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звільняють від сплати коштів у разі невиконання ними нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів;
6) право інвалідів на працевлаштування гарантовано і Законом України «Про
зайнятість населення». Починаючи з 2006
року (відповідно до законодавчих змін,
ініційованих Валерієм Сушкевичем), інвалідам, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу, надається статус безробітного
з відповідним матеріальним забезпеченням і наданням соціальних послуг (зазначене положення збережено і у новій редакції
Закону України «Про зайнятість»). А саме,
надається:
– виплата допомоги по безробіттю, зокрема одноразова її виплата для організації
безробітним підприємницької діяльності;
– матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
– надання послуг щодо професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
– пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, зокрема шляхом
надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування
організації оплачуваних громадських робіт
для безробітних (інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт тільки
за їх згодою).
Крім того, з січня 2013 року роботодавцю,
який працевлаштовує на нове робоче місце
громадян – осіб з інвалідністю та яким надано статус безробітного, за направленням
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції, строком не менше ніж
на два роки щомісяця протягом одного року
компенсуються фактичні витрати у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну
особу за місяць, за який він сплачений.
В Україні створена розгалужена система управління професійною реабілітацією та зайнятістю інвалідів, до якої
належать органи виконавчої влади,
роботодавці та громадські організації.
Головним органом у системі центральних

органів виконавчої влади з формування
та реалізації державної політики у сфері
зайнятості населення є центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної
політики (наразі – Мінсоцполітики України)
– ст. 17 Закону України «Про зайнятість населення».
Мінсоцполітики у межах своїх повноважень, відповідно до статті 9 Закону України
«Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
здійснює заходи щодо реалізації державної
політики у сфері реабілітації інвалідів, а саме:
розробляє нормативно-правові акти з питань
соціального захисту інвалідів, бере участь у
розробленні державних і цільових програм,
заходів з трудової реабілітації інвалідів,
визначає напрями фінансування для забезпечення потреби в трудовій та професійній
реабілітації інвалідів; сприяє працевлаштуванню інвалідів через державну службу
зайнятості шляхом організації контролю за
дотриманням нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів і сплатою сум
адміністративно-господарських санкцій та
пені у разі його невиконання.
На місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування покладено повноваження щодо організації виконання державних програм у сфері реабілітації інвалідів (ст. 10 Закону України «Про
реабілітацію інвалідів»).
До системи органів виконавчої влади,
які забезпечують реалізацію державної
політики у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, входить Державна служба зайнятості України та її територіальні органи, основними завданнями яких,
відповідно до Положення, затвердженого
Указом Президента України від 16 січня 2013
року за №19/2013, є реалізація державної
політики у сфері зайнятості населення та
трудової міграції; сприяння громадянам
у доборі підходящої роботи; надання роботодавцям послуг з добору працівників;
організація підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці; додаткове сприяння у
працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку
праці.
(Продовдення див.
у наступних номерах газети.)
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Утосівці – зразок для інших

а Криворізькому УВП відбувся загальноміський семінар-практикум,
присвячений
темі
соціальної
реабілітації людей з обмеженими можливостями здоров’я.
У зустрічі взяли участь заступник директора Криворізького міського центру зайнятості Віта Лобанова, керівники управлінь соціального захисту
населення, економіки, освіти та науки виконкому Криворізької міськради,
закладів профтехосвіти, представники
підприємств міста. Захід провели з метою
вивчення досвіду роботи з людьми з обмеженими можливостями здоров’я щодо
їх реабілітації, соціального захисту, спри-

яння працевлаштуванню та залучення до
суспільно корисної праці.
Протягом 80 років існування Криворізьке учбово-виробниче підприємство
Українського товариства сліпих пройшло
шлях від невеличкої артілі, що випускала товари широкого вжитку, до сучасного
виробника освітлювальних приладів та
іншої електротехнічної продукції.
Сьогодні на підприємстві працюють
218 осіб, з них 126 – інваліди по зору. 7 незрячих було працевлаштовано минулого року за направленням Криворізького
міського центру зайнятості.
Криворізьке УВП одне із небагатьох
підприємств Українського товариства
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сліпих, яке в умовах сьогодення працює
на належному рівні.
– На підприємстві трудяться ветерани,
молодь, багато хто з молодих спеціалістів
продовжує навчання. Підприємство живе
і працює, забезпечує соціальний захист
людей з найтяжчою формою каліцтва, –
зазначив директор УВП Станіслав Парадовський.
У колективі панує добра і тепла атмосфера, люди приходять на допомогу одне одному, навчають тих, хто нещодавно втратив зір, підтримують у
скрутну хвилину, разом відпочивають та
організовують дозвілля. Одне слово: живуть повноцінним насиченим життям. А
робота для кожного не лише спосіб задоволення матеріальних потреб, а й стимул забути про інвалідність і повернутися до справжнього життя, хоча у кожного непроста, а часом, без перебільшення,
– героїчна людська доля.
Звертаючись до присутніх, Микола Качиба розповів, що працює на підприємстві
майже півстоліття, зір втратив зовсім маленьким хлопчиком після поранення від
вибухових речовин, що залишилися з
часів війни.
Спочатку сам був учнем, зараз – наставник для молоді. «Я гордий тим, що
працюю!» – говорить ветеран.
«Люди з інвалідністю справді потребують особливих умов праці, але насамперед вони чекають на розуміння,
індивідуальний підхід та допомогу в
бажанні реалізуватися та бути корисним
суспільству, – сказала Леся Парадюк,
молода гарна дівчина. – Я працюю на
підприємстві майже 8 років, незабаром
закінчую навчання в магістратурі». Тож
на підприємстві буде свій власний юрист.
У своєму виступі заступник директора Криворізького міського центру
зайнятості Віта Лобанова розповіла, що
служба зайнятості працює з інвалідами
відповідно до Методології надання
соціальних послуг людям з інвалідністю.
Особистий консультант співпрацює
з клієнтом, враховуючи рекомендації
індивідуальної програми реабілітації.
Віта Олександрівна запропонувала
соціальним партнерам служби зайнятості
використовувати всі преференції нового
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Фото Івана МИХАЙЛЕНКА.
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ДИРЕКТОР КРИВОРІЗЬКОГО УВП
СТАНІСЛАВ ПАРАДОВСЬКИЙ.

законодавства про зайнятість: навчання
спеціалістів під замовлення, компенсацію
єдиного соціального внеску роботодавцеві за працевлаштування безробітних,
які недостатньо конкурентоспроможні
на ринку праці. Вона звернулась до
присутніх представників підприємств
та освітян із пропозицією створення навчальних програм для підготовки людей
з особливими потребами та подальшого
їх працевлаштування.
Підсумовуючи зустріч, заступник начальника управління праці та соціального
захисту населення міськвиконкому Ольга
Калугіна зазначила, що органи місцевого
самоврядування вирішують питання
«адресної» допомоги для трьох тисяч
осіб з особливими потребами. Вона подякувала міському центру зайнятості за
допомогу в питаннях працевлаштування інвалідів та тісну співпрацю в рамках
соціального партнерства.
Учасники семінару відвідали виробничі
цехи підприємства, побажали колективу та керівникам успіхів у подальшій
діяльності.

для використання праці інвалідів у звичайному виробничому середовищі, а там, де це
неможливо, створювати спеціальні робочі
місця;
4) ратифікувавши у 2009 році Конвенцію
про права інвалідів, Україна відповідно до
статті 27 визнала право інвалідів на працю
нарівні з іншими, що включає право на отримання можливості заробляти собі на життя
працею, яку інвалід вільно обрав чи на яку він
вільно погодився, в умовах, коли ринок праці
та виробниче середовище є відкритими,
інклюзивними та доступними для інвалідів.
Україна взяла зобов’язання забезпечувати і заохочувати реалізацію права на працю
особам, які отримують інвалідність під час
трудової діяльності, шляхом ужиття, зокрема
в законодавчому порядку, належних заходів,
спрямованих на:
– заборону дискримінації за ознакою інвалідності щодо всіх питань, які стосуються всіх
форм зайнятості, зокрема умов прийому на
роботу, наймання та зайнятості, збереження
роботи, просування по службі та безпечних і
здорових умов праці;
– розширення можливостей для індивідуальної трудової діяльності, підприємництва,
розвитку кооперативів і організації власної
справи;
– наймання інвалідів у державному секторі;
–   стимулювання наймання інвалідів у
приватному секторі за допомогою належних
стратегій і заходів, які можуть включати програми позитивних дій, стимули та інші заходи;
– забезпечення інвалідам належного пристосування робочого місця;
– заохочення набуття інвалідами досвіду
роботи в умовах відкритого ринку праці;
– заохочення програм професійної та кваліфікаційної реабілітації, збереження робочих місць і повернення інвалідів на роботу;
5) питання зайнятості і працевлаштування інвалідів, визначення джерела коштів, які
спрямовуються на їх професійну реабілітацію, регламентовано Законом України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні».
Цим Законом визначено, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей
інвалідів та з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.
В Україні законодавчо встановлений норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Для підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, зазначений норматив
встановлений у розмірі 4% середньообліко-
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вої чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від
8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого
місця (далі – норматив).
Роботодавців зобов’язано самостійно
розраховувати кількість робочих місць для
працевлаштування інвалідів і забезпечувати їх працевлаштування, реєструватися у
відповідних відділеннях Фонду соціального
захисту інвалідів та щороку подавати їм
звітність про зайнятість та працевлаштування інвалідів.
Контроль за виконанням роботодавцями нормативу, їх реєстрації та подання звітів
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
покладено на центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за дотриманням
законодавства про працю, зайнятість населення.
Виконанням нормативу вважається працевлаштування роботодавцем інвалідів за
основним місцем роботи. За невиконання
нормативу роботодавці сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські
санкції (які є коштами спеціального фонду Державного бюджету України) за рахунок прибутку, який залишається в їх
розпорядженні після сплати всіх податків
і зборів (обов’язкових платежів). Сума зазначених санкцій визначається в розмірі
середньої річної заробітної плати за кожне
робоче місце, не зайняте інвалідом, а для
підприємств, на яких працює від 8 до 15
осіб, – в розмірі половини середньої річної
заробітної плати.
Зазначений механізм відповідає практиці
більшості європейських країн.
Зокрема, у Республіці Польща норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів встановлено на рівні 6% від
чисельності працівників. Зазначений норматив зі створення робочих місць для працевлаштування інвалідів свідомо виконується
всіма роботодавцями. До відповідного Фонду у Польщі за рік роботодавці, у разі невиконання цього нормативу, сплачують близько
2 млрд. євро, а в суді оспорюють не більше
4 – 5 справ.
В Україні ситуація кардинальним чином
різниться. Зокрема, роботодавці пропонують
для осіб з інвалідністю низькокваліфіковані
професії та з важкими умовами праці
(двірники, прибиральники, роботи на висотних об’єктах) або унікальні професії (перекладач з японської мови тощо).
Однак, якщо у європейських країнах зазначений норматив виконується роботодавцями
свідомо, то в Україні ситуація кардинально різниться. При цьому, в судовій практиці поширені випадки, коли роботодавців
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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
Заслухавши та обговоривши 26 – 27 вересня 2013 року у м. Керч (АР Крим) на
виїзному засіданні Комітету інформацію
щодо права осіб з інвалідністю на працю:
стан реалізації та перспективи, думки народних депутатів України – членів Комітету,
фахівців відповідних міністерств, а також представників громадських організацій
інвалідів, Комітет зазначає наступне.
В Україні інтеграція осіб з інвалідністю
у суспільні відносини є однією із гострих
соціальних проблем, вирішення якої вимагає дієвих заходів щодо їх реабілітації,
більш активного і дієвого залучення органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування на всіх рівнях до вирішення проблем
цієї категорії населення.
Одним із головних питань у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю нарівні з
реабілітацією є питання їх працевлаштування і трудової зайнятості, оскільки це дає їм
змогу інтегруватися в суспільство та залучитися до системи соціально-економічних
відносин, забезпечує умови для їх економічної автономії, самореалізації.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун,
виступаючи на Генеральній асамблеї ООН
на відкритті засідання високого рівня, присвяченому здійсненню цілей в галузі розвитку в інтересах інвалідів, зазначив, що
згідно з даними Міжнародної організації
праці, виключення інвалідів з ринків
зайнятості обходиться економікам бідних
країн у 7% від ВВП.
Станом на 01.07.2013 року в Україні
налічується близько 2,8 млн. громадян,
визнаних у встановленому порядку особами з інвалідністю, із них 728 315 осіб
працевлаштовані (включаючи інвалідів працездатного і непрацездатного віку).
Осіб з інвалідністю працездатного віку
(жінки від 18 до 55 років, чоловіки – від 18 до
60 років) налічується 1 487 224 осіб, із них
тільки 531 188 осіб працевлаштовані.
Таким чином, в Україні охоплені трудовою
діяльністю 26% (або кожний четвертий) від
загальної кількості інвалідів (включаючи

інвалідів пенсійного віку), або 36% (або кожний третій) від кількості інвалідів працездатного віку (жінки з 18 до 55 р., чоловіки –
з 18 до 60 р.). До того ж, із загальної кількості
працевлаштованих 69% – інваліди ІІІ групи,
27% – ІІ групи та 2,9% – І групи.
Таким чином, на цей час майже 74% від
загальної кількості інвалідів, більшість з яких
є інвалідам І та ІІ груп, не охоплені трудовою
діяльністю, незважаючи на значну кількість
нормативно-правових актів у цій сфері, а
саме:
1) ратифікувавши 06.03.2003 року Конвенцію про професійну реабілітацію та
зайнятість інвалідів за №159, Україна взяла на себе зобов’язання реалізувати політику,
спрямовану на забезпечення поширення професійної реабілітації на всі категорії
інвалідів, а також на сприяння зайнятості
інвалідів на відкритому ринку праці;
2) імплементація значної частини норм
та положень Конвенції про професійну
реабілітацію в Україні стала можливою завдяки прийняттю Закону України «Про
реабілітацію інвалідів в Україні». Зокрема, відповідно до статті 38 зазначеного Закону професійна реабілітація, яка
включає професійний добір, професійну
орієнтацію, професійну освіту, професійну
підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію,
раціональне
працевлаштування,
спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його
трудового влаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці; а трудова реабілітація
(ст. 39) передбачає тренування відновленої
моторної здатності з використанням засобів
реабілітації з метою створення інваліду
умов для праці за можливості у звичайному виробничому середовищі за допомогою
індивідуальних заходів;
3) у 2007 році Україна, як член Ради
Європи, приєдналась до Європейської
соціальної хартії і зобов’язалась активно
сприяти зайнятості інвалідів, їх професійній
орієнтації і навчанню, створювати умови
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Ж И Т Т Я С Л І П И Х З А Р У БЕ Ж Е М

«Ми такі Ж, як усі.
Єдина різниця, що не бачимо»

Л

юдям з вадами зору не бракує
проблем й у країнах Європейського Союзу, але там їх намагаються вирішувати набагато активніше, ніж
в Україні, – коли волею держави, а коли
і під тиском громадськості. Незрячі закликають приділяти їм увагу, але наголошують, що вони такі самі люди, як
і інші – тільки що не бачать. Катерина Кольцова на власному досвіді знає
життя людей з вадами зору в Україні
та у Чехії.
Співачка, композитор і фольклорист,
вона останніми роками живе і працює в
Чехії.
Катерина Кольцова жила у Києві і
свого часу була членом Українського товариства сліпих, перебувала на обліку
в одній із столичних первинок. Вона
пригадує свої враження від життя в
Україні, звідки виїхала близько 20 років
тому. За її словами, найбільша проблема для України стосовно людей, котрі
не бачать, є те, що їхнім питанням не
займається держава. Жінка згадує, як
виростала і прагнула здобути освіту в
Україні.
«Я маю такий гіркий досвід, коли
хотіла навчатися співу в Україні, то я
не могла вступити до музичного училища – це було дуже-дуже важко, виникали конфлікти із приймальною комісією.
І мамі сказали, якщо у вас народилася
сліпа донька, то це ваша проблема, і не
треба цим псувати життя іншим, «нормальним» людям».
Та хоча це було давно, але таке ставлення до незрячих чи людей із поганим
зором нерідко зустрічається в Україні й
донині.
«Я нещодавно збиралася до Львова на конференцію, – продовжує пані
Катерина. – Хотіла їхати зі своїм псомповодирем, та мені було чітко сказано
в українському посольстві, що ніякого

пса-поводиря просто не існує. Як це не
існує, кажу. Я їжджу зі своїм псом тут
по Європі, я з ним живу в готелях, я з
ним ходжу на сцену, читаю з ним лекції,
і нікому з цього не робиться погано,
тому що це норма, яка прийнята. Це
тільки штрих, малий штрих, але таких
проблем дуже багато. Крім бюрократичних труднощів, є й суто практичні: наприклад, те, як працює в Україні транспорт, переважно цілком не пристосований для перевезення людей з вадами
зору», – звертає увагу Катерина Кольцова.
«Я не можу собі уявити, як у маршрутках, наприклад, у Києві, людина
може зорієнтуватися. Це все розраховано на здорових людей. Тим часом у
Чехії картина цілком інша – починаючи
з ліфтів на більшості станціях метро
у Празі, тактильної плитки на тротуарах, яку відчуваєш підошвами і якою
позначені підступи до пішохідних
переходів, від світлофорів, які цоканням
підказують незрячим червоне світло чи
зелене, і які можна перемкнути самому
на зелене за допомогою дистанційного
пульта.
Власне, такі пульти люди з вадами
зору використовують і в інших громадських місцях. Наприклад, щоб увімкнути
собі біля ескалаторів у метро оголошення, як вони цього дня рухаються («лівий
ескалатор стоїть, середній їде нагору,
правий їде донизу»).
Така ж система працює і в наземному празькому транспорті, – продовжує
розповідати співачка. – Коли приходить
автобус, ви покладаєтесь на те, що
хтось вам скаже, який це номер автобуса. Я ж, коли у Празі стою на зупинці,
дістаю такий диск, де є декілька кнопочок, і ті кнопочки мені «говорять», коли
приїжджає автобус чи трамвай, який це
номер. І нікого не треба мені питати».
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Така турбота і небайдуже ставлення до людей з проблемами зору починається в Чехії з раннього дитинства,
про що також розповідає Катерина
Кольцова.
«Моя донька Дебора навчається в
нормальній чеській школі. Вона погано
бачить. З нею сидить асистентка, котра
їй допомагає. Це можливість для неї
вчитися поміж зрячими дітьми. При цьому вчителі роблять усе, щоб учні були
уважні і добрі до однокласника з особливими потребами. У нашій ситуації
пані учителька від першого до п’ятого
класу проводила таку виховну роботу з
учнями і створила такі умови, що хоча
Дебора погано бачить, але вона наша,
вона вчиться з нами, і це мусить бути
для нас законом».
Катерина Кольцова сподівається,
що й в Україні обов’язково поліпшиться
ставлення до незрячих та й інших лю-

дей з особливими потребами. Але мусить пройти якийсь час, щоб це досягнуло рівня хоча би Чехії, не кажучи вже
про Німеччину та інші країни Заходу.
Історична довідка
У Чехії традиція допомагати людям з
вадами зору виникла вже давно.
Наприкінці XIX століття лікар і
поміщик Ян Дейл продав свою землю
для того, щоб на Малій Страні (частині
старого міста) у Празі побудувати школу
для незрячих людей. Це була не просто
школа, а цілий, якщо казати сучасною
мовою, реабілітаційний центр. У цьому
закладі люди з порушеннями зору мали
змогу здобувати освіту й професію,
їх навчали захищати свої права та
інтереси. Це були перші кроки розуміння
потреб й турботи про інвалідів по зору,
які мали в подальшому великий розвиток у європейському суспільстві.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

З

Спеціальні техзасоби для
навчання незрячих школярів

а підтримки донорів МБФ «Українська біржа благодійності» наприкінці
грудня 2013 року Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка
інвалідів» (УСІ) придбав брайлівські
друкарські машинки «Parkins Standart»
і комп’ютери із синтезаторами мови на
загальну суму 51 500 грн. Технічні засоби використовуватимуться для навчання дітей з вадами зору, які здобувають освіту в умовах звичайних шкіл. Про
це повідомила прес-служба Львівської
міської ради.
Діяльність проекту поширюється на
всю територію України, а це дасть змогу
дітям з будь-якого куточка України звернутися до УСІ і безкоштовно отримати необхідне для навчання обладнання,
повідомила виконавчий директор ЛОО
ВГО УСІ Оксана Потимко.
«Сьогодні чимало дітей з вадами зору,
особливо тих, які мають додаткові захворювання або комплексні порушення,
позбавлені можливості здобувати освіту.

Спеціальні школи-інтернати не приймають на навчання незрячих дітей з
комплексними ураженнями через необхідність особливого догляду, а звичайні
школи не мають можливості навчати
незрячих дітей через брак спеціальних
технічних засобів і освітніх методик. Маючи перший позитивний досвід інклюзивного навчання сліпонародженої дитини в умовах звичайної школи, ми взялися
посприяти дітям з інших куточків України
щодо забезпечення їм рівних прав і можливостей у здобутті освіти.
Завдяки фінансовій підтримці донорів,
зокрема – бельгійської компанії «Melexis»,
що перерахувала 50 000 грн., вдалося
оперативно придбати необхідні технічні
засоби.
Зараз ми відкриті до співпраці з усіма,
хто звернеться з відповідним клопотанням: батьками дітей з глибокими ураженнями зору, педагогами загальноосвітніх
шкіл, психолого-медико-педагогічними консультаціями, управліннями освіти та ін.».
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ЧЕРЕЗ ТЕМНІ ОКУЛЯРИ ДІАНУ ГУРЦКУ
НЕ ПУСКАЮТЬ ДО США

куляри – перешкода
для в'їзду до США.
Діана Гурцка разом
зі своїми рідними планувала провести новорічні
свята і разом з цим взяти
участь у заходах, присвячених інвалідам, у Сполучених Штатах. Однак виникли неочікувані труднощі.
26 грудня минулого року
співачці відмовили у видачі
американської в'їзної візи,
хоча вона уже неодноразово бувала в США.
Причина відмови – фото
незрячої виконавиці в окулярах. Цього ж разу вперше
вимагається для оформлення дозволу на в'їзд в країну
фото без окулярів.
Ось яку відповідь на
звернення до консульства
отримав чоловік Діани адвокат Петро Кучеренко:
«Хочемо
поінформувати
Вас, що керівництво консульського відділу посольства консультувалось і узгоджувало це питання з
Державним департаментом
США, намагаючись знайти
можливість надання дозволу Вашій дружині на використання для візи фотографії,
де вона відзнята в темних
окулярах. На жаль, отримана відповідь була однозначно негативною. Згідно з
чинними на сьогодні правилами звертання за американськими візами, заявникам на візи не дозволяється
використання фотографій,
де вони відзняті в окулярах або в окулярах із затемненими лінзами. Хочемо завірити Вас: якби
існувала хоча б найменша
можливість зробити виняток для Вашої дружини, ми б
зробили це без зволікання.
Ми будемо раді завершити

розгляд заяви Вашої дружини на візу, коли буде надана
фотографія, що відповідає
чинним вимогам. Якщо ж
Ваша дружина вирішить забрати паспорт, ми повернемо його згідно з прийнятою
процедурою.»
«Якби я могла надати іншу фотографію, я
була б дуже рада. Гірко не

стільки від самої відмови,
як від її причини», – сказала
35-річна співачка.
Петро Кучеренко вирішив звернутися безпосередньо до американського
посла Макфола, щоб отримати допомогу у вирішенні
цього питання: «Це вражаючий за своєю неполіткоректністю випадок, – пише
захисник і чоловік Гурцкої.
– Всі попередні документи, паспорти і візи Діани
в США були оформлені з
фотографіями в темних
окулярах, бо окуляри не каприз чи данина моді.
Це життя моєї дружини,
сповнене всіляких випробувань. Міра моральних
страждань людини, яку
принизили і вказали на її
нижчий, порівняно з умовно
здоровими людьми, статус,
колосальна».
Це особливо вражаючий
факт, коли взяти до уваги, що в США заборонена будь-яка дискримінація
інвалідів.

скасувалИ рейс

У

США співробітники авіакомпанії US Airways скасували рейс з Філадельфії до Нью-Йорка через те, що на
борту літака був пес-поводир.
Бортпровідники заявили, що собака ходив між рядами і міг створити небезпеку для інших пасажирів. Однак господар пса Альберт Рицци запевняє, що тварина
сиділа поруч з його кріслом і нікому не заважала. Це
підтверджують й інші пасажири літака, які заступилися за
чоловіка-інваліда, коли бортпровідники вирішили вивести його із салону.
В результаті лайнер так і не вилетів до Нью-Йорка. US
Airways повернула гроші за квитки всім пасажирам, окрім
Альберта Рицци, і організувала спеціальний автобус до
Нью-Йорка.
Федеральне авіаційне управління США приступило до
перевірки цього інциденту.

