру проводять повторне тестування, аналізуючи динаміку розвитку, визначають потребу в повторному курсі реабілітації. Це зазначається у довідці, що видається батькам.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ В РОЦС
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ:
1. Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда;
2. Індивідуальна карта (Ф-26) дитини;
3. Копія медичного висновку про інвалідність:
4. Копія свідоцтва про народження;
5. Копія пенсійного посвідчення;

6. Довідка з місця роботи батьків;
7. Довідка про склад сім'ї;
8. Довідка про контакти з інфекційними хворими;
9. Виписка про профілактичні щеплення.
10. Аналіз калу на яйцеглист, ентеробіоз.
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Олег Юрійович Висоцький – директор,
заслужений працівник охорони здоров’я України (1995 р.).
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
з врученням пам’ятної медалі (2002 р.). Депутат міської ради п’яти скликань (1982-2003 рр.).
Має вищу категорію лікаря-терапевта (1999 р.).
Здолбунівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів заснований в
1944 році.
66 років тому в Здолбунівський будинокінтернат прибув перший підопічний. А сьогодні
під дахом будинку милосердя знайшли притулок майже 230 громадян похилого віку, які на
старості залишились один на один зі своїми літами. 24 червня 1944 року будинок-інтернат
був призначений для дітей-сиріт, які залишились без батьків у воєнні роки.
В 1948 році дитячий будинок був перепрофільований для обслуговування дітей з фізичними вадами розвитку, а в 1954 році – для дітей-інвалідів.
З 1957 року і до сьогодні будинок-інтернат
У кожній кімнаті панує затишок та атмоспризначений для жінок.
фера
рідного дому: ікони на стінах, вишиті руЗдолбунівський будинок-інтернат загальношники,
квіти, сучасні гардини, всі необхідні
го профілю для одиноких непрацюючих громадля
проживання
меблі.
дян похилого віку та інвалідів І і II груп. Нині
В
жилих
корпусах
відремонтовані та облана утриманні перебуває 200 осіб. Підпорядкоштовані за останніми вимогами санвузли та
вується цей заклад головному управлінню праці
ванні кімнати.
та соціального захисту населення Рівненської
В кожному житловому приміщенні є кімнаоблдержадміністрації. Штатна чисельність прати
відпочинку,
де жильці вечорами збираються
цівників 110 чол.
як одна велика родина: переглядають телепереУсі будівлі оточені фруктовими та декорадачі, обмінюються думками.
тивними деревами. Впадають у вічі квітникові
У відділеннях для важкохворих кімнати
спеціально обладнані функціональними ліжками та тумбочками. Для зручності на першому
поверсі відкрито магазин, де можна купити різні промислові та харчові товари.
В літній період підопічні відпочивають у
сучасних гарних бесідках.
Нещодавно відремонтовано харчоблок. Покращено умови для роботи працівників їдальні.
Кухня оснащена всім необхідним обладнанням
для приготування смачної та корисної їжі.
Діє міні-пекарня, де випікається понад 200
буханців хліба.
Працює консервний міні-цех, в якому власними силами заготовляють консервовані овочі.
Приміщення столової відремонтовано. Тут
насадження та зелені газони.
гармонійно поєднуються фотошпалери з сучасБільшість інтернатівців саме в будинкуними красивими гардинами та кухонними меінтернаті провела значну частину свого життя,
блями.
за цей час наш заклад став для них справжньою
В їдальні панує атмосфера затишку і комдомівкою. Тому велика увага приділяється умофорту.
вам їх проживання.
Покращити своє здоров’я підопічні можуть
у медичній частині будинку-інтернату. Тут
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облаштована церковна капличка. Підопічні залюбки відвідують служби Божі, які духовні настоятелі проводять не рідше як один раз на місяць та на основні релігійні свята.
Також заклад відвідують інші релігійні
конфесії, такі, як: Милосердя без кордонів,
Світ Євангеліє та інші.
Щорічно проводяться новорічні свята.

працюють чуйні медсестри, які цілодобово
слідкують за станом здоров’я хворих. Вони надають кваліфіковану медичну допомогу. Жильці можуть полікувати зуби, пройти масаж, у
кабінеті фітотерапії випити відвар цілющих
трав, за необхідності здати аналізи.
А ще лікар-терапевт завжди вислухає всі
наболілі проблеми стареньких, порадить.
Є в закладі і пральня, яка обладнана пральними та сушильними машинами, катком для
прасування білизни, віджимальними центрифугами. Щомісячно тут переться 4 тонни білизни
та одягу.
Ремонт одягу та білизни здійснює швейна
майстерня, в якій також працюють жильці.
Є перукарня, де щодня надаються різні перукарські послуги.
Невід’ємною складовою будинку-інтернату
є підсобне господарство. Тут працюють тваринницький комплекс, складські, адміністративні та підвальні приміщення.
В свинарнику налічується 102 свині, з них
76 голів на відгодівлі. В корівнику 28 голів великої рогатої худоби, в тому числі 6 корів, ще є
2 коней.

Відвідують будинок-інтернат з концертами художні дитячі та аматорські колективи.
Для цього є просторий, красивий актовий зал.
У бібліотеці багато цікавої літератури,
свіжої преси, яку щоденно приносить листоноша. Тут також проводяться бесіди та різні
вечори.
Налагоджені партнерські й ділові зв’язки
із зарубіжжям. Неодноразово до будинкуінтернату приїжджали з гуманітарною допомогою гості з Німеччини, Англії.
Протягом року заклад тричі відвідали медичні і соціальні працівники із Голландії, а
саме із міста Катвайк.
Вони спільно з медперсоналом опікувалися хворими, стежили за їхнім станом здоров’я, брали участь у профілактичних заходах
для попередження хвороб, відпускали лікарські процедури, ділилися досвідом роботи з
медперсоналом інтернату, а ще надали допомогу в забезпеченні закладу лікарськими
препаратами.
Зарубіжні гості, в свою чергу, отримали
можливість у реальних умовах співставити
свою працю у себе вдома та в будинкуінтернаті.
P.S. Адреса Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого
віку та інвалідів: м. Здолбунів, вул. 8-го
Березня, 40.

Обробляється 33,1 га землі, з них у середньому збирається: зернових – 30,5 центнера з
гектара; кормових буряків – 200 центнерів з
гектара; картоплі – 57 центнерів з гектара.
Власними силами ще вирощується капуста,
морква, червоні буряки, огірки, цибуля та різна
зелень, є свій фруктовий сад: яблуні, вишні, горіхи, сливи, алича.
Для обробітку землі маємо сільськогосподарську техніку: комбайн Volvo, трактор ПМЗ80, трактор МТЗ-82, землеобробні агрегати.
Крім сільськогосподарських машин, є: автобус КАВЗ, вантажний автомобіль ЗІЛ-130,
вантажний автомобіль ГАЗ-52, легковий автомобіль «Нива», санітарна машина УАЗ, автомобіль ІЖ.
Не оминають стіни закладу і настоятелі
Свято-Успенського храму, Катеринівського
храму, Римо-Католицького костелу. Для цього
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про тернистий шлях своєї долі. Та Ви його вже
пройшли, подолали. А душу завжди живитимуть, мов цілюще джерело, спогади про щасливі роки роботи в школі. Бо найбільшим щастям
є відчуття потреби іншим людям. А Ви, пані
Олесю, не лише передавали знання своїм діткам, а віддавали частку себе, сіяли в їх маленьких душах зерна добра і любові. І вони проросли у вже дорослих Ваших вихованцях.
Тепер, Олесю Федорівно, Ви потрібні своїм
онукам. Як губка, вони вбиратимуть Вашу життєву мудрість, знання, аби повторитися у своїх
дітях. То чи це не є найвищим щастям?! Добра
Вам, здоров’я, оптимізму і наснаги!

Минулий рік для моєї родини
був дуже важким. Раптово померла свекруха. Не встигли отямитися після важкої
втрати, як ще одна біда постукала у двері. У
племінниці «висохли обидві нирки». Постала
невідкладна потреба у донорі. А ще у мене
виявили глаукому. Це повідомлення докорінно змінило всі плани, здавалося, життя пішло по похилій площині.
Три операції (дві – птерігіум, одна – глаукома), реабілітація в Одеському санаторії
та консультації в Одеській клініці ім. Філатова на півроку відірвали мене від сім'ї, від
улюбленої роботи (я за фахом – учитель географії). Зір ніби покращився, але з виходом на
роботу знову почав падати.
У новому навчальному році відпрацювала
лише два місяці і змушена була йти на пенсію за вислугою років, не дотягнувши до пенсійного віку два роки.
Скільки планів, скільки задумів залишалися нездійсненими! Як важко було відчувати себе непотрібною, безпорадною, якою
важкою була розлука зі школою, а особливо з
дітьми. За 33 роки педагогічної праці я
отримала вищу категорію та звання «Старший вчитель» і зараз, коли маю вдосталь
часу на роздуми, зрозуміла, що в цьому велика заслуга моїх учнів. Скільки семінарів,
виховних заходів було проведено з ними! Діти для мене були чистими аркушами, на
яких я рік за роком записувала все нові й нові
географічні терміни і поняття, а на знак подяки вони мені відповідали хорошими знаннями. Поганих учнів за час роботи у школі я
не зустріла, я вдячна долі за таку винагороду, і тепер мені до болю хочеться знову з головою поринути у вир шкільного життя.
Та… живу хорошими спогадами, турботами
про власних дітей і внуків, а в години відчаю
пишу!
Дещо по-іншому я подивилася на свою
проблему, коли прочитала кілька випусків
бюлетеня «Інва.net». Відверті розповіді обездолених дали мені зрозуміти, що не варто
опускати руки, треба оптимістично дивитися на світ і вірити у власну перемогу над
собою. Тим паче, що у мене є хороша сім'я,
колишні колеги, знайомі, які в будь-який момент допоможуть, підтримають, та й я
сама ще в силі перш за все опанувати себе й
знайти методи боротьби зі своєю недугою.
Щиро вдячна вам за «Інва.net»!
Олеся Федорівна Жданюк,
с. Вовкодави Гощанського району



Доброго дня, шановна редакціє!
Я пишу Вам лист, щоб подякувати за цікаве і змістовне видання. Подякувати й за
саме створення бюлетеня!
Різноманітність рубрик видання говорять самі за себе. Ви друкуєте чимало різноманітної корисної інформації, надаєте величезну психологічну підтримку, і не тільки
людям з особливими потребами, а й усім.
У наш час – час економічної нестабільності, насильства в сім’ї, гендерної нерівності,
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, матеріальної нестабільності, залежності від
стимуляторів, йодної та кальцієвої недостатності, забрудненої екології, розповсюдження різноманітних хвороб та вірусів, неякісного харчування, шаленого ритму життя, недосипання, постійних стресів і т. ін. у
людей виникають: почуття страху, гніву,
невпевненості, байдужості, озлоблення...
з’являється депресія, агресія, жорстокість,
насильство, загострюються різноманітні
хвороби. Тому так доречно прочитати в бюлетені рецепти з рубрики "Зелена аптека” і
використати їх. Вони економлять нашу заробітну плату та привчають обережніше
відноситись до життєдайної цілющої природи.
Переглядаючи «Інва.net», можна отримати корисні поради щодо своїх прав, дізнатися про те, як вийти з депресії, підняти настрій, зберегти позитивні емоції, повірити
в свою індивідуальність, неповторність людям з особливими потребами, здатними
творити.
До уваги читачів бюлетеня хочу запропонувати деякі поради психолога щодо
зняття стресу та виходу із депресії:
1. Починайте день з приємної посмішки.
2. Щоб звільнитись від негативної енергетики: поспівайте на форте (голосно), якщо є можливість, якщо немає такої можливості, поспівайте тихо, можете послухати

Відповідь. Пані Олесю! Психологи радять:
«Проговори свою проблему вголос, і тобі стане
легше». Ось і Ви розповіли читачам "Інва.net"
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класику або іншу легку музику, якщо любите
танцювати, замість зарядки – потанцюйте.
3. Якщо є час, напишіть стисло (словом,
реченням) про те, що вас гнітить. Промовте вголос, що ви думаєте про це (виговоріться), можете говорити, що завгодно, думаючи про написане. Тоді розкресліть листок, домалюйте, що хочете, порвіть листок або спаліть.
4. Якщо маєте можливість: кричіть,
стрибайте, танцюйте, смійтесь, плачте.
При цьому вдихайте дуже швидко і хаотично. Після цього зробіть видих (як після уроку
фізкультури). Замріть і прислухайтесь до
того, що відбувається всередині вас. Не намагайтесь у собі щось виявити незвичне, а
будьте стороннім спостерігачем.
5. Якщо є час: намалюйте, зліпіть з пластиліну свою проблему і знищіть свій витвір
(закресліть, зліпіть інше).
6. Добре знімає стрес вишивка, в’язання
(зрештою, будь-яка фізична робота).
7. Поснідайте, використавши найдорожчі
столові набори. Використайте святкову
скатертину. Поставте квіти.
8. Одягніть найкращий одяг, щоб ви відчували себе королем або королевою.
9. Ідіть вулицею і уявіть, що ви – це "Сонячна куля” і ніхто не зможе вас образити,
адже ви своїм теплим промінням розтопите
зло і ненависть.
10. Подивіться на світ Очима Бога, щоб
відчути не зневагу за образи, а співчуття за
те, що люди творять зло і радіють з цього.
11. Подумайте, що є в світі жорстокість,
хвороби, смерть, а це набагато гірше, ніж
ваша проблема, якщо інші люди можуть з
усім цим впоратись, чому ж ви – ні?
13. Проведіть сеанс самонавіювання – переконайте себе, що у вас все буде добре і
"чорна смуга” пройде. І тим приємніша буде
"біла смуга” життя, якщо вона іде після
"чорної”.
14. Уявіть собі день на березі моря у гарячий сезон літа. І ви відчуєте тепло.
15. Лягайте спати з думкою про приємні
зустрічі, події.
16. Постарайтесь зробити добру справу і
обов’язково відчути радість і задоволення
від цього.
17. Не думайте, що ви Господь Бог і зможете змінити людину. Якщо вже ви не в
змозі її переконати, сприйміть її такою,
якою вона є.
Хотілося б прочитати у вашому журналі
про вплив самонавіювання на людину. Адже,
будучи в тяжкому стані, скрутному стано-

вищі, людина не завжди може чекати сторонньої допомоги. А самонавіювання додає
сили і впевненості і звільняє від стресу та
депресії.
Валентина Петрівна Цимощук,
психолог Крилівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Корецького району
Відповідь. Шановна Валентино Петрівно!
Щиро дякую за лист, за теплі слова, адресовані
колективу, який готує "Інва.net". Сказані Вами
слова також надихають нас, вселяють оптимізм
і віру в те, що підготовка видання ось уже протягом 10-ти років потрібна людям. Приємно і
те, що Ви не просто читач, а як спеціалістпсихолог долучилися до цієї важливої роботи
своїми порадами.
Думаю, вони обов’язково допоможуть тим,
хто перебуває в стані стресу або не може вийти
з депресії, не зупиняйтеся. Пишіть нам! Я запрошую Вас, пані Валентино, стати членом
нашої колегії.
Ваше побажання «прочитати про вплив самонавіювання» ми постараємося виконати в
наступному числі.
А поки що спробуйте пошукати популярну
літературу, присвячену темі самогіпнозу в обласних бібліотеках, центральній районній бібліотеці, книжкових магазинах:
1. Грюн А. Самонавіювання : наука позитивного думання / А. Грюн ; пер. з нім.
Н. Лозинська. – Л. : Монастир Свято-Іванівська
лавра : ВВ «Свічадо», 2002. – 59 с.
2. Грюн А. Самонавіювання : як поводитися
зі своїми думками / А. Грюн. – Л. : Монастир
Свято-Іванівська лавра ; ВВ «Свічадо», 2003. –
59 с.
3. Алман Б. М. Самогипноз : рук-во по изменению себя / Б. М. Алман, П. Т. Ламбру ;
пер.с англ. Т. К. Кругловой. – М. : НФ «Класс»,
1995. – 180 с. – (Б-ка практ. психологии и психотерапии).
4. Фишер С. Самогипноз, или Как превратить желания в реальность [Текст] / С. Фишер ;
пер. с англ. А. Михайлов. – Х. : Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2007. – 256 с.
5. Исцеляющее самовнушение (визуализация) / сост. Л. Соколова. – М. : КРОН-ПРЕСС,
2001. – 64 с. – (Будьте здоровы).
Радимо звернутися в Інтернет-центр
Центральної районної бібліотеки, де Вам допоможуть знайти цікаві веб-сайти психологічного
спрямування.
Успіхів!
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Дівчинка ерудована, старанна, надзвичай1 квітня 1988 роно акуратна, цілеспрямована. Про це свідчать
ку в сім’ї Марії і Пеїї численні дипломи і грамоти: диплом за
тра Євпатів народиучасть в обласному конкурсі пісні в жестоволась третя донечка.
му виконанні, диплом за ІІІ місце в міжшкіНазвали її Наталею.
льному конкурсі «Ерудит-2008», диплом за ІІ
Коли їй виповнилось
місце за участь у програмі «Ти зможеш, якщо
кілька місяців, лікарі
зміг я», яку організувало Міністерство Украївиявили, що дитина
ни у справах сім’ї, молоді та спорту та Всеукне чує. Не передати
раїнський центр фізичного здоров’я населенсловами горя батьня
«Спорт для всіх», грамота Острозького міків. Куди тільки не
ського
центру соціальних служб для сім’ї,
возили вони дитину
дітей
та
молоді за ІІ місце у міському конкур– все було марно.
сі
творчих
робіт «Як живемо і вчимося – наші
Незабаром сім’ю
мрії» – за кращий вишитий виріб «Майстриспіткало ще одне
ня», грамота Рівненського обласного центру
горе – захворів на
«Інва-спорт» за І місце у Відкритому чемпіоцукровий діабет банаті області з волейболу серед жінок з вадами
тько, йому ампутували одну ногу, через кільслуху та ще багато інших.
ка років – другу. А дитина росла, успішно наНаталя встигала все – крім уроків, вона
вчалась в Острозькій школі-інтернаті і підтще встигала бігати на різні курси, тому зараз
римувала тата. Петро Іванович розповідав:
має посвідчення кухаря-кондитера, швачки,
«Коли відрізали другу ногу, думав покінчу з
водія, інженера-програміста. Наталка також є
життям. Як жити в селі без ніг? – Аж раптом
членом Всеукраїнської спілки УТОС.
відчиняються двері палати, заходить НаталоДівчинка з дитинства любила малювати,
чка з подружкою, заносять пакет з гостинцяшити одяг лялькам, а потім і для себе. В бібми і конверт з грошима. Це її однокласники
ліотеці для Наталки завжди підбиралась ціказібрали мені на лікування. Хіба я міг після
ва література з шиття одягу і поступово дівцього опустити руки? Ось у кого треба вчичинка навчалась шити самостійно. Наталя
зрозуміла, що це заняття їй по душі і вирішитись жити, перемагати труднощі – в дітей, які
ла після закінчення школи вступати до Київз перших днів свого життя вже були готові до
ського національного університету технолоборотьби за щасливе, повноцінне життя, не
гій та дизайну. Всі підтримали її вибір і продивлячись ні на що».
сили Бога, щоб дитина вступила до універсиПетро Іванович підтримував свою улюбтету, адже друзі, рідні, знайомі Наталки ролену донечку в усьому: вона добре вчилась,
зуміли, що глухонімій дівчині в маленькому
була активною в громадському житті школиполіському селі один шлях – домашнє госпоінтернату, займалась спортом, у художній садарство і життя на пенсію за інвалідністю.
модіяльності. Але сім’ю чекало найстрашВелике бажання, неймовірна цілеспрямоніше випробування – помирає батько. Особваність, а ще молитва рідних допомогли Наливо боляче переживала татову смерть Нататалії стати студенткою університету. Було
ля. Дівчинці допомогли пережити горе найрітяжко навчатись у Києві на мамину та її пендніші люди – мама, сестрички, племінницясію. Вони пропадали в лісі, збираючи ягоди,
хрещениця і книги. Саме тоді вона поринула
щоб купити такий потрібний для навчання
з головою в читання. Особливо любила поеноутбук, а ще ж одяг, взуття, щоб не гірше
зію. Серед улюблених поетів – Ліна Костенбуло як у інших студентів…
ко, В. Симоненко, С. Єсенін, О. Блок, А. ВоЗараз Наталя навчається на ІІІ курсі Київлошина та інші. До Наталочки була прикріпського національного університету технололена дівчинка-волонтер Світлана. Та вона погій та дизайну. Вона дуже гарно шиє, модесміхаючись говорила, що ще невідомо хто
кого опікує, я Наталю чи вона мене.
лює одяг собі, подружкам, рідним. У дівчинНаталка дуже щира та привітна, перша
ки великі світлі плани на майбутнє. В ріднопомічниця мами – адже вони тримають велиму селі дуже люблять Наталю, гордяться нею.
ке господарство, обробляють городи, а ще
Я вірю, що в цієї дівчини доля буде
сезонне збирання грибів, ягід, все це знає Наобов’язково щасливою, тому що вона на це
таля з дитинства.
заслуговує.
Надія Рябець, бібліотекар
Олександрівської публічно-шкільної бібліотеки Рокитнівського району
ЕСКІЗИ ОДЯГУ НАТАЛКИ
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… Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні…
до мене переосмислення життя і найголовніше
– я стала дорожити життям як великим даром
Божим, цінувати кожну його мить, кожну хвилину, щоб очистити свою душу від духовних
хвороб та прикрасити милосердям. Мені вдалося подолати розпач і зневіру, і я безмежно вдячна Всевишньому за щедрий подарунок – подарунок життя! Я щаслива!
Я щаслива, бо народилась на світ у хорошій
сім’ї, де тато й мама були віруючими людьми,
прожили своє життя нелегко, але чесно й світло.
Я щаслива, бо, закінчивши школу, здобула
освіту і 10 років працювала вихователем дитячого садочка – віддаючи тепло, знання і вміння
дітям. Я вдячна долі, що звела мене з прекрасними людьми – це колектив дитячого садка смт
Демидівка та с. Княгинин, де ще 7 років тому
працювала завідувачкою.
Я щаслива, що вийшла заміж, кохала, що у
мене є прекрасні діти – Наталя і Коля, онуки –
Вітя, Олеся, Януся.
Я щаслива, що у мене є хороші, справжні
друзі, які допомагають морально, матеріально і
фізично.
Я щаслива, тому що хочу працювати і працюю в своєму квітнику, створюючи живу красу, яка милує очі хороших людей, а мені дає
насолоду і задоволення.
Я щаслива, що хочу і можу «крізь сльози
сміятись, серед лиха співати пісні…», адже я
так люблю співати, бо цей чарівний дар передали мені мої дорогі батьки.
Я щаслива, тому що з надією таки сподіваюсь на успішність операції із заміни суглобів,
тому що ходити хочу, жити хочу, адже життя –
це найцінніший скарб на землі! Геть, думи сумні!...

Ці життєдайні, мужні слова Лесі Українки є
для мене, Тимощук Людмили, 1959 року народження, жительки села Княгинин Демидівського
району, особливо близькі, рідні, варті для наслідування. Вже шостий рік поспіль я є інвалідом ІІ групи: захворювання суглобів, ходжу на
милицях. Я приречена на довічне ув’язнення
своєю інвалідністю. Це було важко усвідомити
у 47 років. Перенесла депресію, розпач, розгубленість, розчарування в людях, власне безсилля
та невпевненість у завтрашньому дні.
Нелегкий період прийшов у моє раніше
енергійне життя. Однак прийшло й розуміння
того, що лише сама людина може зробити свою
долю успішною, бо інвалідність – це життя в
нових, раніше незнаних умовах. Святе Євангеліє вчить нас, що духовні хвороби є набагато
жахливішими, ніж хвороби тілесні. Прийшло

Л. А. Тимощук,
жителька с. Княгинин Демидівського району

Саша Стегній народився і виріс у сільській
сім’ї, де був другою дитиною. Оточений любов’ю і увагою, зростав здоровим хлопцем. У
школі навчався дуже добре, любив грати у футбол, захоплювався ним у різні пори року. Після
закінчення школи навчався в Здолбунівському
професійному ліцеї, мріяв стати залізничником.
Здається ніщо не віщувало біди. Та раптом
почав відчувати болі в спині, які то вщухали, то
знову посилювались. Так тривало майже півроку. Саша не міг зігнутись, сісти. Болі посилювалися все частіше та частіше, а іноді ставали
нестерпними. Батьки зверталися скрізь... Та все
ж таки діагноз визначено: туберкульоз хребта.
Вирок – постільний режим та тривале лікування.

...Нестерпно боліла спина, та як тяжко лежати молодому хлопцю прикутим до ліжка.
Проте Саша не залишився один зі своєю хворобою. Друзі провідували його майже кожного
дня. Розповідали різні історії, підтримували його, вселяли надію на швидке одужання. Та недуга відступати не хотіла...
Весну змінило літо, цвіли квіти, а Саша бачив тільки вікно в палаті та сонце і дерева, що
заглядали у віконце... Вірні друзі ні на мить не
покидали хлопця: відвідували, читали книги,
газети, навіть купили йому мобільний телефон.
І всіх, хто провідвідував Сашу, тривожило одне: чи зможе ходити?
Хоч лікарі давали надію на одужання, проте
хвороба затягувалась, не хотіла відступати. А в
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Сашка було одне запитання – чи зможу грати у
довжувався місяцями. Дуже стомлювався, але
футбол? Друзі організували футбольний матч і
найважче залишилося позаду, потрібен час для
виручені гроші віддали Саші на лікування.
реабілітації.
З нетерпінням і болем чекав того дня, коли
Почавши ходити, Саша сказав: “Мамо, у
лікарі дозволять йому вставати. А настав цей
мене сьогодні друге день народження, бо я вже
день тільки через 9 місяців. Ходити починав
ходжу”. За нього раділи всі: батьки, родина,
заново, як перший раз. Сила волі, наполеглидрузі. Сила волі, оптимізм, віра і надія перемогли!
вість хлопця, професіоналізм лікарів додали
Саші сили, коли він взяв у руки милиці. З часом
“Щасти тобі, Сашо, будь таким сильним
почав ходити, а от сидіти не міг.
завжди !” – побажали йому друзі.
Лікування в Одеському санаторії дало перші позитивні результати. Курс лікування проЛідія Сорочинська, зав. бібліотекою
с. Користь Корецького району

И солнце светит надо мной,
Под ним стрижи толпой ныряют.
Доволен жизнью и собой,
Другой я жизни не желаю...
Володимир Громов
Володимир Іванович Громов народився 2
травня 1941 року у Тверській області, виріс у
багатодітній селянській родині. Скільки жити
буде, пам'ятатиме, як крізь сон чулося материне
благання: «Вставай, Володька, вставай. Я корову вже подоїла. Вставай, сину!» А йому, десятилітньому хлопчині, часом так не хотілося
підніматися спозаранку, ковтати оту сиру вранішню прохолоду... Та хлопчина слухняно
йшов, бо як дорослий розумів, що, маючи свої
обов'язки перед багатодітною сім'єю, повинен
виконувати їх на совість.
Не цурався хлопець будь-якої роботи. Таку
вже натуру мав. Хоч невисокий і непоказний,
на перший погляд, зате душі неспокійної, трудолюбивої, чутливої до людських потреб і вимог. Уже в чотирнадцять Володі доручили пасти 200 колгоспних корів. Думаєте, розгубився
підліток? Ні. Був упевнений, що все буде добре,
адже не вперше йому доручали сельчани своїх і
поросят, і овечок, і корів. Бо любив тварин,
умів з ними поводитись. Батіг у Володьчиних
руках лише висвистував об шлях, жодного разу
не полоснувши спину худобини.
Володимир Іванович Громов і досі пам'ятає,
як на зароблені гроші купив собі гармошку. На
той час це була не тільки радість, а й справжня
розкіш.
Как услышу я звуки гармошки,
Вспомню снова деревню свою:
Возле окон – рябины, березки,
Пруд широкий на самом краю...
Пізніше, як подорослішав, закинула його
доля в Україну, до сестри Марійки, яка вийшла
заміж за харків'янина. Поїхав у гості, а вийшло
так, що все життя пов'язав з Україною.
Я живу, счастливый, в
Украине,
Говорить о ней всегда я рад...

Роботящий і невгамовний музика, закоханий у
гармошку,
самовіддано
працював скрізь, куди посилало керівництво одного
з сільгосппідприємств. Серцем прикипів до дівчат з
Полісся, які приїжджали на заробітки. Одна з
них і звабила життєлюба-гармоніста, поїхав за
нею у край лісів і озер.
І справді, все свідоме життя Володимир
Громов живе в гомінливому робітничому Клесові. Пропрацював бурильником у тодішньому
472-у комбінаті нерудних копалин. Має шостий
– найвищий розряд висококваліфікованого
майстра своєї справи, його ставили в приклад,
ним пишалися. Ось як пише Володимир Іванович про свою другу батьківщину:
Мое место рожденья – Россия.
Только к Клесову сердцем прирос...
Сорок лет, как я здесь поселился,
Здесь я плакал, смеялся, любил.
Важно то ведь, не где ты родился,
А каким человеком ты был.
Або:
Я люблю тебя, Клесов, в рассветах,
В перелесках твоих ходить,
Твое горе иль радость в победах
Я готов пополам разделить.
Володимира полонили мальовничі куточки
Поліського краю, краса, велич душі й серця його жінок. Він не перестає захоплюватися їх щедрістю й багатством, духовним світом. Мимоволі рука потягнулась за перо, попливли перші
рядки поезій. Насмілився і якось зайшов з ними
до редактора «районки» Івана Кузьменка. Той
схвально відгукнувся, забрав. Скільки було радості, коли надрукували. Це настільки підбадьорило, що, здавалося, рядки самі лягали на
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примиренний до негараздів, прагне їх виправпапір. Спробував і прозу. Гумореска «Як вставлення, про що свідчить захоплення гуморесками.
ляв зуби» засвідчила, – надійно тримає перо.
Лаконічні, дошкульні, сатиричні міні-розсипи,
Життєва позиція, доброта, співчуття чужому
яких назбиралась уже збірка, викликають нестриболю привели до когорти донорів і в 1982-у
мний
сміх.
Володимиру Громову присвоїли звання «ПочеУ
2009 році у сарненському видавництві
сного донора СРСР».
"СлоСвіт" вийшла перша збірка поетичних творів
Як одного з кращих, відрядили на відбудову
В. Громова «Моя любовь, моя печаль…», хоча
народного господарства в Республіку В'єтнам.
шлях до неї був дещо довгим. Десять поетичних
Відкрилась нова сторінка життєпису. І там, у
зошитів, які увійшли до книги, допоможуть читаКам-Рані, на військовій морській базі працював
чам пізнати багатий духовний світ автора, його
не покладаючи рук. Адже він з СРСР, що сларадощі та смути, закоханість у життя, людей,
виться не лише беззавітними патріотами, а й
прекрасну половину людства – жіноцтво, у чудопрацелюбами, ентузіастами, які мають у серці
вий світ природи. А скільки віршів Володимир
те, що не згасає. Не пасував перед труднощами
присвятив близьким, колегам і знайомим! Дарунезвичних погодних умов, мови. І тут був на
вав часточку серця як промінь сонця, щоби зігріпередовій. І не полишав своє захоплення римував у буднях, не сподіваючись на віддачу.
вати. Цей період вилився в цикл віршів «В'єтНе ховається Володимир Громов від людей.
намські мотиви». І у них не плакався від нелегНатомість з відкритою щирою душею, нестримкої роботи, а його відкрита душа тягнулася до
ним Божим, скажемо так, даром любити, захоплюдей, серед яких жив, з якими спілкувався.
люється життям, ніби заглиблюється в його вир,
И помню будни те Вьетнама,
йде з високо піднятою сивочолою головою. ВідЕго обычаи, народ,
дзеркалюють духовну палітру оптимізму чисті, як
кришталь, відверті й щирі, як дитяча посмішка,
Лазурный берег океана,
вірші.
красивый белый пароход...
Коли спілкуєшся з Володимиром Івановичем,
Підступний трагічний випадок різко змінює
по всьому відчувається, що душа в цієї людини не
життєвий маршрут патріота. П'яний водій, кевтратила чистоти, доброти, що дорогою своєю,
руючи автомобілем, наїхав на вантажівку, в
він йде твердо і впевнено. «Така вже в мене доля,
якій їхав на роботу В. Громов, і ось... без руки,
моя доля», — говорить Володимир Іванович. Що
без правиці... Списали, як зізнається, на берег. І
ж,
доля у кожного з нас своя, її не обирають. І як
вчиться Громов жити по-новому. І хоч як б'ють
добре, що на життєвому шляху зустрічаються такі
несправедливі докори чиновників на кшталт
супутники, як Володимир Іванович.
«Ти чужий, не наш, чому, мовляв, тобі допомаВідтак непомітно 70-річний ювілей ступив на
гати, не ми тебе у В'єтнам посилали...». Дехто,
поріг відважного життє- і словолюба. І хоч на
напевно, не витримав би, оступився. Та Громов
схилі літ йому дитинство сниться, дорога польоне з тих. Можливо, енергетика прізвища не дова, він ранесенько встане – і в ліс подалі поспізволяла? Вчиться писати лівою рукою, і його в
шить, де віття смарагдове обійма, остудить посрібуквальному значенні слова підносить поезія на
блені скроні.
ще вищі щаблі.
З роси і води Вам, ветеране слова, натхнення і
Трапилася на життєвій стежині проста, скросил, гострого пера, нехай завжди горять у душі
мна, хвороблива, як билинка, Софія, але подала
іскринки радості, любові, не знаючи тривог печаруку підтримки, наче відчувала, що її другові волі. Нехай добро Ваше зігріває нас, неначе добра
на вкрай необхідна.
пісня, а Бог посилає многая благі літа.
А ще невтомний Володимир Іванович у любові до життя, до прекрасного, до римування, неРаїса Бричкова, член Національної спілки журналістів України
та Міжнародної федерації журналістів

Це не тому, що вміє літати, а тому, що пересувається лише завдяки інвалідному візку.
Утім, це не стало на заваді активного способу
життя рівнянки Наталії Колесової. Нині вона
щаслива та успішна жінка. Працює репетитором
з
англійської
мови,
тренеромконсультантом у центрах зайнятості, очолює
громадську організацію, а ще й танцює.

Проте так було не завжди. Успіх та прихильність власної долі вона завоювала нелегкими
зусиллями та наполегливістю. Народилась Наталія здоровою дитиною. Та у далекому 1996
році, коли їй був 21 рік, дівчина потрапила в
автомобільну аварію й отримала травму хребта.
Відтоді почалась нелегка боротьба за її місце
під сонцем.
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сову та Андрія Товстого знають не лише в
Україні, а й за кордоном. І хоча разом вони
танцюють близько 1,5 року, у своїй категорії
"Комбі 1" (один зі спортсменів – на візку) вже
створюють неабияку конкуренцію учасникам з
інших країн.
– Коли ми готуємось до змагань, у першу
чергу відпрацьовуємо техніку, проте не менш
важливим є емоційне забарвлення танцю. Кожен танець – це життєва історія. Наприклад,
танго – це вибух почуттів, пристрасть; вальс –
знайомство, розвиток стосунків; фокстрот – жіноча маніпуляція; квікстеп – веселий ігровий
«Прошу в Бога людського щастя»
танець. Саме тому, – пояснює Наталія – не моНині Наталія згадує свій біль, розуміння тожна любити лише танго, а вальс ненавидіти.
го, що вона ніколи вже не зможе ходити.
Кожен танець має свої переваги.
– Я досить болісно сприймала свій стан. Та в
Нещодавно перелік здобутків Наталії та
один момент зрозуміла – потрібно жити далі.
Андрія поповнився ще однією "золотою" переБезперечно, допомогло й те, що у мене на руках
була маленька донька, а поряд – люблячий чоломогою. 23-24 квітня у м. Куїк (Нідерланди) відбувся Кубок світу зі спортивних танців на візвік. Без їхньої любові та підтримки рідних я б не
ках серед спортсменів з порушеннями опорностала такою, якою є зараз – щасливою мамою,
рухового апарату. У категорії "Комбі 1" у прокоханою дружиною і, звичайно, танцівницею.
грамі європейських танців ця пара стала краТа вже тепер Наталія розповідає, що люди,
щою з-поміж 400 учасників з 22 країн світу.
побачивши інваліда на візку, часто починають
його шкодувати. Їй такі співчуття не подобаПеремоги даються важкою працею
І хоча рівненські танцівники на візках добре
ються. На думку спортсменки, людям з обмеженими можливостями перш за все потрібно
відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами, у їх щоденному житті проблем не меншає.
допомагати та підтримувати. І саме завдяки поПерш за все це стосується фінансової підтримстійній підтримці близьких людей рівнянка
ки, адже кожен турнір, змагання – це додаткові
впевнено реалізовує свої плани і не забуває
витрати, які лягають тягарем на їх плечі.
стверджувати: "Я – щаслива жінка. Прошу Бога
– Кожна з моїх перемог та здобутих медалише одне: щоб він послав мені людського щалей – це підтримка близьких: чоловіка Олега,
стя та хороших людей. І для цього не потрібно
мами, яка власноруч шиє мені сукні, партнера
ходити. Я це можу отримати і на візку".
Разом з тим, найвищим покликанням жінки
Андрія, тренера Владислави Костак, друзів,
Наталія Колесова вважає сім'ю.
знайомих, які допомагають нам, – ділиться
– Для мене успішна жінка – це та, яка дає лад
спортсменка. – Адже запорукою гарного вистуі в родині, і на роботі. Звичайно, значним чиннипу є не лише вдало відшліфовані рухи, а й одяг,
ком такої успішності є той факт, коли сім'я роздізачіски, макіяж. Зовсім нещодавно величезний
ляє усі творчі пориви та бажання. Моя родина
прояв доброти ми отримали від учасника бойостала саме тим важелем, який спонукав мене до
вих дій в Афганістані Віталія Грицака, який понових ідей та планів.
дарував нам інвалідний візок.
«У цьому спорті хочу бути першою!»
Для нас такий подарунок виявився справжЗахоплення танцями прийшло зовсім випаднім дивом, адже тренуватись та танцювати у
ково. Коли Наталії запропонували спробувати
ньому набагато легше та комфортніше.
себе у такому досі абсолютно чужому для неї обСьогодні танцювальна пара Наталія та Андразі – вона відмовилась. Пройшло майже півроку
рій
готується до Чемпіонату Європи, який віді, віднайшовши диск із записами танцювальних
будеться
восени. Між тим, якщо пощастить і
змагань, вона побачила, які дива здатні творити
знайдуться небайдужі люди, які фінансово долюди на інвалідних візках.
поможуть рівненським спортсменам, вони змо– Коли вперше прийшла на репетицію, я одражуть взяти участь у турнірі, який невдовзі відзу поставила ультиматум: тренуватись буду, пробудеться в англійському Манчестері. Поки що
те жодної участі у конкурсах чи змаганнях не
така мрія стала заручницею нестачі коштів.
братиму. Однак зовсім скоро тренування почали
І навіть, незважаючи на безліч клопотів і
перетворюватись на все більше і більше захоптурбот, Наталія Колесова залишається впевнелення. І після перших змагань я вирішила – у
ною у собі жінкою. У неї є те, чого іноді не вицьому спорті хочу бути першою!
стачає всім нам – незламна сила духу і оптиПартнер Наталії – Андрій Товстий, фізично
мізм, про які можна лише мріяти.
здоровий юнак – став для неї надійною опорою у
Оксана Кравець, 19 травня 2011,
кожному з танців. І недарма, адже танцювальна
«Рівненська газета» № 1037,
пара має перш за все інтуїтивно відчувати один
http://www/gazeta.rv.ua/
одного. Саме завдяки спільній підтримці за їх
плечима – безліч перемог. Нині Наталію Коле58
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Народилася Анастасія Іванівна Карпишина в 1945 році в селі Люхча на Сарненщині в багатодітній сім’ї. В родині було 8 дітей, маленька Настя – четверта дитина. В дитячому віці (було лише 5 років) важко захворіла на поліомієліт.
Не дивлячись на важку хворобу, навчалась у школі, пізніше в Рівненському інтернаті та в Рівненському сільськогосподарському
технікумі. Згодом переїхала в місто Сарни,
влаштувалася бухгалтером у розкрійний цех
меблевої фабрики.
Ще в дитинстві зачарованими оченятами
любила спостерігати, як мама вишиває рушники. Маленька Настя брала голку і невмілими рученятами робила перші спроби. Згодом
все вийшло! Тепер, коли в Анастасії Іванівни
стало більше часу, вона поринула у своє захоплення. Вишивання – процес творчий, і тут
не може бути якихось чітких правил, і якраз
«родзинка» в тому, що Анастасія Іванівна застосовує індивідуальний підхід, завдяки чому
кожна робота стає унікальною. Коли людина
вишиває рушник, вона створює свою долю.
Тому Анастасія Іванівна радить не починати
вишивку, якщо у вас поганий настрій, недобре самопочуття. Бо ж новий рушник – це, як
пісня, як нове життя.
А ще Анастасія Карпишина бере участь у
багатьох виставках народних умільців. Її шедеври розійшлися по світу. Зокрема в Америці, Польщі, Росії. Пишається, що її рушник
красується в музеї Шевченка у м. СанктПетербург (Росія).
Попри те, що вона в інвалідному візку, ніколи не залишається без роботи. Каже, що
душа болить, коли бачить, як молоді, здорові
люди марнують час, сидячи без діла. Хочеться їм сказати: цінуйте його, робіть добрі
справи, і усміхнеться вам доля.
Звичайно, нелегко сьогодні інваліду долати труднощі, але наша героїня ні на мить не
допускає до свого серця зневіри чи відчаю, не
нарікає на свою долю.
Скромну затишну оселю прикрашають
виплекані господинею квіти на підвіконні.
Сама завжди привітна, завжди рада гостям, із
задоволенням ділиться своїми скарбами.
Зручне розташування її оселі (в центрі міста)
допомагає їй споглядати на вируюче життя

центральної площі, де часто проходять, особливо в теплу пору року, святкові концерти.
Анастасія Іванівна завжди в перших рядах, адже і пісня ще з дитячих років заполонила її душу. Любить слухати українські народні, російські пісні. Сама знає їх безліч.
Похвалилася мені, що закохана також у
поезію місцевих поетес В. Петренко та
Н. Свищевської. З гордістю вийняла з шафи
їх збірочки.
Як всяка праця, так і її вишивані рушники
мають певну ціну. Отож, продаючи їх, має
собі добавку до пенсії. З радістю ділиться, що
вставила нові ошатні вхідні двері, поміняла
вікна на пластикові, зробила опалення, а ще
старається допомогти племінникам, позаяк
доля своїх дітей не дала…
Отак, турбуючись про себе, допомагає ще
й іншим. Оптимізму цій досить простій людині не позичати. Має подруг, які допомагають. Бог наділив її талантом відчувати красу і
творити.
Знайомство з цією жінкою змусило мене
особисто переосмислити життєві цінності,
ставлення до сьогодення, рідних, друзів.
Життя прекрасне… Навіть, якщо чаклункадоля наврочить цілий ківш лиха і звалить на
плечі неймовірний тягар страждань.

Лідія Жучка, провідний бібліотекар
публічно-шкільної бібліотеки № 1 м. Сарни
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Село за лугами Залужжя.
Красиве і гарне село…

Саме в нашому селі народився і нині
проживає Олексієвець Василь Васильович – інвалід дитинства. Майстер «Золоті руки».
Малювати почав ще в дитинстві, мабуть,
навчився від свого татуся, нині вже покійного, Василя Федоровича.
Після закінчення Мізоцької школи-інтернату Василь вступає на чотири роки до Ужгородського училища здобувати професію – різьбяра по дереву та художника-оформлювача.

Багато робіт можна побачити на постійних виставках ДПМ села «Квітне село талантами» та на районних конкурсах-оглядах.
«Моє село – окраса України, це часточка
моєї Батьківщини» – саме такі слова Василь
Васильович написав на карті-схемі села, яку
намалював у 2009 році в Залузькій публічношкільній бібліотеці, а доповнює цю карту з
обох сторін візерунок українського орнаменту.
Цією роботою милується кожний відвідувач
бібліотеки, а найменшенькі залюбки шукають
вулицю, на якій проживають. Переступивши
поріг шкільної бібліотеки, потрапляємо ніби у
книжкове царство казок. На стінах кімнати –
казкові персонажі, які вітають діток.
Прикрашають його роботи і дитячий дошкільний заклад «Сонечко». Місцева школа
теж не обходиться без допомоги в оформленні класних кімнат.
Про Василя говорять – майстер «Золоті
руки». За яку б роботу не взявся, все зробить.
Його талант не можна передати, то все треба
побачити на власні очі.

Працював художником в ЗОШ №1 та
сільгоспхімії м. Дубровиця. Писав картини
олією, фарбами, аквареллю.
Доля закинула в Якутську Автономну Республіку. Там, далеко від рідного дому, малює
картини, відтворюючи красу поліського
краю, портрети своїх рідних та друзів.
Згодом, повернувшись додому, продовжує
свою улюблену справу: виготовляє меблі,
майструє вікна і двері, пише картини, малює.
І, мабуть, немає жодного господаря в селі,
який не знав би Василя Васильовича.
Жодна установа на території села не обходиться без його допомоги в оформленні
приміщень.

А. Роговець, бібліотекар Залузької ПШБ
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Добрий день, шановна редакціє!
Я, Процишина Ліля, проживаю в мальовничому селі Крилів Корецького району. Я читаю
кожен випуск інформаційного бюлетеня “Інва.net”. Він мені дуже подобається, подобаються всі
його рубрики, а особливо – “Творчість”. Я також пишу вірші. Ваш бюлетень надихнув мене на написання віршів для людей з особливими потребами. Я перейнялась долею цих людей, низько
вклоняюсь їхній мужності, терпінню, наполегливості та розсудливості.
Я хочу, щоб ви надрукували і мої вірші.
Калина
Люблю її у будь-яку погоду,
У пору року будь-яку люблю,
Вона є символом мого народу,
Її красу боготворю.

*
*
*
Як я люблю тебе, мій краю,
І плин річок, і гомін гаю,
І передзвін дзвіночків синіх,
Й спів соловейка на калині.

Навесні віночки білі-білі,
Розкидані поміж зеленим листям,
А восени плоди дозрілі
Горять рубіновим намистом.

Як я люблю тебе, мій краю,
Коли пшеничний лан співає,
І коники сюрчать у житі,
Й поля серпанком оповиті.

Зимою зграйки снігурів
Сюди вертаються щоднини,
Вони вже прижились в дворі
Й смакують ягоди-жарини.

Моє Полісся синьооке,
З тобою обійшлись жорстоко,
І мирний атом став війною,
Красу перемішав з бідою.

Яка краса! А серце плаче.
Дивлюсь в вікно чи вийду на поріг,
А по щоці сльоза гаряча
Біжить і падає у сніг.

Та я люблю тебе, мій краю,
Й за тебе кращого не знаю,
То ж хай вода в чистих криницях
Й земля твоя завжди святиться.
Лілія Процишина, с. Крилів Корецького району

З 21 червня по 10 липня 2011 року
в Рівненській державній обласній бібліотеці проходила персональна виставка робіт сестер-вишивальниць Махонюк Галини та Світлани. Презентувала виставку від свого імені та покійної сестри Світлани пані Галина.
Сестри Махонюк – члени обласної
творчої лабораторії для обдарованих
інвалідів; стипендіати премії ім. Галшки Гулевичівни (1993 р.); члени Національної спілки майстрів народного
мистецтва України (від 2004 р.); переможці
Всеукраїнської
виставкиконкурсу «Вишивка. Авторське рукоділля» у номінації «Рушник» (20052006 рр.).
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У 2007 році вийшов каталог їхніх вишитих робіт «Нев’янучий сад».
Коли, озброєна цією інформацією, я ввійшла до відділу мистецтв Рівненської державної обласної бібліотеки, щоб ознайомитися з виставкою сестер – експозиція з 80 бездоганно виконаних оригінальних рушників просто вразила! Мені ще не доводилося бачити
таку продуману, складну і природну водночас вишивку. Ці роботи, певно, можна віднести
до тих речей, що вражають тим більше, чим довше їх розглядаєш, особливо, коли задуматися, якої концентрації уваги, майстерності і витримки потребує їх створення. Мабуть, тому спілкування з пані Галиною пройшло на дружній ноті як з людиною, до якої ти вже встиг
пройнятися повагою.
«довбана» – це техніка вишивання «білим по
білому»…

− Галино Петрівно! Скажіть, із усіх
можливих способів самореалізації чому саме вишивка?
− Мабуть, тому, що це найлегше.

− О, улюблена вишивка колишнього Президента Ющенка?
− Можливо (сміється), до речі, на цій виставці також є рушники «білим по білому»
(особливо цікаво виглядають роботи, що поєднують кілька технік – Ю. К.). У кожної з
технік своя специфіка: припустимо, при «занизуванні» в одну дірочку часом потрібно
влучити до 12 разів.

− А мені здавалося, що це заняття
потребує неабиякого терпіння, точності і скрупульозності.
− Ну, можливо, не найлегше – найтрадиційніше для наших країв. Бачите, починати
все одно потрібно з копіювання, вже потім,
коли научишся комбінувати орнаменти, можна вигадувати власні узори.

− А «вирізування» передбачає вишивку чи пророблювання отворів?
− І те, і інше: спочатку дірочка прорізується, а потім обметується. З послідовності
таких дірочок утворюється узор. (Як потім
виявилося, це далеко не повний перелік технік,
якими володіє пані Галина. В її творчому арсеналі також «точна гладь», «вічка», «зерновий вивід» – Ю. К.).

− Але Ваші роботи авторські.
− Так. Але є й копії майстерних робіт інших вишивальниць. Виставок, на жаль, проводиться не так багато і всі охочі не завжди
можуть побачити роботу, що існує у єдиному
екземплярі, а так її можна навіть представити
у кількох місцях одночасно.
− Скажіть, а узори, які Ви використовуєте, – це автентичні орнаменти
чи Ви самі їх вигадуєте?
− Я використовую елементи вишивки, характерні саме для Волинської школи, але
комбіную їх між собою, навряд чи наші бабусі робили це так само. Однак їх все одно називають найтрадиційнішими (посміхається).

− Пані Галино, сьогодні українська
вишивка – це модно. Така популярність
якось сприяє виставковій роботі?
− Я б не сказала. Мода на вишивку існує,
але на виставковій роботі позначається мало.
Та й взагалі, відверто кажучи, допомоги від
держави могло б бути більше. Держава заохочує грамотами, нагородами, але матеріально − не часто. Коли звернутися за допомогою
– підтримають, а ось власної ініціативи державотворцям все ще бракує. Хоча, зрештою,
нам гріх скаржитися: для мене це вже четверта виставка цього року. Попередня була на
Львівщині. І хочу Вам сказати, що нашу вишивку волинської школи пізнають і шанують
скрізь.

− У Ваших роботах переважають
червоні, чорні, білі барви, чому?
− Саме ці кольори характерні для волинської школи вишивки. Але серед рушників,
як ви можете бачити, є також і вишиті коричневим, і такі сіруваті на колір… Тут часто все
залежить від техніки вишивки.
− До речі, про техніки вишивки,
cкільки їх у Вашому арсеналі?
− Їх є кілька, перш за все: «хрестик», «занизування», «вирізування», «лічильна гладь»,

− І в чому ж її прикметність?
− У вишивці волинської школи переважають геометричні малюнки: кола, ромби,
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квадрати, лінії. І ще, як я вже згадувала, для
неї традиційним є поєднання червоної, чорної
та білої барв.

− Вважається, що зворотний бік
весільного рушника повинен бути без
вузликів, щоб життя було благополучним…
− Існує таке повір’я, але, як на мене, головне підійти з молитвою і тоді все вийде
добре.

− А яким повинен бути весільний
рушник?
− Вишитим з молитвою, з душею…
− На цій виставці є рушник з лебедями – він весільний?
− Не обов’язково. Традиційно, на саме гуляння вишивали рушники з тим, що веселило
душу: виноградом (бо з нього роблять вино),
маком, хмелем − з нього теж можна зробити
дещо, що веселить душу (сміється). До церкви вишивали птахів, до вінчання – корони,
віночки.

− Ну що ж, дякую за слушну пораду.
І ще одне питання наостанок, що порадите людям, які прагнуть творчої
реалізації?
− Головне: не лінуйтеся. Не лінуйтеся, не
бійтеся мріяти, бажати і йдіть до виконання
своїх бажань впевнено і вперто. Тоді у Вас
все вийде.
Спілкувалася Юлія Ковальчук

Роботи сестер Махонюк
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Перший літній день став по-справжньому
святковим для 20 вихованців Клеванської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
I-III ст. з захворюваннями серцево-судинної
системи. Для них ресторація «Шкварочка»
підготувала спеціальну програму, в якій поєднувалося приємне і корисне: майстер-клас з
малювання, обід у ресторації, клоун з шоу
мильних бульбашок, екскурсія до зоопарку, а
також висадка фруктових дерев.
У цей дитячий день у рамках проекту «Їм
потрібна ваша увага» в місті працював не
один майданчик. Адже сьогодні допомоги,
підтримки і просто уваги потребують чимало
дітей.
Незабутньою для дітей стала екскурсія до
зоопарку, де вони могли познайомитися з екзотичними тваринами, відпочити, погратися.
Наприкінці святкування дитячого дня всі разом висадили фруктові дерева на території
Клеванської школи. Згодом ці дерева не тільки даруватимуть діткам свої смачні плоди, а й
нагадуватимуть про небайдужих людей з добрим серцем.
9 червня 2011, Рівне вечірнє –
http://www.rivnepost.rv.ua

НА РІВНЕНЩИНІ МЕР ВИТЯГНУВ
ІНВАЛІДА З ПАЛАЮЧОГО БУДИНКУ

Новини України. 9 червня. Рівненщина.
У ніч проти середи в райцентрі Сарни на
Рівненщині виникла пожежа в соціальному
гуртожитку на вул. Бєлгородській, 38.
Загорілося в тамбурі на першому поверсі,
вогонь перекинувся на найближчу квартиру.
Близько опівночі вулицею проїжджав мер
38-річний Сергій Євтушок із депутатом міськради. Той підвозив міського голову після пленарного засідання.
"Ми ще випили чаю і вже їхали по домівках, я свого водія відпустив. Мабуть, то Бог мене привів, щоб ми їхали саме цією вулицею, –
розповідає Сергій Євтушок. – Побачили, що з
гуртожитку валить дим, навколо люди стоять.
Хтось у будинку кричав: "Рятуйте". Ми зупинилися, викликали пожежників і "швидку".
Мер три місяці тому був у цьому гуртожитку.
Розповідав мешканцям про можливість створення
об'єднання співвласників. Тоді йому представили
інваліда 42-річного Ярослава Мушика, який мешкає на першому поверсі.
"Я чогось саме його запам'ятав – він мав
хворі ноги, був одинокий. І тої ночі мені наче
йокнулося, що Ярослав може бути в цій будівлі
й сам вийти не зможе. Я грюкнув у його вікно,
чи там хтось є. Він слабо відповів. Я спробував
дістатися через аварійний вихід, але там усе
було в диму".
Євтушок із третьої спроби розбив шибку
руками і заглянув усередину. У кімнаті було
чорно від диму, Ярослав лежав на підлозі майже непритомний.
"Мер не розгубився, узяв напівживого чоловіка на руки та потягнув до вікна. Там його
забрали медики, – розповідає Дмитро Мельник
з обласного управління надзвичайних ситуацій.
– Пожежу загасили за 10 хвилин. Ніхто із мешканців не постраждав. Це перший випадок у нас
в області, що чиновник урятував людину на
пожежі".
"Я подер костюм, коли вибивав вікно, але то
нічого. Головне, що той інвалід живий. Завжди
мріяв зробити якийсь хороший вчинок, – каже
чоловік. – Дав доручення підлеглим, щоб Ярослава знайшли і подбали про нього".
Рятувальники припускають, що пожежа виникла через недопалок у смітнику в під'їзді.
9 червня 2011, NewsMarket –
http://www.newsmarket.com.ua
МАЙСТЕР-КЛАС ВІД «ШКВАРОЧКИ»

ПРОБЛЕМАМИ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ
ОПІКУЄТЬСЯ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ
УКРАЇНИ МИКОЛА ШЕРШУН

Народний депутат України Микола Шершун особисто звернувся до міністра освіти
Дмитра Табачника з проханням знайти можливість видати підручники для слабозорих
дітей, вихованців забезпечити комп'ютерами
та створити їм нормальні умови для якісної
освіти.
Реальні приклади, які ілюструють цю
проблему, довго шукати не потрібно. У Рівненській області працює Клеванська спеціальна школа-інтернат, де щороку навчається
близько 120 діточок з вадами зору. На сьогодні їм гостро не вистачає 320 підручників, але і
це половина від загальної потреби. Для кожного загальноосвітнього класу потрібно по 12
комплектів. В цілому по Україні потреба у
спеціальних підручниках становить 170 тисяч
примірників. Щоб їх надрукувати, потрібно
всього 11 мільйонів гривень, але кошти на це
не виділяють зовсім, хоча і діють державні
програми з видання підручників для дітей з
порушенням зору ще із 1995 року, які постійно переглядаються і вдосконалюються.
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Полегшити життя дітям з вадами зору
здатні персональні комп'ютери. Завдяки ним
розширилося коло професій, за якими можуть
працювати люди з порушенням зору, однак
для цього потрібно володіти відповідними
навиками ще у школі.
22 червня 2011, Сайт Народної Партії –
http://narodna.org.ua
ПОЖЕЖА У СОЦІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
НА РІВНЕНЩИНІ. 16 ЗАГИБЛИХ

Отож, у людей з вадами зору, а їх в області понад 400, з’явилась можливість дістатися
в будь-яку частину міста легко. За два місяці
послугами диспетчерської служби скористались майже дві сотні людей. Як розповів диспетчер служби Віктор Юсин, люди, що приїжджають з інших районів в обласний центр і
хочуть скористатися послугами служби, телефонують – і їх зустрічають на вокзалі чи
зупинці. Ідея створити таку службу виникла в
колишньої вчительки Тетяни Войтович.
Утративши зір, вона шукає можливості допомогти іншим людям, які цього потребують.
«Я почула, що у Харкові є супровід незрячих,
організований спільно центром зайнятості й
УТОСом. Виникла ідея створити щось подібне в Рівному», – каже Тетяна. – Нас підтримали у міськвиконкомі, де в короткий термін
було внесено зміни до розпорядження. Трошки важче було знайти роботодавця, який візьме на себе оплату цих громадських робіт.
Допоміг обласний центр зайнятості, який підібрав людей для служби супроводу». Нині
організатори служби виношують інші ідеї.
Зокрема планують залучати безробітних до
навчання дітей-інвалідів. А в обласному
центрі зайнятості вивчають питання відкриття такої служби в Сарнах і Дубні. Донедавна
така була лише у Харкові, повідомляє
12 липня 2011, «День» – щоденна всеукраїнська газета – http://www.day.kiev.ua

У ніч із суботи на неділю, 10 липня, у селі
Біле на Рівненщині сталася пожежа у Дубровицькому районному територіальному центрі
соціального обслуговування, у якому жили
люди похилого віку та інваліди.
На момент трагедії у центрі перебувало 27
осіб, у тому числі два працівники закладу. О
0:22 медсестра помітила задимлення і викликала пожежних.
Рятувальники приїхали із сусіднього села
за 20 хвилин. На той час комбінована одноповерхова дерев’яно-цегляна споруда була
повністю охоплена вогнем. З будинку вдалося врятувати тільки 11 осіб, 16 людей загинули. Врятовані перебувають у районній лікарні, три людини (двоє працівників центру й
один пенсіонер) – у важкому стані.
Пожежу загасили тільки о 5:27. При цьому спальна частина закладу, яка була дерев’яною, вигоріла вщент. Згорів також фельдшерсько-акушерський пункт села, який
розташовувався у цих самих спорудах.
Урядова комісія, яка розслідує інцидент,
попередньо схиляється до висновку, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем. Один з мешканців закладу регулярно курив у ліжку.
11 липня 2011, журнал «Кореспондент»
У РІВНОМУ ВІДКРИТО СЛУЖБУ
СУПРОВОДУ НЕЗРЯЧИХ

Відтепер люди з вадами зору, набравши
номер телефону диспетчерської служби, можуть викликати соціального працівника, який
допоможе їм дістатися до місця призначення.
Такими ж послугами можуть скористатись і
мешканці інших населених пунктів області,
якщо їм потрібно звернутися у відповідну
службу, що розташована у Рівному.

ПЕРШИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА АУТИЗМ, ПРОВЕЛИ НА
РІВНЕНЩИНІ

Двотижневі спеціальні навчання тут
зробили не лише для дітей, але й для
їх батьків, які приїхали з різних областей. Щоправда, у таборі дорослим довелося помінятися з дітьми.
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На свіжому повітрі за
кілометри від
урбанізованих
міст та цивілізації 15 сімей
із різних куточків
країни
живуть однією
великою родиною – зі
спільними
проблемами,
інтересами та
дітьми! Саме
тут, у таборі,
дітей поділили
на три групи
та склали спеціальний розклад занять як для
них, так і для їхніх батьків.
На всі заняття діти ходять не зі своїми батьками. Організатори вважають, що такий обмін є
дуже корисним для усіх.
Самі батьки заняттями задоволені. Кажуть,
раніше проблемами аутистів мало хто займався.
Нині ж активні батьки створюють і громадські
організації, і благодійні фонди для того, аби
допомогти один одному.
Перший рівненський інтеграційний табір
триватиме два тижні. Його створили спільно
дві рівненські та одна столична громадські організації. Заняття тут проводять досвідчені спеціалісти, які займаються з дітками з подібними
вадами вже не перший рік. Тетяна Черноус через музику знаходить спільну мову зі всіма підопічними.
Щоб хворі на аутизм діти та їхні батьки були більш адаптованими у суспільстві, організатори табору "Сонячний дотик" планують проводити подібні заходи ще не раз. Наступний
задумали зробити вже взимку, на гірській базі у
Карпатах.
15 липня 2011, «ОГО» – інформаційний
портал – http://ogo.rv.ua

Водночас гроші від держави за надані послуги виробник отримає за перерахунком.
Такі новації допоможуть задовольнити потреби кожного з обмеженими можливостями,
адже почасти через невідповідність засобів
реабілітації індивідуальним потребам інвалідів вони залишаються на складах, а не перебувають у використанні.
12 серпня 2011 р., «Сфера-ТВ» –
http://sfera-tv.com.ua
СЕМІНАР У ЗДОЛБУНОВІ

На базі Здолбунівського центру зайнятості відбувся семінар-нарада з роботодавцями
«Вирішення проблем зайнятості інвалідів
шляхом об’єднання зусиль органів влади,
служби зайнятості та роботодавців. Ми робимо кроки назустріч». Захід спільно провели
районний центр зайнятості та райдержадміністрація.
Представники Рівненського обласного
відділення Фонду соціального захисту інвалідів ознайомили присутніх на заході роботодавців із можливостями щодо забезпечення
кваліфікованим персоналом, працевлаштування шляхом надання дотації за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
Усі охочі отримали інформацію про навчальні програми та навчальні заклади, що
здійснюють в області професійну підготовку,
мали нагоду ознайомитися із веб-ресурсами
служби зайнятості.
1 вересня 2011 р., Фонд соціального захисту
інвалідів – офіційний сайт – http://ispf.gov.ua
НАЙБІЛЬШИЙ ДЕРЖАВНИЙ СИМВОЛ
З МОНЕТ ВИКЛАЛИ У РІВНОМУ ІЗ
БЛАГОДІЙНОЮ МЕТОЮ

24 серпня 2011 року в місті Рівне на площі
біля Рівненського академічного українського
музично-драматичного театру з нагоди 20річчя незалежності України було організовано благодійну акцію «Державний герб – символ благодійності». Під час її проведення всі
бажаючі долучились до відтворення монетами малого державного герба – Тризуба – розміром 20 на 12 метрів.
Кошти збирали на лікування дворічного
жителя міста Радивилів Микити Хитрого,
якому у Брюссельській клініці «Сеінт-Люк»
було проведено трансплантацію печінки. Дитина потребує післяопераційного лікування
та постійного медичного обстеження іноземними фахівцями. Мама Микити перебуває в

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ПЛАНУЮТЬ
ЗАПРОВАДИТИ АДРЕСНІ ПОСЛУГИ

За словами заступника голови облдержадміністрації Світлани Сад, Кабмін схвалив
законопроект, у якому пропонується надавати
інвалідам ваучери для придбання, ремонту та
обслуговування засобів реабілітації. Відтак,
люди з обмеженими можливостями зможуть
самостійно обрати підприємство, яке виготовить за індивідуальною заявкою візок, столик, палиці, милиці, ходунки та інші засоби
реабілітації. Про це повідомила прес-служба
Рівненської обласної державної адміністрації.
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декретній відпустці, тато – інвалід другої
групи.
Організатором акції з викладення монетами найбільшого державного символу в Рівному виступив секретаріат Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України (голова Дмитро Тарасюк), а автором цього проекту є кореспондент газети
«Перспектива» Хмельницької АЕС Олександр Шустерук. До речі, на рахунку журналіста вже були акції, що визнані Книгою рекордів України як національне досягнення. У
2008 році вперше у нашій державі під час відзначення Дня незалежності України за проектом Олександра Шустерука восьмиметровий
державний герб було створено у місті енергетиків Нетішині. Тоді вдалося зібрати шість з
половиною тисяч гривень, які були направлені на лікування хворого юного нетішинця.
У Рівному акцію підтримало теж чимало
людей, зробили свій внесок у збір коштів і
місцеві управління Національного банку
України та МВС України в Рівненській області. В результаті на допомогу хворому хлопчику зібрали близько 10 тисяч гривень, а нове
досягнення зареєстрували у Книзі рекордів
України.
2 вересня 2011 р., «Нове життя» – Здолбунівська громадсько-політична газета –
http://newlife.rv.ua

ше знайти для своїх учнів місця для роботи.
Адже інваліди хочуть працювати так само, як і
інші.
Рівненська обласна телерадіокомпанія –
http://www.rtb.rv.ua
ДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ
Просторі класи, адаптовані для дітей з вадами слуху, а також нова сучасна їдальня. Усім
цим віднині можуть похвалитися в Острозькій
спеціальній школі. Там після реконструкції, яка
тривала кілька років, урочисто відкрили новий
корпус.
В Острозькій спеціалізованій школіінтернаті нині навчається сто двадцять двоє діток з вадами слуху. І не лише з Рівненщини, а й
з сусідніх Хмельницької та Тернопільської областей.
5 вересня 2011 р., Рівненська обласна
телерадіокомпанія – http://www.rtb.rv.ua

СПЛАВ НА РІЧЦІ ГОРИНЬ
Під час нього "сплавились" лише
сонцезахисні окуляри.

РОБОТА ДЛЯ ВСІХ
Півсотні вакансій для людей з обмеженими
можливостями можуть нині запропонувати роботодавці області. Щоправда, аби їх зайняти,
інваліди повинні пройти навчання та отримати
нову спеціальність. Цим займається служба зайнятості спільно з фондом соціального захисту
інвалідів.
Цього року до обласного центру зайнятості звернулося більше тисячі людей з особливими потребами, з них три сотні вже працевлаштовані. Вони можуть здобути новий фах як у
самому центрі профтехосвіти, де аудиторії повністю забезпечені новими обладнаннями, так і
домовитися з будь-яким навчальним закладом.
Головне для працівників центру – якнайшвидЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ СЕРЕД ІНВАЛІДІВ

8-9 серпня Свято-Софіївським православним братством (керівники – о. Віталій Поровчук і Тарас Рябчевський) та агенцією корпоративного дозвілля "Світомир" був проведений сплав річкою Горинь для людей із особливими потребами. Сплавлялися на катамаранах від Олександрії до Ходосів.
Всього взяло участь близько 20 людей.
Ніяких особливих інцидентів не сталося,
окрім того, що один із екстремалів загубив
свої сонцезахисні окуляри. Мандрівка закінчилася екскурсією по "Хотинських печерах" у
с. Ходоси Рівненського району.
Олесь Поліщук
спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату (ОРА), вадами зору та вадами розумового та фізичного розвитку (ВРФР). У змаганнях взяли участь 24 області України, 120 учасників. У цих змаганнях брала участь збірна команда Рівненської області в кількості 7 чол.
Результати змагань:

З 3-8 червня 2011 р. у Національному центрі
паралімпійської і дефлімпійської підготовки та
реабілітації інвалідів (м. Євпаторія) відбувся
чемпіонат України з легкої атлетики серед
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гуманітарних питань Кульчинська Галина ГриБіг 100 м., ОРА
горівна, начальник відділу фізкультури і спорту
Мирончук Ірина - 3 місце
Рівненської облдержадміністрації Гуділін ВоБіг 200 м., ОРА
лодимир Миколайович, перший заступник гоМирончук Ірина – 2 місце
лови Рівненської обласної ради Кривко МихайБіг 200 м., ВРФР
ло Петрович та начальник управління у справах
Холод Наталія – 3 місце
сім'ї, молоді та спорту Шевчук Сергій АнатоліБіг 100 м., вади зору
йович.
Виноградов Анатолій – 4 місце
Гончарук Олексій – 6 місце
Єрьоменко Костянтин – 7 місце
Біг 200 м., вади зору
Виноградов Анатолій – 4 місце
Гончарук Олексій – 6 місце
Єрьоменко Костянтин – 7 місце
Стрибки у довжину, ВРФР
Холод Наталія – 2 місце
Байда Дмитро – 5 місце
Стрибки у довжину, вади зору
Виноградов Анатолій – 4 місце
Гончарук Олексій – 7 місце
Єрьоменко Костянтин – 7 місце
Штовхання ядра, ВРФР
http://invasport-rivne.ucoz.ua
Холод Наталія – 3 місце
Байда Дмитро – 6 місце
ШОВКОВСЬКИЙ ВІДВІДАВ РІВНЕ
http://invasport-rivne.ucoz.ua/

16 червня у Рівному побував гравець футбольної команди "Динамо" (Київ), відомий воротар Олександр Шовковський. Футболіст відвідав Рівне на запрошення міської влади з метою нагородження переможців та призерів фінальних змагань загальноміського турніру з
футболу серед молодших учнів загальноосвітніх навчальних закладів "Кубок майбутніх
чемпіонів".
Олександр Шовковський також взяв участь
у прес-конференції, під час якої відповів на запитання журналістів. Він розповів, що у Рівному вже не вперше, у юнацькі роки не раз брав
участь у змаганнях з командою "Верес". Під час
зустрічі присутні обговорювали можливості
розвитку футболу у нашому місті.

ВСЕСВІТНІЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ДЕНЬ БІГУ
15 червня 2011 року в парку культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка міста Рівного
відбувся Всесвітній олімпійський день бігу. В
забігу на 50 м взяло участь 40 спортсменів з
порушенням ОРА та наслідками ДЦП, також на
цій дистанції змагались дві групи дошкільнят –
хлопчики та дівчатка.
Нагороджували переможців та всіх учасників змагань пам'ятними призами, дипломами та
значками заступник голови Рівненської облдержадміністрації Губанов Олексій Володимирович, заступник міського голови міста Рівне з

УЧАСТЬ СЕРГІЯ ДРАЧА У ЧЕМПІОНАТІ
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змаганнях у Лондоні.
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ СЕРЕД
http://www.ogo.ua
СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ СЛУХУ
З 10 по 16 липня 2011 року в м. Кайзери
(Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху.
У цих змаганнях брала участь національна
дефлімпійська збірна команда України. До основного складу штатної збірної команди України входить спортсмен з Рівненщини – Драч
Сергій, який проживає у м. Дубно та тренується
у тренера – Лиходіда Івана Петровича.
На чемпіонаті Європи Сергій став чемпіоном у естафетному бігу 4х400 м з результатом
(3:16,78).
http://invasport-rivne.ucoz.ua

ЧЕМПІОНАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З
РИБОЛОВНОГО СПОРТУ СЕРЕД
СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
29-30 липня 2011 р. на водоймі с. Посягва
(Гощанського району) відбувся чемпіонат Рівненської області з риболовного спорту серед
спортсменів-інвалідів. У змаганнях брали
участь сорок учасників з шести команд області:
із Дубенського ФСКІ «СКІД», Сарненський
ФСКІ «Повір у себе», Рокитнівського ФСКІ
«Вперед», Рівненського ФСКІ «Геракл»,
смт Гоща та команди м. Рівне.
Урочисте відкриття змагань розпочалось з
привітання головного судді змагань – Щевича
Івана Павловича та підняття Державного Прапора України. Після відкриття, за сигналом, усі
спортсмени закинули вудочки і змагання розпочались. Боротьба була запекла та дуже цікава.
Переможцями
та
призерами
серед
спортсменів-інвалідів з ПОРА (візочники) стали: Ткачук Іван Володимирович (смт Гоща),
другим був Мурашко Олександр Аркадійович
(м. Рівне), третє місце посів – Геч Гордій Юрійович (Сарненський ФСКІ «Повір у себе»).
Серед спортсменів-інвалідів з ОРА перемогу здобув Харук Олександр Олександрович
(м. Рівне), друге місце посів Іванов Віталій Лазарович (Сарненський ФСКІ «Повір у себе») та
третє місце у запеклій боротьбі виборов Борисовець Вадим Васильович (Рокитнівський
ФСКІ «Вперед»).
У змаганнях також взяли участь спортсмени-інваліди з вадами слуху. Серед спортсменів
цієї нозології перемога дісталася Юглічеку
Григорію Ананійовичу (м. Рівне), друге місце
здобув Мілян Віталій Іванович (м. Рівне), третє
місце посів Морозюк Володимир Володимирович (м. Рівне).

НА РІВНЕНЩИНІ 12 СПОРТСМЕНІВІНВАЛІДІВ Є КАНДИДАТАМИ ДО
ПАРАЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ
Про це повідомили на прес-конференції,
присвяченій здобуткам спортсменів-інвалідів у
першому півріччі цього року.
Призери й переможці європейських та світових чемпіонатів серед спортсменів-інвалідів
зібрались сьогодні в обласному центрі "Інваспорт", щоб розповісти про свої здобутки.
Це далеко не всі спортсмени, які здобули
медалі на престижних турнірах. На чемпіонаті
Європи серед спортсменів з вадами слуху дубенчанин Сергій Драч став чемпіоном з естафетного бігу, а Олександр Пономарьов в авіамодельному спорті у липні цього року став
чемпіоном Європи. Привітати й нагородити
спортсменів грошовими преміями прийшли і
обласні чиновники.
Грошовими преміями спортсмени і тренери,
звичайно ж, задоволені, однак розповідають,
що хотіли б більшої фінансової допомоги від
держави.
У планах спортсменів – достойно захистити
честь Рівненської області у складі збірної команди України на майбутніх паралімпійських

http://invasport-rivne.ucoz.ua
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в Америці, впродовж 7 місяців вона дала 156 спектаклів.
Приголомшливий успіх в
Америці, згодом великий тур
Європою. У кожному місті
потяг, яким прибувала Сара
Бернар, зустрічали сотні шанувальників з оваціями і квітами: Данія, Норвегія, через
Польщу в Австро-Угорщину,
Королівство Румунію та Одесу, тодішню Російську імперію.
Бернар стала першою великою театральною актрисою, яка знялася в кіно. В 1900 р. створена фонограма «Дуель Гамлета», яка забезпечувала синхронну передачу зображення і звуку.
1905 року під час спектаклю «Тоска» в Ріо-деЖанейро Сара Бернар впала зі значної висоти і
травмувала праву ногу (її героїня Тоска мала покінчити життя самогубством, стрибнувши з башти, однак ніхто не підстрахував актрису). Хоча
травма спричиняла біль, Бернар продовжувала
грати на сцені. Однак 1915 року ногу довелося
ампутувати, що, втім, не завадило їй грати і надалі. Вона віртуозно представляла свого героя і
змушувала публіку знову й знову захоплюватися
її талантом. Після ампутації Сара Бернар відправилася на фронт Першої світової війни, де грала
для військових.
Востаннє Сара Бернар вийшла на сцену 1922
року у постановці «Слави» Едмона Ростана. Померла велика актриса 26 березня 1923 року в Парижі у віці 78 років.
За матеріалами сайта: (http://uk.wikipedia.org)
Сергія Єрмакова
називають одним із
найталановитіших українських дизайнерів.
Він шиє речі, які сміливо можна назвати «от
кутюр»: багато ручної
роботи,
ексклюзивні
тканини.
Складно повірити,
що ця людина практично не бачить, у нього тільки п’ять відсотків зору.
Та, попри одинадцять років марної боротьби з
цукровим діабетом і вісім невдалих операцій на
очах, модельєр і далі творить свої нові колекції.
Кожна його сукня – витвір мистецтва. Згадаймо
фантастичне вбрання Марії Єфросиніної на Євробаченні-2005.
Одного разу, побачивши роботи українського
модельєра, відомий французький дизайнер ЖанПоль Готье сказав: «Хай живе мода!». При цьому
законодавець світової моди навіть і не здогадувався, що автор фактично не бачить!
34-літній Сергій Єрмаков вважається сьогодні
найбільш дорогим дизайнером України. Сила духу цієї людини вражає кожного, хто хоча б раз
спілкувався з ним та бачив його моделі.
За матеріалами сайта:
http://starlife.com.ua/posts/894.html

Костянтин Едуардович
Ціолковський (5 (17) вересня 1857 – 19 вересня 1935) –
російський вчений-теоретик
і дослідник, засновник сучасної космонавтики, педагог,
письменник-фантаст.
Народився у селі Іжевськоє
під Рязанню. За родинною
легендою, предки К. Ціолковського – вихідці з Волині,
далекі родичі гетьмана Северина Наливайка, чим
вчений пишався. Мати майбутнього вченого була
освіченою жінкою і навчила Костянтина читати й
писати, ознайомила з початками арифметики. У
віці дев'яти років К. Ціолковський занедужав скарлатиною. В результаті ускладнення після хвороби втратив слух. Настало те, що згодом він назвав
«найсмутнішим, найтемнішим часом [свого] життя». Приглухуватість позбавила хлопчика багатьох дитячих забав і вражень, звичних для його
здорових однолітків.
У 1879 р. Костянтин екстерном склав іспити на
звання вчителя народного училища. Відтоді до 1921
р. працював у школах підмосковного Боровська,
Калузької губернії та Калуги. Однак сфера його інтересів виходила далеко за рамки шкільних дисциплін. Він захоплювався дирижаблями, аеростатами,
літаками, потягами на повітряних подушках і, звичайно ж, ракетами. Свою першу друковану працю
присвятив аеростатам (1892).
У 1894 р. учений виклав проект побудови моноплана (пізніше, у 1932 р. розробив теорію польоту
реактивного літака в стратосфері та схеми конструкції літаків із гіперзвуковими швидкостями). У 1896
р. піонер космонавтики розпочав працю над своєю
фундаментальною роботою «Дослідження космічного простору з допомогою реактивного двигуна»
(закінчив у 1903). У 1926-1929 рр. К. Ціолковський
запропонував оригінальну ідею побудови космічного корабля – багатоступеневу міжпланетну ракету.
У 1919 р. учений був прийнятий у так звану соціалістичну Академію (майбутню Академію наук
СРСР). До світової науки К. Ціолковський увійшов
як видатний теоретик, що передбачив шляхи вирішення значної кількості проблем сучасної космонавтики. 9 листопада 1921 р. ученому було призначено довічну пенсію за заслуги перед вітчизняною й
світовою наукою.
За матеріалами сайта:(http://uk.wikipedia.org);
Сара Бернар (фр. Sarah Bernhardt, повне ім'я
Sara Marie Henriette Bernhardt; 25 жовтня 1844, Париж – 26 березня 1923, Париж) – французька актриса, вважається еталоном акторської майстерності, її
часто називають Божественною Сарою. Займалася
також скульптурою та літературною творчістю, автор кількох п'єс і мемуарів.
Акторську кар'єру розпочала в 1862 році в найпрестижнішому паризькому театрі «Комеді Франсез». Дебютною постановкою для неї стала «Іфігенія в Авліді» Жана Расіна.
Грала в різних театрах, гастролювала. Їй однаково гарно вдавалися як трагічні жіночі, так і
неповторні чоловічі образи.
В 1880 році Бернар організовує власну трупу,
з якою відправляється в турне. Відбулися гастролі
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Автопортрет Лідії Тихолаз

У Севастополі працює унікальний художник Лідія Тихолаз, яка
за своє творче життя написала понад 600 картин. Через її творчу багатожанровість спеціалісти до цього часу не можуть чітко сказати,
який жанр для неї головний. Але унікальність майстрині в тому, що
всі свої творіння вона написала... лівою ногою. А ще вона переконана, що здолати усі негаразди в житті допомогла їй віра в Господа.
П’ятдесятип’ятилітня Лідія Тихолаз – інвалід дитинства, і каже,
що навчилася малювати раніше, ніж почала ходити. Єдиним, чим
могла тримати олівець, а пізніше пензлик, була ліва нога. І все ж
закінчила заочно школу, університет, після чого стала керівником
образотворчої студії, де займалася з дітьми, що мали відхилення
здоров’я.
За довгі роки викладання Лідія Тихолаз примусила повірити в
себе і свої можливості десятки таких, як вона.
Лідія Тихолаз – учасник багатьох виставок різного рівня, в тому
числі й міжнародного, заслужений художник України. Зараз вона
працює над створенням серії картин, яку можна назвати «Волею до
життя». І цю волю вона показує як у своїх картинах, так і в повсякденному житті.
За матеріалами сайта:
ЦІКАВИНКИ

http://fleet.sebastopol.ua/index.php?article_to_view=909

3. Королівська гробниця у Гватемалі
(IV ст. нашої ери).
4. Стародавні Піраміди у Перу (рубіж IX –
VIII ст. ст. до нашої ери).
5. Британське дослідницьке судно HMS
Investigator (загублене у 1853 році), – острів
Банкс, Канада.
6. Розшифровування генома неандертальця в Інституті антропології імені Макса Планка – Лейпциг, Німеччина.
7. Дитячі поховання – Карфаген, Туніс.
8. Останки австралопітека Кадануумуу
«Kadanuumuu», Ефіопія.
9. Церква 1608 – Джеймстаун, штат Вірджинія.
10. Створено неруйнівний радіовуглецевий аналіз, – Техас.
За матеріалами сайта:
http://cikave.org.ua/discovery/10-najvazhlyvishyh-arheolohichnyh-vidkryttiv-2010-roku/

2010 рік був багатий на цікаві археологічні відкриття. Археологам із різних країн світу вдалося розкопати чимало цінних старовинних речей, які
розкривають багато таємниць світової
історії та культури.
Один із найпопулярніших археологічних
журналів у світі – «Археологія» (Archaeology),
який видається Археологічним інститутом
США, склав рейтинг із 10-ти найважливіших
археологічних відкриттів 2010 року.
Отже, пропонуємо вашій увазі Топ-10 археологічних відкриттів:
1. Гробниця Гекатомна, царя Карії, Туреччина (IV ст. до нашої ери).
2. Знаряддя Палеоліту – Плакіас, Острів
Крит.

Якщо розхвилювалися, з’їжте пару бананів
– у них міститься вітамін В6 і незамінна
амінокислота триптофан. За словами дослідників, саме ці складові банану знімають
стрес і підтримують нормальне психічне здоров’я.
Вітамін В6 (піридоксин), що бере участь у регуляції психічних процесів, зменшує різкі перепади
настрою і полегшує нервово-м’язові взаємодії. Один банановий плід забезпечує на 34% добову потребу
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організму в цьому вітаміні, і на 16% – потребу в калії, який необхідний для нормальної роботи серця.
Варто пам’ятати, що вітамін В6 руйнується при нагріванні, тому краще їсти банани сирими.
Заспокійливий ефект під час стресу надає також і серотонін, що утворюється з амінокислоти
триптофан, яка міститься в бананах у достатній кількості. Триптофан дуже корисний при депресіях, різних тривожних станах і безсонні. Крім цього, інші дослідження показали, що олігосахариди, які містяться в бананах, стимулюють розмноження в кишечнику корисних бактерій, які послаблюють дію токсинів.
За матеріалами сайта:
http://cikave.org.ua/medicine/banany-znimayut-stres/#more-5867)
Американські вчені повідомили, що їм
вдалося з’ясувати, як можна зменшити навантаження на очі людини під час роботи із текстами. Вони вважають, що для цього необхідно використовувати комп’ютерний шрифт Verdana.
Дослідження показали, що тексти, набрані цим шрифтом, найменше втомлюють очні м’язи. Таким чином, за словами дослідників, комп’ютерний шрифт Verdana може вберегти людину від розвитку
таких хвороб, як короткозорість та синдром комп’ютерного зору. А оптимальний розмір шрифту – 1012.
Комп’ютерний шрифт Verdana створив художник Меттью Картер у 1996 році спеціально на замовлення відомої американської корпорації Microsoft. Починаючи із 1996 року, цей шрифт входить до
складу усіх версій операційної системи Windows та офісного додатку Microsoft Office.
За матеріалами сайта:
http://cikave.org.ua/medicine/najbilsh-bezpechnyj-kompyuternyj-shryft-verdana/#more-4620)
ЗАБАВКА

Слова записуйте навколо клітинки з
цифрою за рухом годинникової стрілки
ЧОТИРИ ЛІТЕРИ:
3. З неї розмножуються риби.
4. Паралелограм, в якого всі сторони рівні.
5. Десерт на малюнку.
7. Фігура, створена циркулем.
8. Жіноче ім'я.
9. Допомагають одужати.
11. Частина велосипеда.
12. Покриття дерева.
П’ЯТЬ ЛІТЕР:
1. Напад.
2. Жіноче ім’я.
6. Ним закривають пляшку.
10. Місце для катання на ковзанах.
За матеріалами сайта: http://vilne.org.ua/
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РОЗФАРБУЙ
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Кабінетом Міністрів для налагодження зворотного зв'язку з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами господарювання,
органами місцевого самоврядування створено Урядовий контактний центр. (Тел.: 0-800-507-309)
Автоматизований прийом дзвінків забезпечують
понад 100 операторів, які поінформують і проконсультують. А ті звернення, що потребують більш детального розгляду та опрацювання, направляються

Центром органам виконавчої влади відповідно до їх
компетенції.
Працює Урядовий контактний центр з понеділка
по п'ятницю з 8:00 до 21:00 години, в суботу – з
8:00 до 19:00. Неділя та святкові дні – вихідні.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах
України – безкоштовні, з мобільних – оплачуються
за тарифом оператора мобільного зв'язку.

«ТАЛАНТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»
На обидва конкурси приймаються творчі доробки громадян України з інвалідністю та працівників
установ соціальної сфери.
За номінаціями:
«Літературна творчість» (проза, поезія) – не більше 10 віршів чи оповідань українською (російською) мовою, друкованих або розбірливо написаних,
обсягом до 5 арк., чи авторські збірки (з поміткою
творів);
«Декоративно-прикладне мистецтво» (вишивка, розпис, вироби з лози, соломи, коренепластика,
аплікація, кераміка, ікебана тощо);
«Образотворче мистецтво» (усі форми).
Звертаємо увагу, слід надсилати не роботу чи
виріб, а лише їх кольорові фото.

«СТРУНИ ДУШІ»

Фото кожної роботи окремо – крупним планом
(мінімальний друкований формат – 10х15 см або цифровий фотофайл – не менше 500 kb).
Автору слід обов'язково додати:
1) коротку автобіографію з віхами життєвого та
творчого шляху (вказати ім'я, по батькові, прізвище
– повністю, домашню адресу, контактний телефон);
2) власну фотокартку (бажано кольорову).
Роботи можна надсилати як на електронну,
так і поштову адреси редакції щомісячного інформаційного та науково-виробничого журналу «Соціальний захист» – вул. Фролівська, 4, м. Київ-70,
04070; e-mail: socinform@bg.net.ua, з поміткою
«На конкурс».
Деталі за телефоном: (044) 417-17-95.

«Вино з кульбабок»
Бредбері, Р. Марсіанські хроніки [текст]. – К.: Дніпро, 1988. – С.: 325-535.
Увійдіть у яскравий світ дванадцятирічного хлопчика й проживіть з ним одне літо, наповнене подіями, радісними й сумними, загадковими й тривожними; літо, коли щодня
відбуваються дивні відкриття, головне з яких – ти живий, ти дихаєш, ти почуваєш!
«Вино з кульбаб» Рея Бредбері – класичний здобуток, що увійшов у золотий фонд
світової літератури.
За мотивами твору знято фільм.
«Маленький принц»
Сент-Екзюпері, А. де. Маленький принц [Текст] : Повісті: Мал. авт. / А. де Сент-Екзюпері;
Пер. з фр. А. Переладь. – К. : Школа, 2003. – 143 с. – (Хрестоматія школяра).
«Маленький принц» – найвідоміший твір Антуана де Сент-Екзюпері. Ця казка – про
мужність і просту мудрість дитячої душі, такі важливі «недитячі» поняття, як життя і смерть, любов і відповідальність, дружба і вірність. Автор сам ілюстрував перше видання книги.
«Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон»
Бах Р. Чайка Джонатан Лівінгстон : Повість-притча / Річард Бах / пер. з англ. Д. О. Радієнко. – Харків: Фоліо, 2007. – 127 с.
Настільна книга для людей, які обрали шлях саморозвитку і вдосконалення.
Ця повість принесла авторову світову популярність і любов читачів.
Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон стала символом безмежних можливостей того, хто
вміє мріяти, вірить у досконалість і любить життя.
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Міщук Михайло Михайлович народився в
1964 році в с. Березини Радивилівського району Рівненської області. Інвалід ІІ групи. В школі Михайло
дуже гарно малював, його малюнки часто прикрашали стінгазету. Після закінчення Довгалівської
ЗОШ у хлопчика була мрія стати економістом. Згодом ця мрія здійснилася і Михайло став студентом
Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату.
Деякий час Михайло працював у рідному колгоспі «Маяк» на посаді зав. кадрами, згодом інженером на фурнітурному заводі в м. Радивилів.
Зацікавившись старовинним мистецтвом різьби по дереву, вступив до Дубенського СПТУ-27.
Після закінчення 2 курсу навчання, на одних батьківських зборах, Михайла поставили як приклад
для інших учнів, адже він, володіючи лише однією лівою рукою, є одним з кращим.
Бути професійним різьбярем нелегко. Та бути одночасно інвалідом – удесятеро важче. Особливо тепер, коли потрібно мати сили, щоб вирватись уперед і стати кращим за здорових. І це Михайлу вдалося.
РОБОТИ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА
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З метою збору коштів для підтримки вихованців дитячого
будинку з 25 липня по 20 серпня 2011 року в Рівному було
реалізовано благодійний проект «Вогник у долоньках».
У рамках проекту 25–28 липня 2011 року вихованці
притулку для дітей служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації (м. Рівне, вул. Кутузова, 23-а), серед
них – й діти з обмеженими фізичними можливостями, стали учасниками різноманітних творчих занять та психологічних тренінгів. Дітям були запропоновані: танці, живопис,
орігамі і все це з музичним супроводом та у ігровій формі.
Керували процесом волонтери – молоді ентузіасти з Рівного.
Впродовж 7-20 серпня 2011 року всі бажаючі ознайомлювалися із творчими роботами (малюнками, орігамі) талановитих діток та їхніми фотографіями у творчому процесі на виставці в торговому центрі «Златаплаза» (м. Рівне, пл. Короленка, 1). Біля виставки на
інформаційній стійці було встановлено скриньку для
благодійних внесків. Зібрані кошти були витрачені на
придбання матеріалів, необхідних для всебічного розвитку дітей.
Роботи вихованців притулку для дітей
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