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До 200-річчя 
від дня народження 

Великого українського 
Кобзаря 

Тараса Григоровича 
Шевченка

«Невмирущий дух поета, як і раніше, 
витає над рідною Україною, невмовка-
юче роздається його віще слово і сіє на 
народній ниві живе насіння оновлення».

Павло Грабовський.

«Він був селянський син і став князем в царстві духа. Він був кріпак 
і став великою силою в громаді людських культур. Він був простак і 
відкрив професорам і вченим новіші і свобідніші степені. Він терпів де-
сять літ від російської воєнщини, а зробив більше для свободи Росії, ніж 
десять побідних армій.

Доля переслідувала його ціле життя, та не покрила іржею золота 
його душі, не обернула його любові до людства в ненависть, ані його 
віри – в розпуку.

Доля не щадила йому страждань, але не стримала  його радості, що 
била здоровим джерелом життя.

Та найкращий, найцінніший дар доля дала йому аж по смерті – не-
вмирущу славу і вічну нову насолоду, яку дають його твори мільйонам 
людських сердець». 

Іван Франко.
   
«Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським не-

бом, проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими 
для всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє без-
смертя».

Олесь Гончар. 

кілька белбольних ко-
манд і проводять у себе й 
міжнародні зустрічі. І тільки 
уві сні нам, українцям, 
може привидітися те, що 
мають італійські незрячі, 
де державні закони заохо-
чують благодійність. Вони, 
зокрема, мають спортивну 
базу поблизу Сан-Ремо, де 
можуть займатися 56 вида-
ми спорту, навіть кінним і 
вітрильним. 

У нас же ситуація зовсім 
інакша. Чернігівський фут-
больний клуб інвалідів 
«Спорт Конкордія» − єди-
ний в Україні. Він заснова-
ний кілька років тому з 
ініціативи заслуженого тре-
нера з футболу для інвалі-
дів Юрія Казимирова. З 
того часу ним опікується 
психотерапевт, кандидат 
психологічних наук, до-
цент Віктор Мозговий, який 
надає не лише консульта-
тивну, а й фінансову допо-
могу. Моральну підтримку 
надає також і обласне 
правління ПО УТОСу.

Однак клуб не може нор-
мально готуватися до зма-
гань, не маючи ані власного 
поля, ані тренувальної бази.

 − Насправді тренувати-
ся просто немає де. Кож-
ного разу перед змаган-
ням доводиться шукати 
поле й тренувальну базу 
− хтось іде нам назустріч, 
а інший просить гро-
шей. Ось перед турніром 
нас пустила на власне 
поле під час навчально-
го процесу школа-інтернат 
для дітей-сиріт, за що їй 

спасибі. Але нормальної 
підготовки немає, − каже 
нападник команди Віктор 
Костюк. − А можливістю 
брати участь у змаганнях 
команда завдячує спон-
сорам, зокрема і міській 
владі. Але, незважаючи 
на всі труднощі, наші пе-
ремагають! Ще п'ять років 
тому інвалід І групи по зору 
Максим Гоцало ніколи не 
повірив би, що зможе га-
няти м'яч. А сьогодні його 
визнано найкращим за-
хисником останнього 
міжнародного турніру! 

− Спочатку було дуже 
страшно, щоб не трав-
муватися. Я вдягнув ма-
ску і, зробивши кілька 
кроків, уже не розумів, чи 
то я на середині поля, чи 
біля бортика. Тепер після 
стількох років тренувань 
поле вже в мене в уяві. Я 
захищаю ворота тільки на 
слух, орієнтуючись, куди 
рухається нападник коман-
ди суперника, − розповідає 
Максим.

Та й у «Конкордії» спо-
діваються, що незабаром 
ситуація в країні зміниться. 
Двоє, саме чернігівських 
тренерів, єдиних в Україні, 
уже отримали сертифікати, 
що дають їм змогу готу-
вати спортсменів. Вони 
готові ділитися досвідом 
та займатися і з іншими 
українськими командами. 
Тому не втрачаємо віри, що 
в нашій державі розвивати-
меться спорт, у який сьогодні 
вже грає вся Європа. Адже 
белбол не просто гра, він 

дарує спортсменам з об-
меженими фізичними мож-
ливостями сповнене подій 
та емоцій життя, відкриває 
світ і змушує повірити в не-
можливе.

Юний 
ВинахіДниК 

ДЛЯ незрЯчих

На конкурсі «Інноваційний про-
рив», що відбувся у грудні 

минулого року в Києві, з-поміж 
ділових людей України, визнано 
найкращим проект 14-річного 
школяра з Одеси. Юний 
винахідник удостоївся визнання 
суддів за розробку програми «I 
help», призначеної для допомоги 
людям з вадами зору.

– Я створив прилад, що допо-
може інвалідам по зору вільно пе-
ресуватися містом, – розповідає 
Борис Чубін. – Пристрій являє 
собою годинник, в який вмон-
товано систему GPS, що сама 
прокладає маршрут і завдяки го-
лосовому виходу повідомляє, де 
перебуває перехожий. Мікрофон 
та навушники дадуть змогу кори-
стуватися ним і людям з вадами 
мовлення. На приладі планується 
розмістити спеціальну тривожну 
кнопку – коли трапиться нещастя, 
інвалід зможе натиснути її, а ек-
валайзери надішлють виклик на 
телефони швидкої допомоги та 
міліції. 

Ідеї юного винахідника заціка-
вили професіоналів, а за розробку 
пробних зразків обіцяла взятися ко-
манда столичних ентузіастів. Автору 
запропонували пройти стажування 
в бізнес-школі в США і представити 
свою роботу в Силіконовій долині.

Це ЦіКаВО!
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«Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому 

близьке було народне горе, а й тих, кому й байдуже було до того. Всі 
дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав свої 
вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні вірші 
приймали як благовісне, пророче слово».

                                    Панас Мирний. 

«Він тим великий, що він цілком народний письменник, як наш Коль-
цов; але він має набагато більше значення, ніж Кольцов, оскільки Шев-
ченко також політичний діяч і був борцем за свободу».

                     Олександр Герцен.

«…Він – поет цілком народний, такий, якого ми не можемо вказати у 
себе. Навіть Кольцов не йде з ним в порівняння, тому що складом своїх 
думок і навіть своїми прагненнями іноді віддаляється від народу. У Шев-
ченка, навпаки, все коло його дум і співчуттів перебуває в цілковитій 
відповідності із змістом і ладом народного життя. Він вийшов з наро-
ду, жив з народом і не тільки думкою, а й обставинами життя був з ним 
міцно і кровно зв’язаний».

                           Микола Добролюбов. 

 «Він був живою піснею… живою скорботою і плачем. Він босими но-
гами пройшов по колючих тернах; весь гніт епохи впав на його голо-
ву; не було спокою цьому вдовиному сину. Але інколи він підносився ду-
хом, пробуджував і зароджував, підтримував і зміцнював в кожному – то 
піснею, то словом, то власним життям – правду і безмежну любов до 
сіроми.

Вийшовши з простого народу, він не одвертався від жебрацтва і 
злиднів – ні, навпаки! – він і нас повернув лицем до народу, і змусив по-
любити його і співчувати його скорботі. Він ішов попереду, вказуючи і 
чистоту слова, і чистоту думки, і чистоту життя».

                       Лев Жемчужников.

«Поява Тараса Григоровича на похмурому фоні закріпаченої України – 
явище далеко не випадкове. В його особі – все знедолене малоросійське 
селянство – ніби злило всі кращі духовні сили і вибрало його співцем 
свого одвічного горя. Вірний цьому високому призначенню, він, незва-
жаючи на всі злигодні свого невдалого життя, не зрадив його до самої 
смерті».

                                   Іван Манжура.

«Любіть свою Батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Та-
рас Шевченко. Для його пам’яті це буде найкращою нагородою і неруко-
творним пам’ятником».

                                   Акакій Церетелі.

На сьогоднішню пенсію, яку мають 
інваліди по зору, фактично прожити не-
можливо. Тому незрячі, особливо тоталь-
ники, прагнуть знайти роботу, яка, до того 
ж, надає можливість спілкуватися з іншими 
людьми, визволяючи їх з ув'язнення в чо-
тирьох стінах власної квартири.

На Кременчуцькому виробничому 
підприємстві працюють 112 інвалідів по 
зору,  ще 159 задіяні поза системою УТОСу. 
Це масажисти, музиканти, програмісти. 
Основна продукція УВП – причіпи до ван-
тажних автомобілів, сидіння для водіїв 
вантажівок тощо.

− Суспільно корисна праця і стабільна 
зарплата, перебування в колективі − най-
кращий соціальний захист для незрячих, 
− вважає заступник голови правління ТПО 
Володимир Павлов. − Але знайти гідну 
роботу та ще й з пристойною зарплат-
нею для незрячого дуже важко. Середня 
заробітна плата інвалідів на підприємстві 
за минулий рік становила 1045 гривень. 

− Однак працевлаштуватися тоталь-
но сліпому дуже нелегко, −говорить го-
лова правління Кременчуцької ТПО 
Віталій Островський. − За радянських 
часів підприємства мали планові завдан-
ня на виготовлення щіток, електроарма-
тури та інших виробів, де була значна 
частка ручної праці, яку могли виконува-
ти незрячі. Тепер же для здешевлення 
собівартості продукції ця робота покла-
дена на машини, тому УТОС став некон-
курентоздатним. Якщо раніше виготов-
лення і реалізація продукції визначали-
ся держпланом, то зараз треба самим в 
конкурентній боротьбі шукати замовників, 
іноді в інших країнах. Часто все залежить 
від випадку. 

Маємо надію, що держава врешті-решт 
зверне увагу на проблеми працевлашту-
вання незрячих і введе держзамовлен-
ня на продукцію, доступну праці інвалідів 
по зору. Це б допомогло вирішити багато 
проблем. 

того, за кожними воротами 
стоїть зрячий помічник, що 
командує, коли і в якому 
напрямку треба бити, якщо 
гравець наближається до 
воріт суперника. Зазвичай 
гра відбувається просто 
неба.

Чернігівці в цьому 
змаганні виграли у ру-

мунської команди, зве-
ли внічию матч з господа-
рями, однак поступилися 
росіянам.

− Ми вже вчетверте гра-
ли з росіянами і жодного 
разу не було навіть нічиєї. 
У північних сусідів 13 ко-
манд з белболу. Вони про-
водять змагання між со-

бою, а також виходять на 
міжнародний рівень. Не 
те, що ми, єдина белболь-
на команда на всю Україну. 
Та, мабуть, мало хто й 
чув у нас про цю гру, − 
розповідає тренер та воро-
тар команди Сергій Самко.

− Можна позаздри-
ти і білорусам, які мають 
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Згідно з офіційною інформацією в 
Україні проживає понад 50 тисяч 
сліпих і близько 100 тисяч осіб із 

серйозними вадами зору, але насправді 
точних даних немає, бо таку статистику 
не веде жодне відомство чи міністерство. 
Зараз ці люди по суті залишені наодинці 
зі своїми проблемами й змушені ви-
живати на мінімальну пенсію. Адже 
сьогодні чимало виробничих підприємств 
Українського товариства сліпих, які за ра-
дянських часів були для незрячих всім, 
більше стоїть, ніж працює, а отримують 
люди за свою роботу копійки.

Крім того, в нашому «здоровому» 
суспільстві люди настільки заклопотані 
своїми справами і негараздами, що не зав-
жди звертають увагу на те, що діється на-
вколо них і чи потрібна поряд комусь до-
помога. Людей з інвалідністю ігнорують, 
намагаються не помічати їх, успішні ж ча-
сто взагалі дивляться звисока, а отже й 
тих, хто може простягнути руку допомо-
ги, дуже мало.

«Нас не помічають на вулицях, майже 
завжди проблематично перейти доро-
гу й мало хто може допомогти в цьому. 
Неприємно буває й у магазинах, коли ти 
не бачиш цін й просиш продавців допо-
могти, а їх це дратує, і ти на додачу до 
товару отримуєш ще й хамство. Трапля-
ються випадки обрахування з грошима, 
продаж неякісних товарів», − розповідає 
Ніла Філімончук, голова Бердичівської 
ТПО УТОСу про будні незрячих міста. 

На обліку в ТПО перебуває 365 
інвалідів I й II груп, більшість − люди, що 
пропрацювали все життя і почали втра-
чати зір. Відвідувачами напівпідвально-
го приміщення, де розміщується орга-
нізація, переважно є люди пенсійного і 
передпенсійного віку, молодь із вадами 
зору не вважає за потрібне приєднуватися 
до співтовариства й шукати можливість 
реалізувати себе в чомусь.

ВіСТі з МіСЦЬ ● БерДичіВ

Знайти хоч якусь роботу на Житомир-
щині важко навіть здоровим людям, а 
перед незрячими взагалі майже всі двері 
зачинені. Працюють лише підприємства 
сліпих в обласному центрі та в місті 
Коростені, відділення в районних цен-
трах зараз або на межі закриття, або 
не працюють взагалі. У Бердичеві цех, 
де працювали люди з вадами зору, вже 
давно не функціонує. Єдиним прихист-
ком для незрячих залишається їхня 
територіальна первинна організація, яка 
може надати певний соціальний захист, 
моральну підтримку, де інвалід по зору 
може почуватися господарем. Багато пи-
тань тут вирішуються спільно, на принци-
пах взаємодопомоги. 

Люди, які вперше звертаються до 
міської організації УТОСу, гадаючи, що 
вона функціонує на кшталт соцзабезу, 
запитують: «Чому ви не даєте того й 
того?», − а згодом дуже дивуються, що 
купка людей зібралася, щоб допомага-
ти одне одному.

ЯК жиВуТЬ незрЯчі 
у БерДичеВі

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БЕРДИЧІВСьКОЇ ТПО 
НІЛА ФІЛІмОНЧУК.

ВіСТі з МіСЦЬ ● КреМенчуК

незрЯчі 
КреМенчуКа 
ВижиВаЮТЬ, 
ЯК МОжуТЬ

Разом із містом Комсомольськом і 
п'ятьма прилеглими районами Кре-
менчуцька ТПО налічує 549 членів 

Товариства, з яких близько 400 − кре-
менчужани. Переважна більшість не-
зрячих міста − нинішні або колишні 
працівники УВП, що колись кооперувало-
ся з уславленим «КрАЗом». Тоді вироб-
ниче підприємство задовольняло майже 
всі матеріальні та духовні потреби незря-
чих. Тепер же воно, як і вся виробнича 
система Товариства, переживає кризові 

часи. Багато інвалідів по зору залиши-
лося без роботи, в занепаді перебуває 
інфраструктура УВП. Взяти хоча б поваж-
ного віку гуртожиток.

Прісно пам'ятна коридорна система із 
загальною кухнею. Ремонт очевидно тут 
був ще за царя Панька, коли була земля 
тонка. Підлога в коридорах нерівна. На 
11 сімей один душ, щоправда, є бойлер, 
яким пишаються мешканці.  

Незряче подружжя Тимошенків Сергій 
та Лариса мешкають тут уже давно. Вони 
перебувають на квартирній черзі уже по-
над десять років, але отримати квартиру 
навіть пільговикам − фата моргана. І таких 
сімей в гуртожитку не одна. Сергій − опе-
ратор комп'ютерного набору на півставки 
в бібліотеці УВП, яка розташована тут же, 
в гуртожитку. Заробіток невеликий, тому, 
якщо випадає нагода, підробляє ще й на 
підприємстві, коли там є робота.

● СПОРТ ● СПОРТ ● СПОРТ ● СПОРТ ● СПОРТ ● СПОРТ ● СПОРТ ●

Нещодавно з Кишине-
ва повернулися п'я-
теро чернігівських 

спортсменів-інвалідів по 
зору, що посіли друге міс-
це у товариській зустрічі з 
белболу. 

Белбол (bell − дзвінок, 
ball − м’яч (англ.) − це 
своєрідна гра в футбол 
наосліп. Команда склада-
ється з чотирьох незрячих 
гравців (двох захисників і 
двох нападників) та одного 

зрячого воротаря. Гравці із 
залишком зору одягають 
маски. М'яч наповнений 
металевими кульками, які 
дзвенять, як брязкальце. 
Звідси й назва гри. Він на-
багато важчий за звичай-
ний футбольний і зовсім 
не підстрибує. Зате коштує 
аж 200 доларів. Гра ве-
деться ногами і досить 
травматична. Гравці по-
переджають одне одного 
про своє пересування гуч-
ними криками, щоб уник-
нути травмувань. Окрім 

Гра 
наОСЛіП, 
Ще й Без 

ТренуВанЬ
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Але є проблеми, які не можна вирішити 
силами ПО сліпих міста. Головними з 
них, за словами членів Бердичівської 
ТПО, є дороги із тротуарами й поїздки в 
громадському транспорті. Причому для 
сліпих і людей із залишком зору ці про-
блеми майже рівноцінні, оскільки з ямами 
й вибоїнами, як і з хамством водіїв марш-
рутних таксі, які нерідко й висаджують 
незрячого в незнайомому місці, їм дово-
диться зіштовхуватися щодня. Щоб пішки 
пересуватися містом, треба не тільки 
добре орієнтуватися в ньому, а й бути 
вельми обережними. Людям із залиш-
ком зору слід добре дивитися під ноги, бо 
можна травмуватися, не кажучи вже про 
захаращеність тротуарів автомобілями. 
Переходити ж дорогу, особливо там, де 
немає озвучених світлофорів, взагалі дуже 
небезпечно для життя. У центрі й кількох 
мікрорайонах завдяки турботі міської вла-
ди обладнано п'ять таких світлофорів. Це 
трохи поліпшує ситуацію, але хотілося б, 
звичайно, щоб їх було більше.

(Відзначимо, що для такого невели-
кого міста, як Бердичів, – така кількість 
озвучених світлофорів – дуже добре. 
Це свідчить про плідну співпрацю голо-
ви правління ТПО Ніли Олександрівни 
Філімончук з місцевою владою, яка з 
розумінням ставиться до проблем сліпих. 
Мер міста Василь Костянтинович Мазур 
не з чуток знає про потреби незрячих. Він 
нерідко буває в організації. (Прим. ред.). 

Допомагає виживати бердичівським 
інвалідам по зору міська влада, завдя-
ки якій вони сплачують за комунальні 
послуги лише 50 відсотків і отримують 
матеріальну підтримку не тільки до свят. 
Активно допомагають також і майже всі 
місцеві підприємці й релігійні організації. 
Усім, хто в наш нелегкий час знаходить 
засоби й бажання допомогти, люди з ва-
дами зору висловлюють щиру подяку за 
підтримку.

Втім головний рецепт виживання 
членів Бердичівської ТПО − оптимізм, 
творчість і віра в людей та свої сили. 
Адже вони, незважаючи на повсякденні 
труднощі, живуть, разом вирішуючи свої 
проблеми, й можуть бути прикладом для 
тих, у кого не вистачає сил жити. Варто 
кілька хвилин поспілкуватися з ними, щоб 
зарядитися їхнім гарним настроєм і пози-
тивом. Пишуть вірші, беруть участь у чис-
ленних конкурсах та виступах як у місті, 
так і в області. 

Популярним серед бердичівських 
утосівців є вокально-інструментальний 
колектив «Надія», створений в 2002 році 
при організації, який посідає призові місця 
на різних конкурсах, відомий в області і 
за її межами. І найголовніше: інваліди з 
найтяжчою формою каліцтва допомага-
ють одне одному. Вони не сидять склав-
ши руки і, мабуть, в цьому секрет їхнього 
оптимізму й життєлюбства.

За матеріалами Інтернету. 

ВОКАЛьНИЙ АНСАмБЛь БЕРДИЧІВСьКОГО ТПО. КЕРІВНИК Л.м. РОЗІНСьКА.
ВИКОНАВИЦІ: (ЗЛІВА НАПРАВО) м.А. БАЧІНСьКА, К.Й. ЯРОмЕНКО, Р.І. ФІДРА, К.Г. ДОРОНІНА, О.І. ЯВОРСьКА, 

Л.П. ПОЛІЩУК, Л.м. ДОЛІШ, Т.В. ЯРОЩУК, Є.Д. ГУДЗь.

ЮриДичні ПиТаннЯ

Нерідко в Україні порушується пра-
во інвалідів на пільговий проїзд в 
автомобільному транспорті. Водії 

маршруток відмовляють інвалідам, по-
силаючись на те, що у них ніби вже є інші 
пільговики, чи просто відмовляють, нічого не 
пояснюючи, а в гірших випадках виштовху-
ють та застосовують силу стосовно інвалідів. 
Бувають випадки, коли вони спеціально ви-
саджують інвалідів по зору в незнайомому 
місці. Тому виникає питання, чи є все ж таки 
якісь обмеження щодо кількості місць для 
пільговиків, чи це вигадки перевізників? 

Відповідно до статті 38-1 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» інваліди, діти-інваліди та 
особи, які супроводжують інвалідів І гру-
пи або дітей-інвалідів (не більше одного 
супроводжуючого), мають право на безо-
платний проїзд у пасажирському міському 
транспорті. Пільгове перевезення інвалідів 
здійснюють усі підприємства транспор-
ту незалежно від форми власності та 
підпорядкування відповідно до Закону 
України «Про транспорт». 

Стаття 12 Закону України «Про транс-
порт» зобов’язує транспортні підприємства 
забезпечувати права на пільги громадян 
щодо користування ним. 

Відповідно до статті 37 Закону України 
«Про автомобільний транспорт» (у редакції 
Закону за № 3492-IV від 23.02.2006) пільгові 
перевезення пасажирів, які відповідно до 
законодавства користуються такими права-
ми, забезпечують автомобільні перевізники, 
які здійснюють перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користу-
вання. 

Автомобільному перевізнику, який здійс-
нює перевезення пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користування, 
забороняється відмовлятися від пільгового 
перевезення, крім випадків, передбаче-
них законом. Відповідно до підпункту 10 
пункту 145 «Правил надання послуг паса-
жирського автомобільного транспорту», 
затверджених постановою КМУ від 18 лю-
того 1997 року за № 176 в редакції поста-
нови від 26 вересня 2007 року за № 1184) 
перевізник зобов'язаний здійснювати пере-
везення пасажирів з квитками і пасажирів, 

яким згідно із законодавством надано пільги 
щодо плати за проїзд. 

Отже, відмова у пільговому перевезені 
є незаконною, тому що закон не містить 
норми про обмеження кількості місць для 
перевезення пільгових категорій пасажирів. 
Більше того, відповідно до статті 38-1 Закону 
України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» звуження змісту та об-
сягу права осіб з інвалідністю на пільговий 
проїзд у транспорті не допускається. 

Відповідно до статті 133-1 «Кодексу 
України про адміністративні правопорушен-
ня» безпідставна відмова від передбаченого 
законом пільгового перевезення громадян 
тягне за собою накладення штрафу на водіїв 
транспортних засобів, громадян − суб'єктів 
підприємницької діяльності від восьми до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

У разі порушення вашого права на 
пільговий проїзд в міському або приміському 
автомобільному транспорті ви можете 
звернутись за захистом свого права до 
територіального управління Державної 
інспекції України з безпеки на наземному 
транспорті. 

При складанні та поданні скарги або за-
яви необхідно вказувати дату, час, номер 
маршруту та державний номерний знак 
маршрутного таксі, водій якого допустив по-
рушення вашого права. Якщо ви все ж таки 
заплатили за проїзд, то вимагайте квиток від 
водія, який необхідно буде зберегти та до-
дати до своєї скарги. 

Адреси територіальних управлінь Дер-
жавної інспекції України з безпеки на назем-
ному транспорті можна знайти на офіційному 
сайті цієї інспекції: http://www.uti.gov.ua/.

ПраВО 
на БезКОШТОВний 

ПрОЇзД
Посилання на Закон України 

про автомобільний транспорт.
Яка ж має бути кількість 

пільгових місць у транспорті?


