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Така ситуація зумовлена не тільки (і не стільки)
обмеженістю їхніх індивідуальних фізичних або
інтелектуальних можливостей, скільки нерозвиненим характером ринку праці для людей з
інвалідністю;
– недостатня якість медичної, соціальної допомоги та послуг з реабілітації для людей з інвалідністю, особливо у сільській місцевості;
– формальний підхід до складання індивідуальних програм реабілітації інвалідів, що стає
на перешкоді організації професійної та трудової
реабілітації інвалідів;
– формальний підхід роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю. Мотивацією
роботодавців щодо прийому на роботу таких
працівників, перш за все, залишається уникнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання встановленого нормативу для працевлаштування інвалідів;
– брак мотивації у роботодавців щодо створення спеціальних робочих місць або адаптованих
робочих місць для людей з інвалідністю, оскільки
це потребує суттєвих витрат від роботодавців;
– брак гнучких форм організації праці, зокрема, пропозицій роботодавців щодо використання надомної праці інвалідів, при тому, що
значна частина громадян з інвалідністю бажає
організувати свою трудову діяльність на умовах
надомної праці.
Представників громадськості обурює низький
рівень уваги центральних органів виконавчої влади до цієї актуальної проблеми, про що свідчив
і рівень представництва на засіданні Комітету
(на рівні заступників керівників, начальників
департаментів органів виконавчої влади тощо).
З метою поліпшення ситуації на ринку зайнятості інвалідів є нагальним вирішення питання
щодо створення умов безбар’єрного середовища
для осіб з інвалідністю. Для активізації цього питання Міністерство соціальної політики України
пропонує стягувати штрафні санкції у разі нестворення ними умов щодо безперешкодного доступу
осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення.
Водночас, громадськістю інвалідів та членами Комітету було акцентовано увагу на томцу, що
вирішенню цього питання має передувати розробка комплексних заходів щодо механізму стягнення зазначених штрафних санкцій, їх акумуляції
та порядок спрямування профільним інституціям,
які займаються вирішенням проблем створення
безбар’єрного середовища (зокрема, Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України тощо).

Представником Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини наголошено на необхідності створення пріоритетних умов
для збереження за працівником з інвалідністю
робочого місця на підприємстві, на якому він працював до визнання його інвалідом. Адже людина,
втративши функціональні можливості, не втратила професійні навички і кваліфікацію.
Представники підприємств та організацій ГОІ
зауважили, що в сучасних соціально-економічних
умовах України, коли більшість підприємств не працюють, працюючим підприємствам ГОІ необхідна
державна підтримка. І це не благодійність, а
реальні компенсаційні механізми підтримки осіб з
інвалідністю та їх підприємств і організацій.
Керівники підприємств ГОІ також зауважили, що наразі, внаслідок непрофесійності
дій керівництва Фонду соціального захисту
інвалідів, зокрема, його директора Ігоря Забокрицького, зводяться нанівець результати роботи
уряду, досягнуті в проведенні державної політики
щодо реалізації прав і свобод стосовно осіб з
інвалідністю, зокрема щодо державної підтримки
підприємств ГОІ.
Так, за останній рік спостерігається різке погіршення фінансових та соціальних показників
діяльності підприємств громадських організацій
інвалідів. В переважній більшості це пов’язано
із навмисним зволіканням (понад 10 місяців!!!)
керівником Фонду соціального захисту
інвалідів (далі – Фонд) щодо розгляду документів,
поданих підприємствами ГОІ у 2013 році стосовно
надання їм державної фінансової допомоги, яка
використовується на придбання сучасного обладнання, створення додаткових робочих місць для
працевлаштування інвалідів тощо.
Ця ситуація призвела до того, що в 2013 році
ЖОДНЕ підприємство громадських організацій
інвалідів (зокрема, Українського товариства сліпих та Українського товариства
глухих!!!), які в скрутних економічних умовах
ціною неймовірних зусиль функціонують, забезпечують роботою громадян з інвалідністю,
сплачують податки державі, не отримало від
неї фінансової підтримки!!! Це призвело до
часткового згортання діяльності підприємств,
вимушеного звільнення працівників (зокрема,
осіб з інвалідністю), і в підсумку – до зменшення
надходження податків до державного бюджету
та збільшення розмірів соціальних виплат для
підтримки звільнених працівників підприємств –
громадян з інвалідністю.
(Продовженняення у наступних номерах газети.)
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ПРОМІНЬ
ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ГАЗЕТА ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

● Видається з 7 січня 1989 року ● Понеділок, 14 квітня 2014 року ● №№ 13-14 (1233-1234) ●

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Як ми вже повідомляли, 25 березня 2014 року відбувся черговий VII пленум Центрального правління УТОСу.
На розгляд VII пленуму було винесено такі питання:
1. Про підсумки роботи системи УТОСу за 2013 рік та завдання на 2014 рік
(доповідач – голова ЦП УТОСу В.М. Більчич).
2. Про виконання бюджету УТОСу за 2013 рік і затвердження бюджету на
2014 рік (доповідач – головний бухгалтер ЦП УТОСу Г.В. Ісаєва).
3. Про роботу президії Центрального правління УТОСу за період з
09.10.2013 року по 25.03.2014 року між VI і VII пленумами (інформація начальника відділу кадрів ЦП УТОСу П.В. Клецка).
4. Різне.

*****

На пленумі було звільнено першого заступника голови ЦП УТОСу Володимира Лютикова. На цю посаду було обрано Сергія Кита, директора
Дніпропетровського УВП.
До складу президії ЦП УТОСу було обрано Сергія Васіна, директора Навчально-інформаційного комп’ютерного центру; Людмилу Вінковську, директора Житомирського УВП; Сергія Кита, директора Дніпропетровського
УВП; Івана Фестригу, голову Чернівецького обласного правління УТОСу.

Цього разу засідання пленуму супроводжувалося протестною акцією, нечисленною, зате з прапором України
і виконанням гімну.
Протестувальники вимагали проведення реформ у
Товаристві, ротації членів
президії ЦП УТОСу, захисту
утосівської власності, що розташовані на території Кримського півострова. Лист з
вимогами був зачитаний членам Центрального правління.
Робітниця Київського УВП №1
Людмила Шевченко виступила з вимогами поліпшення
роботи цього підприємства.

Фото Івана МИХАЙЛЕНКА.
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На VII пленумі ЦП УТОСу 25 березня
з великою промовою виступив очільник
комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, народний депутат
Верховної Ради України Валерій Михайлович Сушкевич. Подаємо виклад цього
виступу.
Звертаючись до присутніх, він сказав:
– Дорогі друзі! Шановні колеги!
– На жаль, я не маю багато часу, але
хотів би зупинитися на деяких моментах
ситуації в країні. Сказати, що вона складна
і важка, – нічого не сказати. Країна на межі
дефолту. І викликана подібна ситуація,
окрім економічної кризи, більшою мірою
відвертим і неприхованим розкраданням
у величезних масштабах народних багатств представниками влади всіх рівнів,
починаючи згори і донизу. Так, за минулий рік підприємства УТОСу і УТОГу не
отримали від держави жодної копійки,
такими масштабними були крадіжки. До
них прямо і безпосередньо причетні як
міністерство соціальної політики на чолі
з Королевською, так і Фонд соціального
захисту інвалідів. Крадії діяли так нахабно і були впевнені в своїй безкарності,
що навіть не все вкрадене встигли
розподілити і вивезти.
– Я неодноразово порушував ці питання у листах-зверненнях до Президента, прем’єр-міністра, прокуратури та
інших контролюючих органів. Одержував відписки, поки одного разу мені не
роз’яснили популярно: всі можновладці
тісно пов’язані між собою, так що бери

Фото Івана МИХАЙЛЕНКА.

«Я готовий
разом з вами
воювати…»

свою частку і заспокойся, – в цій країні ти
нічого не зробиш. Намагався прилучити
інші організації інвалідів до відстоювання
своїх прав, однак мене підтримали далеко не всі. Гадаю, – злякались. Всіляко уникали підписувати листи. (До речі, Валерій
Михайлович від імені Національної
асамблеї інвалідів України звертався з
листом до Президента щодо поновлення виходу періодичних видань УТОСу
шрифтом Брайля. Прим. ред.).
– Великих матеріальних збитків завдала підприємствам інвалідів ліквідація регуляторних комісій у справах підприємств
організацій інвалідів. Зараз необхідно
відновити їх діяльність, щоб вільніше могли зітхнути виробничі колективи, зокрема
і УТОСу, а пільги і преференції надавалися тим, хто насправді цього потребує.
Тому організаціям інвалідів треба звертатися з письмовими клопотаннями до
Уряду, Президента, Верховної Ради про
відновлення статусу цих регуляторних
комісій.
– Економічна ситуація в країні надзвичайно складна. Однак на сьогоднішній
момент, 25 березня, вдалося зберегти розмір бюджетної допомоги УТОСу і
УТОГу, що виписано окремим рядком у

– встановлення державних гарантій щодо надання преференцій за участі підприємств ГОІ в
процедурах державних закупівель шляхом внесення змін до Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
– зниження вартості відпускного тарифу на
енергоносії для підприємств ГОІ (природний газ
та електроенергія).
Для підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, встановлено пільги при сплаті єдиного
внеску за інвалідів, що працюють. Для зазначених підприємств, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менш як 25% суми витрат
на оплату праці, єдиний внесок встановлюється
у розмірі 5,3% фонду оплати праці всіх працюючих на цих підприємствах та організаціях осіб, зокрема і не інвалідів (мінімальний розмір єдиного
внеску для підприємств 1 класу професійного ризику виробництва становить 36,76%).
Отже, економія для підприємства ГОІ при
сплаті мінімальної заробітної плати становить
360 грн. на одного інваліда (замість 421,6 грн.
сплачують лише 60,8 грн.).
Для УТОГу та УТОСу передбачена також
пільга і при сплаті єдиного внеску із зарплати інваліда. Так, якщо з особи, що працює,
утримується 3,6 % від її зарплати, то з працюючого в УТОГу та УТОСу інваліда – 2,85%.
Для підприємств ГОІ, в яких кількість інвалідів
становить не менш як 50% загальної чисельності
працюючих, і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менш як 25%
суми витрат на оплату праці, єдиний внесок
встановлюється у розмірі 5,5% фонду оплати
праці працюючих інвалідів.
Однак, на думку громадських організацій
інвалідів, з метою забезпечення рівності і справедливості у підходах до оподаткування різних
груп роботодавців потребує опрацювання і внесення змін до законодавства в частині сплати
єдиного внеску для підприємств, які засновані
громадськими організаціями (прирівняти їх до
підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів), а також для
роботодавців з числа осіб, що забезпечують себе
роботою самостійно та які використовують працю інвалідів.
Профспілкові організації відіграють важливу роль у формуванні та розвитку соціальнотрудових відносин у всіх країнах світу, зокрема
й в Україні. На сьогодні в Україні профспілковим
членством в цілому охоплено понад 50%
працівників.
У міжнародному масштабі профспілковий
рух регулює Міжнародна організація праці
(далі – МОП). Україна, яка є членом МОП,
ратифікувала низку основних конвенцій щодо
розвитку профспілкового руху та захисту прав
найманих працівників, що сприяло розвитку
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профспілкового руху в Україні, ефективнішому захисту економічних і соціальних прав усіх категорій
працівників, зокрема людей з інвалідністю.
Люди з інвалідністю в Україні не мають ані законодавчих, ані фактичних перешкод щодо членства у професійних спілках, за умов, якщо вони
виявили таке бажання. Виконуючи свої статутні
завдання, профспілки в Україні щоденно надають кваліфіковану безоплатну правову допомогу членам профспілок, які входять до їх складу, та здійснюють гідний захист їхніх трудових прав. Водночас, незважаючи на наявність
окремих конкретних прикладів успішного захисту прав людей з інвалідністю з боку Федерації
профспілок України, її діяльність у частині
підвищення рівня інтеграції інвалідів у сферу праці все ще не можна вважати активною.
Так, у Генеральній угоді на 2004 – 2005 рр. було
передбачено лише розробку пропозицій щодо
стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів, а у Генеральних угодах на
2008 – 2009 рр. та на 2010 – 2012 рр. узагалі не
розглядалися питання забезпечення зайнятості
інвалідів та створення умов для їх інтеграції до
трудової сфери.
Особливої уваги потребує питання забезпечення доступу до загального (відкритого)
ринку праці молоді, що має інвалідність. Так,
за даними Мінсоцполітики України станом на
01.01.2012 року, чисельність молодих громадян
з інвалідністю в Україні (осіб у віці від 18 до 35
років) становила 336 980 осіб (197 219 чоловіків
та 139 761 – жінок). Із них 93 754 особи, або 27,8%
– працевлаштовані молоді інваліди, тобто лише
близько третини молодих інвалідів в Україні належать до категорії працюючих. Для іншої частки молоді з інвалідністю проблема забезпечення
доступу до зайнятості є відкритою.
Додаткового опрацювання потребують наявні
перешкоди для вільного доступу до ринку
праці інвалідів зі слуху, які мають технічну
та/або професійну кваліфікацію. Йдеться про
обмеження працювати у цехах та на виробництвах, які мають виробничі шуми чи вібрації, з машинами і механізмами, які мають рухливі частини тощо.
Нагального опрацювання потребують
такі головні причини низького рівня працевлаштування інвалідів на відкритому ринку
праці, як:
– низька кількість вакансій для інвалідів, заявлених бюджетними установами;
– необґрунтовані уявлення самих інвалідів
щодо побудови особистої професійної стратегії;
– невідповідність наявних на ринку праці вакансій освітньо-кваліфікаційному рівню та побажанням інвалідів. Аналіз вакансій для людей
з інвалідністю показав, що їм, як правило, пропонуються робочі місця, що потребують низької
кваліфікації та передбачають монотонну працю
з невисокою заробітною платою (складальники,
швачки, вахтери, охоронці, прибиральники тощо).
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ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН З ІНВАЛІДНІСТЮ*
Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
після виїзного засідання у Керчі, яке відбулося наприкінці вересня 2013 р., ухвалив
на останньому засіданні таке рішення:

Рішення від 20 листопада 2013 року
щодо права осіб з інвалідністю на працю:
стан реалізації та перспективи
Показовим прикладом є те, що станом
на 1 серпня 2013 року Мінсоцполітики не надано жодного дозволу на право користування
пільгами з оподаткування підприємствам ГОІ, а
протягом серпня-вересня цього року зазначене
питання розглядається без участі громадських
організацій інвалідів та їх підприємств. Також
Мінсоцполітики взагалі не розглядалося питання надання державної фінансової допомоги
підприємствам ГОІ на створення робочих місць
за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів, які надходять до Фонду соціального захисту інвалідів.
А це у свою чергу, призводить до невиконання
статей 14-1, 14-2, 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
чим порушується право підприємств ГОІ на отримання законодавчо закріпленої норми в частині
отримання права на державну допомогу.
Варто зазначити, що з метою врегулювання важливих питань державної підтримки підприємств ГОІ, забезпечення прозорості та відкритості процесу прийняття рішень державними
інституціями та необхідності обов’язкового залучення представників громадських організацій
інвалідів, народними депутатами Юрієм Мірошниченком і Валерієм Сушкевичем розроблено
і внесено на розгляд Верховної Ради України
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства соціальної політики України) (реєстр.
№1129 від 19.12.2012 р.).
Представники громадських організацій інвалідів та керівники підприємств ГОІ наголошують на тому, що за останній рік спостерігається
погіршення фінансових та соціальних показників їхньої діяльності. З метою подальшої
перспективи створення сприятливого середовища для розвитку підприємств ГОІ потребує
вдосконалення законодавчо-нормативна база в
частині:
– отримання підприємствами ГОІ права на
автоматичне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України на
пільгових умовах.
(Продовження. Початок у газеті
«Промінь» № 7-8 від 24.02.2014 р.)

Підприємства ГОІ пропонують розглянути питання внесення змін до статті 200.19.5
Податкового кодексу України, зокрема, щодо
встановлення для підприємств ГОІ критерію
для отримання права на автоматичне погашення ПДВ у розмірі середньої заробітної плати,
яка має бути не меншою ніж мінімально встановлений законодавством рівень у кожному з
останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів). Виконання цієї умови надало б право підприємствам ГОІ на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;
– продовження після 1 січня 2015 року здійснення оподаткування за нульовою ставкою податком на додану вартість постачання товарів (крім
підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що
надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор, та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації),
поруки, доручення, довірчого управління, інших
цивільно-правових договорів, що уповноважують
такого платника податку здійснювати постачання
товарів від імені та за дорученням іншої особи без
передання права власності на такі товари), що
безпосередньо виготовляються підприємствами
ГОІ і є їхньою власністю, в яких кількість інвалідів,
які мають там основне місце роботи, становить
протягом попереднього звітного періоду не менш
як 50% середньооблікової кількості штатних
працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду
не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці, що належить до складу витрат виробництва;
– встановлення особливості визначення бази
оподаткування в разі постачання товарів/послуг у
випадках закупівлі та подальшої реалізації платниками податку товарів/послуг у підприємств
ГОІ, які мають право на податкову пільгу з ПДВ
за нульовою ставкою.
З метою законодавчого вирішення цього питання народним депутатом України Валентиною Лютіковою розроблено і внесено на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо впорядкування надання податкових пільг громадським організаціям інвалідів,
їх підприємствам, установам та організаціям»
(реєстр. № 2926 від 25.04.2013 р.);
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бюджеті. Будемо сподіватися, що зараз
у нашої країни з’являється шанс дати
інвалідам все необхідне, хоча, звісно ж,
не відразу. Зараз, приміром, уже стало
реальністю збереження бази відпочинку
Київського УВП №3, хоча надії на це були
свого часу майже втрачені.
Говорячи про паралімпійські ігри, Валерій Михайлович зазначив, що в Сочі
українські спортсмени-інваліди боролися
не лише за високі спортивні показники,
честь своєї країни, а передовсім за мир,
проти агресії.

3

– Одним із найважливіших завдань
сьогодення, – наголосив В. Сушкевич, –
є збереження Кримських підприємств та
іншої нерухомості у власності Товариства.
Це не просто, але треба терпляче і грамотно вести переговори. Для цього розробити і внести до відповідних документів
потрібні зміни, делегувати повноважну
комісію для вирішення всіх спірних питань. (Така комісія на пленумі була створена Прим. ред.). Я готовий разом з вами
воювати за успішне розв’язання цієї дуже
складної проблеми.

СИЛЬНІ ДУХОМ ЗАКЛИКАЛИ ДО МИРУ
Українські паралімпійці посіли на зимових іграх
четверте загальнокомандне місце
У Сочі збірна України виборола 25 нагород, з яких 5 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. У неофіційному загальнокомандному
заліку синьо-жовта дружина посіла четверте місце слідом за трійкою призерів: Росією,
Німеччиною та Канадою. Нагадаємо, що чотири роки тому в канадському Ванкувері наші

паралімпійці фінішували на п’ятому місці (19
нагород, з яких п’ять золотих). Найкращий
результат українські спортсмени показали в
Турині 2006 року: 25 нагород, серед яких – 7
найвищого гатунку і третя позиція в командному заліку. На урочистій церемонії закриття Ігор-2014 прапор України довірили нести

4

● ПОНЕДІЛОК, 14 квітня 2014 року ● №№ 13-14 (1233-1234) ●

У підсумковому медальному заліку:
М Країна З С Б В
1 Росія 30 28 22 80
2 Німеччина 9 5 1 15
3 Канада 7 2 7 16
4 Україна 5 9 11 25
5 Франція 5 3 4 12
6 Словаччина 3 2 2 7
7 Японія 3 1 2 6
8 США 2 7 9 18
9 Австрія 2 5 4 11
10 Велика Британія 1 3 2 6
11 Норвегія 1 2 1 4
12 Швеція 1 2 1 4
13 Іспанія 1 1 1 3
14 Нідерланди 1 0 0 1
15 Швейцарія 1 0 0 1

Віктор КАЛІНІЧ.

чемпіонКА в індивідуальній лижній гонці
на 12,5 кілометра ЛюдмилА Павленко.

одній з головних героїнь сочинських стартів –
чемпіонці в індивідуальній лижній гонці на 12,5
кілометра Людмилі Павленко. В останній день
змагань 32-річна спортсменка виграла срібло
у лижній гонці на 5 км сидячи, пропустивши
вперед лише німкеню Андреа Ексау.
Під час заключного параду учасниць один
із лідерів нашої збірної вийшла на стадіон із
закликом до миру.
– Подивіться на Людмилу Павленко: сьогодні
вона представила тут усіх нас, всю нашу
українську паралімпійську сім’ю, нашу рідну
землю, – написала на своїй сторінці в Faceboоk
прес-секретар Національного комітету спорту
інвалідів Наталія Гарач. – На вінку у Люди були
стрічки з написами – «мир», «peace», які зірвали
перед тим, як вона вийшла на арену стадіону.
Напис на кофтині теж хотіли зірвати. Але Люда
заявила: якщо це зроблять – вона не вийде з
прапором на стадіон. Її підтримали спортсмени з інших країн і довели організаторам, що всі
учасники Паралімпіади голосують за мир!
Членів національної збірної на ХІ зимових Паралімпійських іграх привітав Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк. Він подякував спортсменам за те, що у цей нелегкий
для нашої держави час на території Російської
Федерації 25 разів піднімався прапор України,
на цілий світ звучав гімн нашої держави.

ВИРОБНИЦТВО
КЕРАТОБІОМПЛАНТАТІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЛІПИХ

ерше вітчизняне виробництво кератобіомплантатів для надання спеціаліП
зованої офтальмологічної допомоги сліпим
хворим відкрито у Дніпропетровську. Підприємство ДП «Біоімплант» МОЗ України
не має аналогів у державі. Планується виготовляти близько тисячі флаконів на рік. Це
задовольнить потребу у препараті не лише
Дніпропетровщини, але й України в цілому.
Метод наскрізної або пошарової кератопластики з використанням керато-біомплантату, виготовленого за найсучас-нішими
технологіями, дає змогу надати допомогу
пацієнтам з ураженням рогівки, повернути їм зір і працездатність, а також знизити фінансове навантаження на державу.
Лікування та подальша реабілітація перших
500 пацієнтів працездатного віку дасть змогу
заощадити державі 4 ─ 5,7 млн. грн. щорічно.

Довідка. Тяжкі ушкодження рогівки ведуть до повної або часткової втрати зору.
Утримання інвалідів по зору з рогівковою
сліпотою коштує державі в середньому від
8000 до 11 500 грн. на рік на одну людину.
Кератобіомплантат ─ один із видів
біоімплантатів для повної або часткової
заміни у хворих ураженої рогівки ока з метою відновлення або поліпшення зору.
Виготовляється зі складової частини ока
донора-трупа, а саме кератолімбального
диску, після підготовки і проведення
необхідної репарації, обробки та консервації.
Дозволений для застосування у медичній
практиці в Україні.
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ШЕВЧЕНКОВЕ
СЛОВО
ОБ’ЄДНУЄ НАС
У читальному залі Центральної спеціалізованої бібліотеки для незрячих імені
М. Островського 16 березня 2014 року
відбулось урочисте завершення конкурсу «Шевченкове слово у серці живе» та
оголошення його результатів. Поетичний
конкурс, присвячений 200-річчю від дня
народження Тараса Шевченка, був оголошений бібліотекою. Перший етап конкурсу – подача поетичних творів – тривав
з 1 грудня 2013 року до 15 лютого 2014.
Другий етап – визначення переможців
конкурсу тривав з 16 лютого до 1 березня. Третій етап – оголошення результатів
конкурсу та нагородження переможців.
Головою журі став
незрячий поет зі Львова Степан Степанович
Підлужний,
який
видав кілька власних поетичних збірок, а також є
упорядником поетичного альманаху «Нащадки кобзарів». Членами
журі також були Лариса
Григорівна Кагановська
та автор цих рядків. За
умовами, у конкурсі могли
брати участь незрячі поети Києва та області, а також усі охочі. Всього взяло участь 13 осіб, з яких
дванадцятеро – мешканці
Києва та Київської області
та одна житомирянка,
яка й стала переможницею конкурсу «Шевченкове слово у серці
живе» . Вірш Ніни Лавреги «Тарас Шевченко на Майдані» був також схвально й
тепло сприйнятий аудиторією. Ось уривок із нього:
«…На рідну Україну-неньку
із давнини своїх років
Тарас Григорович Шевченко
дивився: плакав і радів.
Неслось над Києвом: «Вставайте!
кайдани порвіте

5

і вражою злою кров'ю...»
стійте, не кропіте!
Бо й своєї, і чужої –
уже досить крові!
Україна прагне волі,
миру та любові!...»
Спеціальним призом була відзначена
й наймолодша учасниця конкурсу учениця Київської школи-інтернату № 5 Дарина
Воропай.
У музичній частині заходу взяли участь
виконавиці камерної музики Ольга Братик
(сопрано), Катерина Болкуневич (сопрано), а також учні дитячої музичної школи
№ 40 м. Києва.
Наймолодша
учасниця
вечора
шестирічна Соломійка Повєткіна відкрила
свято віршем Тараса Шевченка «Зоре моя
вечірняя». З невеличкою промовою про
широку обізнаність поета в культурі інших
народів виступив професор, колишній го-

лова товариства «Просвіта» в м. Києві
Іван Пилипович Ющук.
Ця зустріч надовго залишиться у
пам’яті багатьох слухачів: щире й зворушливе виконання дітьми пісень на
слова Тараса Шевченка, палкі вірші
конкурсантів та професійне виконання
творів поета артистами створили своєрідну поліфонію, головним мотивом
якої є слово великого нашого генія.

Марина ПОТЕЛЯХІНА.

