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Вступ

Це видання присвячене голові Українського товариства 
глухих Юрію Петровичу Максименку з нагоди його осо-
бистої знаменної дати, якої він досяг. 

Завдяки його невтомній понад 25-річній праці України, 
багатотисячна громадська організація нечуючих інвалідів 
упевнено торує свій нелегкий шлях і безсумнівно заявила 
про себе, як спільнота, що стоїть на захисті інтересів осіб 
з порушеннями слуху.

Ті, хто вів боротьбу за його обрання на високу посаду, 
не помилились. Завдяки яскравим лідерським якостям, 
високому професіоналізму і феноменальній працьовитості 
Юрію Петровичу вдалося довести, що нечуючій людині 
підвладно все. З його обранням на високу посаду голови 
УТОГ  було скасовано багаторічну практику призначень 
керівників „зі сторони”, а вирішальні події останніх років 
ще раз довели його вміння стійко стояти на захисті прав та 
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інтере сів членів Товариства, боротись за збереження пільг 
для підприємств і організацій УТОГ,  вирішувати ще безліч 
інших питань, з яких складається нинішній стан справ. 

Як керівник, котрий з 1988 року без перерви очолює 
Товариство, чим встановив абсолютний рекорд УТОГ, по-
становою президії ЦП УТОГ № 26 від 20 лютого 2008 року 
Ю.П. Максименко занесений до Книги рекордів Україн-
ського товариства глухих у номінації „Людина”. 

Проте ми не забуваємо, що ще одним рекордом, який 
ще ніде поки що не зафіксований, є кількість нечуючих 
спеціалістів, яким Юрій Петрович відкрив дорогу до вер-
шин професійного зростання і реалізації своїх здібностей. 
Це свідчить про наявність сильної і добре підготовленої, 
згуртованої команди однодумців, яку сформував і повів за 
собою визнаний лідер нечуючих України.

Про те, як формувався цей цілісний і наполегливий ха-
рактер, що сприяло виявленню його лідерських якостей, 
які проблеми і перешкоди довелося йому долати на жит-
тєвому шляху і яких успіхів досягти, розповідається у цій 
книзі та у вітальних зверненнях усіх, хто прагне сказати 
слова вдячності і любові людині, що впевнено стоїть біля 
керма Українського товариства глухих.                         

З глибокою повагою,
перший заступник голови ЦП УТОГ                         

Ірина ЧЕПЧИНА.
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Переможець 
      (біографічна поема)

До 75-річчя голови
Українського 
товариства глухих
Юрія Петровича
МАКСИМЕНКА 

Авторська ремарка: 
Ім’я Юрій — це слов’ян-

ська форма грецького імені 
Георгос, що означає „об-
робник землі”, „хлібороб” 
або „рільник”. Воно утво-
рене від слів „ге” (земля) 
та „ергон” (робота); порів-

няйте „ерг” (одиниця виміру роботи). 
 Це ім’я надто сподобалось народам Європи, де ста-

ло відомим у ряді варіантів: Жорж (франц.), Джордж 
(англ.), Хорхе (іспан.), Йорге (нідерл.), Єжи (польс.), 
Іржі (чешськ.), Дьордь (угор.), Юргіс (литов.), Джердіс 
та Горгіс — у деяких ісламських народів Африки. Наші 
варіанти: Єгор, Жоржик.

 Не зайво згадати також його давньоруські форми: Гюргі 
та Дюргі (звідси — Юрій), і навіть — Дюк.

В черкаському краї є гарне село,
Яке із ланами межує.
Там хлопчик родився… Що далі було —
Історію вам розкажу я.
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Історія ця незвичайно проста,
Хоч різних подій в ній багато…
Цей хлопчик, як інші, все ріс-підростав
В турботах матусі,
Без тата.

Татуся в дитини забрала війна —
Загинув в бою на початку…
Минули роки, а син й досі не зна,
Де треба шукать свого татка.

Крутилася мати, як тільки могла, —
Ростила дітей, а їх — двійко;
Розкошів не знала, та в серці жила,
Нехай не надія, — надійка,

Що вивчаться діти і стануть людьми,
І буде на старість їй втіха;
Пишатися буде своїми дітьми,
Не знаючи горя і лиха. 

Він вчителем стати з дитинства хотів —
Взірцем була рідна матуся —
З любов’ю навчати малих дітлахів, 
Плекати в гуманному дусі.

Тому й в педучилище хлопець подавсь
Здійснити задумані плани.
Хто міг передбачити — скоро біда
До нього зненацька нагряне.

Не сповнилось хлопцю й шістнадцяти літ,
Набравсь він юнацького духу.
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Як раптом — застуда… Страшний менінгіт!
І втрата, як наслідок, слуху.

Яке ж це нещастя! В такій-бо порі!
На сполох ударила мама.
Безсилі й столичні були лікарі —
Розводили лише руками…

Все бризкали сльози у хлопця з очей — 
Не можна ж здаватись бадьорим — 
Багато тривожних, безсонних ночей
У мами забрало це горе.

Не мав, повторюсь, він й шістнадцяти літ,
Та клята хвороба, як буря,
Так підло спинила юнацький політ.
Проте, ви не знаєте Юру... 

Не зрадила мужність тоді юнака,
Не втратив він також наснаги —
Бо прагнув до знань —
Заповзятість така,
Погодьтесь, вартує поваги.

Ну хай він не чує, але цій біді
Зарадити треба — і можна:
Як грамотна стане — ось тільки тоді
Людина дієва й спроможна.

А треба для цього лиш бачить мету,
Не просто мету — а щось більше,
Щоб кожен угледіти міг за версту:
Глухі такі ж люди, як інші.
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Не слухом єдиним людина живе —
Не в нім життєдайне коріння, —
А тим, яка слава про неї пливе: 
Це значить — знанням і умінням.

Це — приклад класичний,
Це — приклад живий,
Але аж ніяк не реклама.
Тож, юні нечуючі, вчіться і ви,
І все вам удасться так само...
 
…Усяк своє щастя, як може, кує,
Готує життєве підмостя.
Чи зважував хлопець, що тезком він є
Георгія Побідоносця?

Ім’я це —кричуще, ім’я непросте, —
Я б навіть сказав — небуденне,
Бо в ньому, замітьте, присутнім є те,
Чого ми так прагнем щоденно.

Георгій і Юрій — ім’я одне й теж,
По суті різниці немає.
Георгій у люті не відає меж,
Як змія у прах повергає.

Був чуючим хлопець — і раптом оглух…
І геть засмутився, звичайно!
Та сум не лікує нечуючих вух.
І як тут зарадить печалі?
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Боротись з недугом — одна вірна путь!
І він не лякався двобою,
Бо прагнув так жити, як люди живуть,
А це — важкий бій з глухотою.

Він вчитись бажав ( щоб професію мать), 
В краю, де знання для нечуючих сіють…
В дорогу зібрав все, що треба зібрать,
Й поїхав в далеку Росію.

Учився у Рибінську Юра на „п’ять”,
Був з книгами — ввечері, рано...
Відмінник і тут він — цього не віднять,
Є свідчення — „Дошка пошани”.

З Росії вернувся вже як фахівець.
На службі все правильно робить.
Культурний, привітний — кругом молодець!
Колегам такий до вподоби.

Приїхав до Києва… Звідси його
Нового життя став початок.
…Він — технік-технолог… Та мало цього —
Хотів він і далі навчатись.
 
З’явилась у нього іще одна ціль — 
Здобути освіту у виші.
Тож біг в інститут — хай дощ... град… заметіль...
Навчання ж бо — найголовніше.

Жадоба пізнання властива йому,
В навчанні його інтереси:
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Знання — смолоскип, що розсіює тьму,
Й суспільство веде до прогресу.

Не носять знання, як вантаж, на плечах,
І їх здобувають не всує.
Якби не вони, то світ зник би, зачах,
А він існував і існує...

Цю істину Юра засвоїв давно
(Коли школярем був, до речі).
... Мінялися кадри щодня, як в кіно:
Він вдень — інженер, та студент — щойно вечір...
 
Тому-то йому не так легко жилось,
В роботі все ж був не останній…
Народ це помітив — й тоді почалось
Повільне кар’єрне зростання.

Ніколи не був він чиїмсь протеже, 
Був сам по собі і собою...
Проте в Товаристві всі знали уже —
Колись буде він Головою.

Ішли місяці і збігали роки
У творчому ритмі щоднини,
В його ж трудовій все з’являлись рядки 
Про ще один крок до вершини.

В роботі все вище здіймавсь ювіляр –
Без блату, без „лапи”, без „даху”…
…Він став Головою — без шуму й фанфар,
Й почав працювати з розмахом.
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Коли ж у країні напружені дні 
З’явились, —й проблем так багато,
Він йшов на роботу ще й у вихідні,
А мав, як усі, — лиш зарплату.

Не гроші тоді хвилювали його,
Був ладен трудитися даром, — 
Аби пригасить якось кризи вогонь
Й УТОГ захистить від ударів.
 
Для мене УТОГ був завжди кораблем,
Його Голова —Капітаном.
На ньому тягар був питань і проблем
У плаванні безперестаннім.

Порою здіймався небачений шквал —
І хвилі сягали аж неба…
Та був у надійних руках наш штурвал —
І наш корабель йшов, як треба.

Хоч рифи, мілизни по курсу страшні,
Він був також лоцманом добрим:
УТОГ обминав їх в ті кризові дні,
Тримаючись мужньо й хоробро.

Хай важко порою було на душі, 
Ми знали — ми сила могутня,
Бо ми тут всі разом, всі — товариші,
А значить — за нами майбутнє.
 
А деякі судна ішли навмання,
І гинули... траурні вісті…
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Наш курс уточнявся постійно щодня —
Адже Капітан був на місці.

Є всьому кінець — ось і стих ураган.
Команда — в прекрасному дусі.
Стоїть на містку, як завжди, Капітан,
Судно — на стійкому знов курсі.

Я стверджую все це як свідок подій
Отих грозових дев’яностих,
Коли УТОГ вижив, ніяк не зрідів,
Були лиш недоліки в рості…

Немає тут вигадки навіть й зерна, —
На тему пишу цю не вперше, —
Людина глуха, якщо здібна вона,
Здорових, бува, перевершить. 

А зараз, читачу, питання-удар:
Чи є глухота як окови?
Хай відповідь дасть славний наш ювіляр —
Максименко Юрій Петрович.

Замолоду був він господар собі,
Сам вибрав нелегку дорогу.
Що рухало ним у його боротьбі,
Його запитайте самого.

І він розповість тим, хто з різних причин
Страждає від примхів природи, —
Недуг як зборов він і як научивсь
Долати важкі перешкоди:
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„Прогрес, а чи успіх, — все в наших руках…
Чи ж варто ганьбить тоді долю,
Якщо нас спіткає невдача чи крах!
В цім винні байдужість й безволля —

Трудитися так, як потрібно, як слід —
І все в нас було б — і немало,
Та дехто не хоче — бо ж виступить піт,
Добро ж — хай би з неба упало…

Та так, зазвичай, не було й не бува, 
Бо з неба не сиплеться манна,
Які б не казав хто красиві слова, 
То буде облуда й омана.

Лиш труд копіткий нам наснаги додасть,
Відтак і досягнемо звершень —
Як в себе повірим, то й немочі — зась!
Глядь — свято в душі, може й вперше.

І труд над собою, над внутрішнім „я”,
Бажання учитись й учитись —
В ім’я колективу, а він — як сім’я,
Але не на лаврах спочити.

Задумайся всяк, чий уражений слух, 
Хто долі твоїй допоможе,
І як рятуватись від болю і мук,
Що ти на всіх інших не схожий.

Учитись — та добре! — учитись щодня,
І всотувать різні науки.
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Нечуючих світ — це і є та рідня,
Що в поміч простягне вам руки”.

Так радить і каже всім наш Голова,
Й вдихає ще більшої віри.
І це не чергові банальні слова —
Він все на собі перевірив.
 
Я тут не прикрашую образ його, —
Такий він, як всі, безперечно, —
Але в його жилах, в крові є вогонь,
Хоч зовні він тихий, статечний…

Як кажуть в народі — натура така…
Людей таких мало й чимало…
Була б його доля, можливо, важка,
Якби не вчинив він зухвало —

Бо кинув же виклик недузі своїй,
Готовий платить найдорожче…
Все витримав, зніс, але виграв свій бій,
І йде по життю переможцем.

Ось так творив долю свою ювіляр —
Старанно, дбайливо, завзято…
Як вчивсь — не „линяв” ані з лекцій, ні з пар,
Трудився сумлінно й багато.

Роки і роки промайнули з тих пір,
Подолано кризи й дороги.
А він і донині є наш командир —
Очолює лави УТОГу.
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Я ствердно кажу, й не боюся гріха, —
І хай це глухим допоможе, —
Довів на собі, що людина глуха
Творити історію може!

Отож побажаймо йому ще і ще —
Хоч жест може здатись широким —
Найперш, найцінніших у світі речей:
Здоров’я й життя — до ста років!!!

* * * 

„Георгій” для мене — скажу під кінець, —
Рільник у життєвому полі.
Тож Юрій Петрович — обробник-творець
Своєї високої долі.

Ця доля — сумарність його всіх зусиль,
Ознака бійцівського роду.
Він вік працював, ні про що не просив,
Отримав її в нагороду.

Існує девіз — цей девіз і його,
Хоча не для всіх він принадний:
„Захочеш — доб’єшся, досягнеш свого,
Яким не було б життя складним”.

І він захотів — не нудного буття,
А пошуків, дій з творчим духом,
І змістом яскравим наповнив життя
Не гірше, ніж той, хто зі слухом.
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Бо кожен з нас дар в собі певний несе, —
Це треба суспільству збагнути, —
Людина глуха може все-все-все, 
Не може, на жаль, тільки чути.

Боротись зі злом помагає нам Бог.
Він, стверджують, — всюди і поруч.
Для нас найцінніша є та з перемог,
Яку здобули ми саморуч.

Колись поміж сотень можливих доріг 
Він вибрав найважчу дорогу —
Уперто боровся з недугом, як міг.
Такий вже характер у нього.

Епілог

Казала матуся на старості літ,
Коли приїздив син у гості:
„Тебе порівняти, синочку мій, слід
З Георгієм Побідоносцем.

Обох я відношу до лицарських лав, —
І хто заперечить посміє! —
Георгій — в історії — змія здолав,
А ти подолав свого змія”.

Приємно це чути із маминих вуст,
Вона ж повторяла без ліку:
„Оскільки в словах цих здоровий є глузд,
Пишатимусь сином довіку…” 
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Авторська ремарка: 

Герой дорікне: „Ну пощо ця хвала?”
Скажу наперед: „Докір буде...”
Та як не хвалити за славні діла,
Що добре відомі всім людям!

Я б куцого вірша надряпав за раз:
І все — і немає проблеми.
Та ручка й папір не стерпіли б образ — 
Вони вимагали поеми.

Я знаю Ю.П. років десь двадцять три,
Як чесну, порядну людину.
Хто що б не казав і не говорив,
У грудях його —не льодина...

Як менеджер, він анітрохи не згас — 
Енергія в ньому бурхлива.
Він з плоті та крові, як кожен із нас,
Із сердцем м’яким і чутливим.

Колись я з ним йшов по дорозі одній.
Траплялось усе — для всіх спільне.
Вціліли ми в кризовім, згубнім вогні.
Він — постать стійка й досить сильна.

Готовий я бути з ним разом в бою,
Іти з ним під тим же знаменом...
І той, хто засуджує думку мою, 
Хай каменем кине у мене.
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 „Добродію”, знай: заздрість, злість — негатив!
Залиш весь цей бруд геть позаду!
Хто винен у тому, що він, а не ти
Посів цю високу посаду?!

Не він сам себе кожен раз обирав — 
Його обирала громада.
І шлях, що пройшов він, є гідний пера, —
Що я і вчинив зараз радо.

Його я вітаю від імені всіх,
І зичу всіх благ йому знов я:
Хай завжди ступає йому на поріг
Добробут, бадьорість, здоров’я.

Анатолій ЯРИНОВСЬКИЙ.
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Зоря високоліття

Юрію Петровичу Макси-
менку на честь 75-річного 
ювілею зрілості — присвя-
чую.

     
  Автор

В отих степах довкіл Золотоноші,
Де дух козацький в спомини не втік,
Живуть віддавна люди прехороші,
Піснями зупиняють часу лік.
Там ще стоять дуби високочолі,
Оспівані Шевченковим рядком.
Понад ставами — верби і тополі,
І молочай, що пахне молоком.
Оті пісні, ті думи предковічні
В серцях відкритих волею бринять.
В жнива прийди, а чи в морознім січні —
Тебе зустрінуть щиро, як рідня.
Тут так було, так є і завжди буде,
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Хто звідси йшов, і хто тут звікував —
Той зір над Зорівкою* з часом не забуде,
В яких би далях він не побував.
Вузенька стежка з батьківської хати
Дорожча всіх проспектів на землі.
Ще молода й така красива мати
Тобі цілує пальчики малі...
І плинуть, плинуть спогади дитинні,
Туманами лоскочуть спориші.
Вигоюють зарубки літ полинні
Живицею на зраненій душі.
Бо все буває під високим небом:
Тут світла радість, там — гірка печаль.
Так важко пізнавать, що не для тебе
Щасливу долю викував коваль.
Отак було і з нашим ювіляром,
Коли прийшло одне з найбільших лих
Неначе з неба громовим ударом,
І цілий світ йому нараз затих...

2.

Високий дух не прагне супокою, 
Готовий стати з долею на прю. 
Величний дух властивий лиш герою, 
Що здатний запалить свою зорю.
Засяяти не в темряві, а в тиші —
Коли довкола співчуття і жаль. 
І ось рука рядки пророчі пише 
Пером звитяг на доленьки скрижаль: 
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«Не скніти, а боротись і навчатись, 

Долать за перевалом перевал. 

Штормам лихим і бурям не здаватись, 

Хай навіть рве вітрило лютий шквал!» 

А душу молоду манило небо, 

Бентежив серце поетичний дар. 

Не склалося. То, може, так і треба? 

Він, головне, не з племені нездар. 

Нехай літають та віршують інші, 

Він вимостить свій шлях до перемог 

Ділами, що промовлять: «Ми не гірші. 

Ми часом навіть кращі. Ми — УТОГ!» 

Є ті, кому потрібна допомога, 

Хто наодинці в світі пропаде. 

Попереду невтоптана дорога, 

Та є запал — завзяття молоде. 

Отож за парту, а затим — до праці. 

Був технікум, а потім інститут. 

«Життя в труді, а не в громах овацій» —

Збагнув для себе істину просту. 

Комусь миліші бубни та фанфари, 

І патока людської похвали. 

А хтось тримає грозові удари, 

Щоб після бурі райдуги цвіли. 

В штормах і бурях думав не про себе, 

А все про інших, долею близьких. 
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Про побратимів, щоб жили як треба, 

Опору мали на шляхах слизьких. 

Бо є, на жаль, і дотепер охочі 

Загнати інвалідів на слизьке, 

Щоб їх здобутки трудові, робочі 

Зірвались у безвихідне піке. 

Яку ж то треба мати силу волі, 

Щоб втримати розхитаний штурвал, 

І всупереч підступним пасткам долі 

Звести УТОГ на гідний п’єдестал! 

А тим, хто наче з тину кукуріче, 

Що все у нас не так і прав не всяк, 

Сказати варто: «Добрий чоловіче, 

А де твоїх діянь помітний знак? 

Що ти зробив сьогодні для УТОГу,

Не кажучи вже про вчорашній день?» 

Відома відповідь: ти не зробив нічого. 

Отож сиди собі, й анітелень! 

Бо інші йшли, долаючи тривогу, 

Згуртовані у щасті і в біді. 

З лихих проблем кували перемогу 

Коли ти десь у запічку сидів. 

Бо інші можновладцям заявляли 

Відкрито і сміливо свій протест. 

І на заваді рейдерам ставали 

Вагоме слово і вагомий жест.
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3.

Не в кожного звитяги вистачає
Пройти по лезу бритви без гріха.
УТОГ живе, з весною розквітає,
Увись росте, під корінь не всиха.
Від кореня і до верхів’я крони
Щодня нуртує соком молодим.
В біді навчить, від лиха оборонить
Усіх, хто з ним іде, і йде за ним.
Бо кожну гілку дерева міцного
Плекає вміло впевнена рука, 
Щоб плодоносив рясно сад УТОГу 
І радував свого садівника. 
Хай з року в рік травневе буйноцвіття 
Дарує саду щедрий свій нектар, 
І сяє всім зоря високоліття, 
Що засвітив над садом ювіляр!

В. БЛИЗНЮК.
*Зорівка — село Золотоніського району на Черкащині, де народився ювіляр.
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Руководитель  
эпохи перемен

Юрию Петровичу Макси-
менко выпало жить и работать 
в эпоху перемен.

Мое восприятие его как ра-
ботника, человека, руководи-
теля (а мне довелось работать 
с тремя председателями ЦП 
УТОГ): в меру демократич-
ный, осторожный, вниматель-
ный, умеющий разобраться в 
сложных житейских ситуа-
циях. Умеет создать рабочий 
штаб, которому доверяет и с 
которым работает. 

Предметом особого внимания Юрия Петровича всегда 
был директорский корпус. Это по его инициативе в 1988 
году был создан Совет директоров.

Считаю, что нашему Обществу повезло, что 26 лет назад 
именно Юрий Петрович, который до этого прошел хоро-
шую техническую и экономическую подготовку, возглавил 
наше Общество.

Я убежден, что его вклад в укрепление Украинского об-
щества глухих неоценим. И не потому, что он дольше всех 
председателей ЦП руководит нашим Обществом, а потому, 
что любит УТОГ и гордится его достижениями, делает все 
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от него зависящее, чтобы наше Общество выдержало все 
невзгоды и продолжало свою деятельность на благо глухих.

На долю Юрия Петровича выпало тяжелое время пере-
мен: «перестройка», распад Союза, мировой экономический 
кризис, глубокий политический и экономический кризис в 
стране. Особенно тяжело было после распада Союза, когда 
мы все учились работать в рыночных условиях.

Сказать, что наш руководитель Юрий Петрович Макси-
менко пользуется большим авторитетом – это практически 
ничего не сказать. Я испытываю чувство гордости, когда его 
коллеги из разных точек бывшего Советского Союза и даль-
него зарубежья, на пленумах и съездах дают высокие оценки 
лично ему и в целом нашему Обществу. При этом он остается 
принципиальным, строгим и взыскательным к себе и подчи-
ненным, принципиальным и непримиримым в тех случаях, 
если это касается интересов дела или может навредить инте-
ресам глухих.

Поэтому могу однозначно высказать свое мнение: дея-
тельность Юрия Петровича – это образец работоспособ-
ности, принципиальности и требовательности.

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня рождения 
этого неординарного руководителя Украинского общества 
глухих, благодаря которому, несмотря на трудности, наше 
Общество управляемое и твердо держится на плаву.

От имени всех директоров предприятий мы Вас по-
здравляем, уважаемый Юрий Петрович, и желаем Вам 
здоровья, радости, хороших друзей, атмосферы добра, 
успехов в Вашей работе!

Т.И. ОРЕХОВ, директор  
Запорожского ПП «Неон» УТОГ,   
председатель Совета директоров 

предприятий УТОГ.
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Валентин БОГАЕВСЬКИЙ

Політ крізь тишу
Передмова
Недарма ж кажуть, що хороша пісня народжується з 

чистоти і чесності людської душі.
І справді, які щирі і чутливі слова звучать у цих ряд-

ках, що стали Гімном нашої великої дружної родини, що 
зветься УТОГ:

Когда для нас вдруг скрипка заиграет,
А мы лишь видим как дрожит струна,
Любой из нас без слова понимает,
Какая это горечь — тишина...

Вперше я прочитав їх десь років п’ятнадцять тому, коли 
вступив до Товариства.

Прості, образні слова щемом пронизали мою душу. 
Я відчув сердечну приязнь до ще незнайомого мені авто-
ра, з яким у нас споріднені долі. Тоді ж подумалось: ця 
пісня увійде в історію Українського товариства глухих, 
а людина, яка її створила, сама творить історію життя 
нечуючих. 

Відтоді ці проникливі рядки звучать в моєму серці серед 
буденних життєвих турбот, і дають мені усвідомлення того, 
що я „не один у полі воїн”...

Згодом дізнався, що автором тексту Гімну є голова УТОГ 
Юрій Петрович Максименко.

Подальше наше заочне знайомство продовжувалось на 
сторінках газети „Наше життя”, де друкувалися виступи 
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голови на з’їздах і пленумах УТОГ, на різних урочистостях 
в Культурному центрі Товариства, його проблемні статті 
про соціальну реабілітацію нечуючих, захист їхніх життєво 
важливих інтересів, а не зрідка — і його світлі ліричні вірші.

Проте, бажалося дізнатися більше про цю дюдину, як 
побратима по долі і по перу.

І от така нагода випала. Редакція газети „Наше життя” 
подала цікаву ідею — до 70 річчя Ю.П. Максименка ство-
рити книжку.

Писати нарис про лідера Українського товариства глу-
хих не просто, більше того — відповідально. Кожен, хто його 
знає, зазначає, що Юрій Максименко — людина мисляча, 
творчо обдарована, високого професіоналізму і духовного 
потенціалу.

Він — один з тих нечуючих, які кожним прожитим днем 
підтверджують істину, що й позбавлена слуху людина 
може жити повноцінним життям, і жити так, щоб стати 
взірцем для інших. А для цього потрібно бути достатньо 
впевненим у собі, наполегливим і цілеспрямованим. І хоч 
кожний життєвий бар’єр часом доводиться долати з боєм 
— не здаватися, не відступати і добиватися свого.

Дитинство, опалене війною
Зі скупих рядків біографії Юрія Петровича Максимен-

ка, з його публіцистичних і поетичних збірок переді мною 
постає образ людини всебічно обдарованої і життєлюбної.

Відчувається, що і вдачі ця людина досить веселої.
Звідки ж ця риса?
Мабуть, з дитинства, коли мама, будячи його вранці, 

лагідно промовляла над сонним хлопчиком:
— Вставай, синочку, з посмішкою!
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І хлоп’я з веселим усміхом на личку підбігцем поспішало 
на закличний малиновий дзвоник...

Народився Юрій Петрович Максименко 19 травня 1939 
року в селі Зорівка Золотоніського району на Черкащині.

Як свідчать історичні джерела, рід Максименків на-
лежить до козацького стану. На жаль, ми не мали змоги 
дізнатися більше і розповісти в цьому нарисі докладніше 
про родовід нашого героя. Отож сподіватимемось, що май-
бутнім дослідникам пощастить повніше „розкрити” його.

Того ж, 1939 року, Юриного тата — Максименка Петра 
Івановича, який завідував учбовою частиною в Зорівській 
школі, призвали до лав Радянської Армії. Тоді йшла війна 
з білофінами.

А у світі щодалі ставало тривожніше: Гітлер захопив 
пів Європи, німецько фашистські війська наближалися до 
кордонів СРСР. На світанку 22 червня 1941 року фашист-
ська Німеччина віроломно напала на нашу рідну землю.

Армади літаків затьмарили блакитне небо України — 
бомбили Житомир, Чернігів, Київ...

Я знаю страх.
Я видел бомбы
Не в кинокадрах — 
Над собой —

так писав старший побратим по перу — нечуючий поет 
Микола Ниров.

У скрутну  годину Юрина мама, Віра Юхимівна, вирі-
шила перебратися до батьків свого чоловіка в село Кичкирі 
Радомишльського району на Житомирщині. Тут, серед 
чоловікової рідні, Віра Юхимівна з маленьким Юрком по-
чувалася більш надійніше, ніж в селі Зорівка.

Два роки жахливої війни і фашистської окупації, під 
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постійною загрозою смерті, не маючи достатніх засобів для 
існування: ні хліба, ні молока, ні м’яса, бо все забирали зна-
хабнілі німецькі вояки — це було неабияке випробування .

Сьогоднішнє покоління мало знає про те воєнне лихо-
ліття, про те, що пережили і дорослі люди і діти війни: голод 
і холод, знущання окупантів і гіркий біль утрат...

Шкільні роки
1943 року почалося визволення Лівобережної України. 

Відступаючи, приречений ворог залишав після себе на на-
шій землі спалені дотла села і зруйновані міста. Та люди 
жили надією, що скоро настане кінець цій клятій війні, і 
вони повернуться до мирного життя.

В один з гірких днів того лихоліття до сім’ї Максименків 
надійшла трагічна звістка  про те, що воїн Радянської Армії 
Максименко Петро Іванович загинув смертю хоробрих захи-
щаючи рідний край від німецько фашистських загарбників…

Переможного 1945 року, коли стихли гармати і на ба-
гатостраждальну землю прийшов мир, Юра Максименко 
пішов до першого класу. Ще до школи він вже вмів не лише 
літери називати, але й читати та рахувати. Цього його на-
вчила мама — Віра Юхимівна.

Невисокого зросту, гарної, досить міцної статури, Юра 
ріс рухливим і спритним хлопчиком. Життя його мало 
чим відрізнялося від життя ровесників. Він був сміливим, 
і хоча рідко встрявав до хлоп’ячих бійок, проте завжди був 
заводієм у всіляких розвагах. 

У селі позалишалося повнісінько бліндажів та окопів. 
Отож хлопці гралися у „війну” — одні за червоноармійців, 
інші — за партизанів. А за німців мало було охочих — більше 
за ворогів слугували будяки та жалка кропива.
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Дитинство Юри, як і всіх дітей війни, що зростали в 
селянських родинах, проходило у нестатках, в суворих 
післявоєнних умовах, коли окрайчик хліба добувався не-
легкою працею. Пережив і голод неврожайного 1948 року. 
Тому вже змалечку знав ціну шматка хліба.

Часом бувало так, як у народній приказці: „Квас та вода 
— ото і вся наша їда!”

Повоєнні діти рано почали розуміти, що треба вчитися, 
зростати сильними і рішучими, щоб все осягнути в цьому 
непростому житті і долати труднощі на своєму шляху. 
Звідси — витоки Юриної допитливості і наполегливості. 
До навчання хлопець брався охоче, успішно переходячи з 
класу в клас. 

Як і багато хто з його ровесників тієї повоєнної пори, 
Юрко Максименко захоплювався мужніми і сміливими 
людьми — героями Великої Вітчизняної війни: Миколою 
Гастелло, Іваном Кожедубом, Іваном Покришкіним і сам 
мріяв стати льотчиком.

На великій перерві у школі Юра, як і його однолітки, 
робив з аркуша списаного зошита паперового літачка і 
запускав угору. Вітер підхоплював його, піднімав вище і 
вище, а хлопчаки, позадиравши голови, захоплено вигу-
кували „ура”, коли чийсь літачок піднімався вище школи 
і вище дерев і тримався у повітрі найдовше.

Та найбільше Юра любив читати художні твори, які 
відкривали перед допитливим хлопцем захоплюючий світ 
романтичних пригод. Це були „Пригоди Робінзона Крузо” 
Данієля Дефо і „Пригоди Тома Сойєра та Гекельберрі Фінна” 
Марка Твена, „П’ятнадцятилітній капітан” і „Діти капітана 
Гранта” Жуля Верна, повісті про минулу Велику Вітчизняну 
війну — „Таємниця Соколиного бору” Юрія Збанацького і 
„Сашко” Леоніда Смілянського та багато інших.
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І ця любов до художньої літератури залишилась у Юрія 
Максименка на все життя.

До того ж і мама, Віра Юхимівна, вчителька початкових 
класів, спонукала сина до читання. А ще маленькими ра-
дощами тодішньої дітвори було, коли в село раз на місяць 
приїжджала кінопересувка демонструвати фільми про 
сміливих розвідників та моряків, про те, як наші воїни-
переможці штурмували у Берліні останній притулок ні-
мецьких фашистів — рейхстаг.

1952 року Юрій Максименко закінчив семирічку, і, 
одержавши свідоцтво, не вагався, куди йти далі вчитися. 
Звичайно ж, до Коростишівського педучилища — щоб бути 
вчителем, як і тато, і мама, бо вважав, що кращої професії, 
як учитель, немає...

І раптово запала тиша...
Яке ж було його щастя — поступив!
У педагогічному училищі Юрій Максименко також 

вчився із завзяттям. Він був юнаком допитливим і напо-
легливим. І хоч жилося не з медом, та хіба могли залякати 
труднощі чи голод, коли тобі п’ятнадцять років, а попереду 
— ціле життя...

Життя студентів педучилища — то було подвижництво. 
Доводилося нелегко: не мали ні добротного взуття, ні те-
плої одежі, а часом і впроголодь перебивалися.

Однак жили у світі юнацьких мрій і захоплень.
Про це писав набагато пізніше Ю.П. Максименко у 

своєму вірші з символічною назвою „Йшли в учителі”, що 
був присвячений 50- річчю випуску його групи з Корости-
шівського педагогічного училища:
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В дощ, мороз і в днину шпарку
Полем, по ріллі
Ми шляхами Золотарки*
Йшли в учителі.

*Золотарка — коростишівське передмістя. 

Навчання у Коростишеві залишило слід на все життя. 
Багато років поспіль Максименко згадував своїх вчителів:

„До цих пір пам’ятаю, як викладач математики Михайло 
Кузьмич Ярмолюк вчив нас вирішувати складні задачі най-
простішими методами: „Щоб помножити будь яке число на 
25, не треба виписувати на папері довгі стовпчики, а треба 
усно множити це число на 100 і поділити на 4”.

Викладач історії партії Степан Оверкович Козак на по-
чатку нового семестру оголошував: „У цьому семестрі ми 
з вами пройдемо стільки то розділів з підручника „Історія 
КПРС”. Вибачаюсь, не пройдемо, а вивчимо!”

Викладач російської мови Євгеній Григорович Алек-
сандрович вимагав слідкувати за кожним своїм словом, 
а в хвилини відвертості згадував: „Були і в мене помилки 
у мовленні. Так, одного разу на запитання учня старшого 
курсу, яке домашнє завдання готувати до наступного уроку, 
я відповів: „Раздел Толстого до конца”. 

Бували і смішні історії.
Так, уроки з праці на першому курсі у нас викладав Дор-

мідонт Іванович, який замість слова „інструмент” говорив 
„струмент”. Він дуже багато приділяв уваги збереженню 
майна столярної майстерні, в якій проходили наші за-
няття. Це скоро помітили і по своєму „оцінили” хлопці не 
тільки нашої групи. Тому часто бувало, що під час уроку 
хтось навмисне відкладе рубанок в сторону і вголос спитає: 
„Хто бачив мій струмент?”. Тут же негайно лунала команда   
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викладача: „Стоп! Усім шукать струмент!”
Усі робили вигляд, що шукають, а в кінці уроку ініціатор 

пропажі голосно бідкався: „Так ось же мій струмент! Ну як 
це я його не помітив раніше?!”

У нового викладача праці, який змінив на другому кур-
сі Дормідонта Івановича, улюбленим словом було слово 
„шабаш”. Щоразу хвилин за 15 до закінчення уроку він 
оголошував: „Хлопці, приготовиться к шабашу”. І тільки-
но його годинник показував, що урок закінчився, звучала 
команда „Шабаш!”.

Та найбільший урок особисто мені піднесла викладач 
психології Ніна Макарівна Вдовенко під час зимової сесії 
на другому курсі.

Я тоді ще не вмів як слід самостійно працювати з під-
ручниками та й, правду кажучи, легковажно поставився 
до підготовки, сподіваючись, що всі відповіді на екзаме-
наційні білети з психології отримаю на консультації, яка 
проводилась перед екзаменом.

Спочатку так воно і було. Ніна Макарівна терпляче по-
яснювала незрозумілий нам чи невивчений матеріал. Але 
її терпець увірвався, коли я задав ще одне питання: „Що 
таке воля?”

—  Чому це ти, Максименко, задаєш більше всіх питань? 
Я бачу, ти зовсім не підготувався до завтрашнього екзаме-
ну. Як ти думаєш його здавати?

—  Готувався, —  пробую виправдатись.
—  Тоді добре. Я завтра перевірю.
Це означало, що стипендії на другий семестр —  а чим 

вона була тоді для нас, сьогодні мало хто уявляє! —  мені 
вже не бачити.

Щоб цього не сталося, у мене залишався єдиний 
вихід — максимально використати останню ніч перед 
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екзаменом. І я її використав. З підручником і списком 
екзаменаційних питань пройшов за ніч багато кілометрів. 
Зупинявся під кожним стовпом, на якому горіла елек-
трична лампочка, читав білети і відповіді на них, а потім 
багато разів подумки повторював, поки йшов до іншого 
стовпа. І так до ранку.

На екзамені я без зауважень впевнено відповів на всі 
питання, які були в білеті. Але Ніна Макарівна цим не задо-
вольнялась, і почала задавати мені дуже багато додаткових 
питань, на які я також відповів без затримки.

Наостанок, дивлячись   прямо   на   мене,   вона   єхидно,   
з притиском запитала: „То що таке воля?” Я відповів, як 
було написано в підручнику: „Воля —  це здатність людини 
перебороти всі труднощі, які стоять на шляху до здійснення 
поставленої мети”.

У своїй відповіді я пропустив одне слово і Ніна Макарів-
на, задумливо дивлячись у підлогу і повільно розтягуючи 
слова, поправила мене: „До здійснення свідомо поставленої 
мети”.

Хто ж знав, що саме Юрієві невдовзі доведеться зіткну-
тися на шляху до досягнення мети з непростими обста-
винами і проявити неабияку волю, щоб здобути, врешті 
решт, освіту…

Коли він навчався на другому курсі, дуже застудився і 
захворів на менінгіт. Підступна хвороба не минулася без-
слідно: хлопець втратив слух. Для нього настала цілковита 
тиша. Всі звуки раптово зникли і він опинився у повній 
ізоляції від  звичного життя. Душу охоплював відчай...

Віра Юхимівна ночей недосипала, доглядаючи недужого 
сина. Не раз, бувало, гіркі материнські сльози зрошували 
її засмучені очі й поблідле обличчя.

Їздила вона з сином до лікарів Житомира і Києва з на-
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дією, що, може, вони зарадять — вилікують, і Юра знову 
чутиме. Та лікарі були безпорадні — вони тільки розводи-
ли руками: мовляв, на жаль, немає ніякої надії повернути 
хлопцеві слух... Зрозуміло, що продовжувати навчання в 
педучилищі Юрій вже не міг.  Після виключення з педу-
чилища особливого вибору подальших життєвих доріг не 
було, тому працював спочатку теслею у колгоспі свого села, 
а потім взагалі був без роботи.

Як далі жити глухому, коли тобі минуло лише 16 років? 
У такій критичній ситуації не кожен здатний вийти зі 
стресу, не впасти зовсім у відчай, не піддатися розчаруван-
ню. Потрібно було виявити силу волі, щоб продовжувати 
жити повнокровним життям. Все Юрине єство рвалося у 
великий світ пізнання. Він бажав вчитися, незважаючи 
на глухоту, не хотів миритися з такою долею і пішов їй на-
перекір. Читання книжок стало його серйозним заняттям, 
самоосвітою.

Згодом дізнався, що є така організація УТОГ у Житоми-
рі, яка опікується нечуючими людьми, і вирішив поїхати 
туди.

Як згадує колишній голова Житомирської обласної ор-
ганізації УТОГ Г.П. Люльченко, тоді організацією глухих 
керував Захар Йосипович Кириленко, а  інструктором з 
організаційної роботи був Олександр Денисович Хала-
мовський. 

Вони й запропонували Юрію продовжити навчання у 
Рибінському авіаційному технікумі, у спецгрупі глухих.

— То хочеш вчитися? — написав на аркушикові паперу 
інструктор.

— Так! — тріпнув Юрій буйним чубом. І в його карих 
очах світилися рішучість і твердість.

— Дуже добре! — кивнув головою Халамовський.
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Переглянувши деякі папери на своєму столі, він сказав, 
що супроводжуватиме Юрія до міста Рибінська, щоб по-
ступати до авіаційного технікуму.

— Ні -ні! — заперечливо похитав Юрій головою. І пояс-
нив, що, мовляв, сам поїде. 

Працівники оргвідділу схвально переглянулися. А го-
лова обласної організації Захар Йосипович Кириленко 
промовив до присутніх в кабінеті людей:

— Цей хлопчина мені сподобався! — і додав задумливо: 
— Вірю, такий далеко піде. Це буде наша достойна зміна...

У Рибінську
Рибінський авіаційний технікум в Ярославській області 

в ті роки був єдиним навчальним закладом в колишньому 
Радянському Союзі, до якого Всеросійське товариство 
глухих набирало тоді другу навчальну групу з числа не-
чуючої молоді. Там „кувалися” кваліфіковані кадри для 
вітчизняної промисловості.

Ось туди і приїхав 17 річний Юрій Максименко. Вступив 
він до авіаційного технікуму без особливих труднощів. 

Безумовно, його дуже приваблювала майбутня профе-
сія, пов’язана з дитячою мрією по небо.

Чи не про це Ю. Максименко написав ці до душевного 
щему прекрасні рядки:

Ты знаешь, я ведь о полетах
Грезил, бывало, за селом.
Мне часто снились самолеты
И ширь земная под крилом.
И сам мечтал хотя б однажды
Взлететь в чарующий простор...
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Прошли года, но этой жажды
Не утолил я до сих пор...

(„Баллада о мечте”).

Та несподівана глухота завадила здійсненню давньої 
хлоп’ячої мрії. Зате в зрілому віці Юрій Максименко здій-
снить її в оригінальній спосіб — звершить політ крізь тишу 
і упевнено поведе свій утогівський екіпаж через економічні 
„рифи”...

Рибінськ — місто Юрієвої юності, якому він присвятив 
чимало віршів.

В одному з них він із світлою любов’ю написав:

Там, где с Волгой сливались
Воды речки Шексны,
Мы не раз дожидались
Приближенья весны…
Ты хоть чуточку краше
Той поры назови,
Город юности нашей,
Город нашей любви!..

Навчався студент Юрій Максименко в авіаційному тех-
нікумі в 1956–1961 рр. за спеціальністю „Холодна обробка 
металів різанням”. То була знаменита група глухих студен-
тів Х 32. Вона дала „путівку у життя” багатьом унікальним 
особистостям. Серед  них: керівник студентської бригади 
на цілині в Казахстані, президент ВОГ і голова УТОГ, три 
голови обласних організацій Всеросійського товариства 
глухих, два артисти, баскетболіст, художник. А скільки ще 
висококваліфікованих конструкторів, технологів і контр-
олерів ВТК авіаційних та інших заводів!
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У технікумі Юрій зу-
стрів вірних друзів — В.С. 
Хобота, С.В. Копилову, А.Є. 
Полякова, В.М. Єсман-
ського та інших, з якими 
здружився на все життя.

„Вася Єсманський, мій 
дорогий „кум Кирило”, 
— згадує у своїх спогадах 
Юрій Петрович, — наді-
лений хистом художника-
карикатуриста. Він створив 
цілу серію дружніх карика-
тур на своїх однокурсни-
ків. Був незмінним оформ-
лювачем загальнотехніку-
мівської газети „Бджола”.

У складних ситуаціях завжди проявляв оптимізм і при 
цьому казав: „Все, що не робиться, — на краще!”

Одружившись ще в студентські роки, він при кожній 
нагоді, коли я був у нього в гостях, жартома повчав мене: 
„Куме Данило, яка б не попалась тобі дружина, однак ти 
повинен вміти господарювати в домі — хоча б для того, щоб 
контролювати власні директиви”.

А звання кумів ми з ним, як тоді водилося між нерозлуч-
них друзів, поприсвоювали одне одному ще під час навчан-
ня на першому курсі Рибінського авіаційного технікуму”.

Зі світлими почуттями про ті давно минулі дні їхньої 
юності Юрій Петрович написав такий вірш:

Какая б под хвост ни попала вожжа,
И где бы меня ни носило,

З однокурсником по РАТ 
і майбутнім президентом 

Всеросійского товариства 
глухих В.П. Смальцером.
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Всегда успокоиться я приезжал
В твой дружеский город, Василий.
И нюни развесив, ругая удел,
Что скверно заря занялася,
Я в доме твоем по неделям сидел,
Твоим был нахлебником, Вася.
Года пронеслися, сошли как вода,
Звезда и моя засветила.
Но все эти годы я помнил всегда
Напутствие кума Кирила.

Добрим словом згадує Максименко своїх викладачів, 
які дали йому грунтовні знання, особливо Олександра 
Олександровича Павловського, який викладав у них курс 
„Технологія машинобудування”. 

Павловський для своїх нечуючих студентів був по-
батьківському доброю людиною, проте вимогливим ви-
кладачем.

Ось як згадує про нього Юрій Петрович: 
„Він швидким кроком увійшов до аудиторії, крізь 

скельця великих окулярів оглянув своїх нових студентів-
першокурсників і з добрим гумором представився:

— Меня зовут Александр Александрович, что сокращен-
но азбукой глухих обозначается как „АА”, — і услід за цим 
величезний кулак Павловського двічі загрозливо майнув 
перед очима майбутніх технологів.

А його улюбленою напутною фразою, яку він давав 
своїм студентам при роботі над курсовими і дипломним 
проектом, була:

— Не бойся наврать. В нашем деле без этого нельзя. Ты 
ври смелее! Смелее ври!

Це тільки на перший погляд здавалося, що така про-
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вокаційна порада дозволяла нам халтурити і подавати на 
захист „сирі” проекти. Насправді ж сенс цієї „провокації” 
зводився до іншого: до вивільнення нашого мислення.  Вона 
змушувала кожного з нас творити, видумувати, пробувати.

Саме ця форма вимогливості Олександра Олександро-
вича дала нам, випускникам Рибінського авіаційного тех-
нікуму впевнено освоїтися на виробництві і на практиці не 
розгублюватися ні перед якими технічними складнощами.

Що ж до тих студентів, хто сприймав пораду Павлов-
ського в буквальному розумінні, то вони ще в технікумі 
розплачувалися за свої неякісні проекти неодноразовою 
їх переробкою і позбавленням стипендії”.

Своїм однокурсникам Юрій Максименко присвятив 
одного з своїх іскрометних віршів:

Пусть скажут, что жизнь обошлась 
     с нами круто,
Обидела чем то назло.
Была в нашей жизни святая минута,
В которую нам повезло.
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Нас в юные годы упорно учили
Писать только с красной строки:
„Мы, друг, авиации жизнь 
    посвятили,
А ей не нужны сопляки!”

1961 року Юрій Петрович Максименко закінчив Рибін-
ський авіаційний технікум з відзнакою, одержавши диплом 
з присвоєнням кваліфікації „технік -технолог”.

Тоді ж рішенням педагогічного колективу технікуму 
його прізвище, як одного з найкращих випускників, було 
занесено на мармурову Дошку пошани цього навчального 
закладу.

Початок злету
Після закінчення Рибінського авіаційного технікуму 

Юрій повернувся додому змужнілим і упевненим юнаком. 
Він був сповнений завзяття й оптимізму. Тепер у нього була 
хороша спеціальність і вірні друзі. А головне — він бачив 
перспективу в своєму житті. Йому хотілося не просто жити, 
а летіти, пробиваючись крізь тишу...

Того ж, 1961 року Юрій Максименко почав працювати 
на Київському заводі імені Г.І. Петровського на посаді 
техніка- конструктора. Підприємство тоді виконувало 
важливе державне завдання і працювало під гаслом: „Заказ 
21 — заказ Родины!”

Юрій прагнув здобути вищу освіту, тому вступив на 
вечірнє відділення загальноосвітньої середньої школи, щоб 
отримати атестат за 10 класів, а у 1962 році склав вступні 
екзамени і одночасно став студентом Київського політех-
нічного інституту та Київського державного університету 
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ім. Т.Г. Шевченка, але через півроку через побутові нега-
разди навчання залишив.

У квітні 1963 року здібного і сумлінного молодого 
спеціаліста запросили працювати до Київського учбово-
виробничого підприємства № 1 УТОГ на посаду інженера-
конструктора. А трохи згодом перевели на посаду технолога 
виробничого відділу.

Усі, хто працював з Максименком пліч о пліч, засвід-
чують його товариську, веселу вдачу і те, що цим він уміє 
привертати до себе увагу. В його харизматичній постаті 
колеги по цеху вбачали сильний характер.

Отож, весела вдача, розум і товариська щирість в стосун-
ках з друзями сприяли зростанню Юрієвої популярності 
та авторитету.

Молодий інженер мав бажання вчитися далі. І тому по-
дав заяву на вечірнє відділення Київського технологічного 
інституту легкої промисловості. 

Однак наука вимагала серйозного підходу, багато часу і 
фізичних сил. Це особливо стало відчутним після другого 
курсу навчання у вузі. Тому Юрій Максименко звернувся 
до керівництва свого підприємства з проханням направити 
його на стаціонарне навчання.

І йому пішли назустріч — рекомендували, як стипен-
діата підприємства, на денне відділення за спеціальністю 
„Технологія швейного виробництва”.

Як згадують колишні співкурсники Юрія Максименка, 
він був душею компанії і активним учасником студент-
ських заходів напередодні урочистих дат і свят. Навколо 
нього завжди гуртувалися друзі. Він міг позитивно ви-
рішити суперечку, дати добру пораду, розрядити напругу, 
розвеселити однокурсників гарним жартом.

І навчався успішно, переймаючи знання і досвід у до-
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свідчених педагогів. Добрим словом згадує він викладача 
Анатолія Ілліча Мутафу, який цікаво читав лекції з курсу 
„Устаткування швейних підприємств” і дав своїм студен-
там грунтовні знання.

Та от, нарешті, закінчено останній, 5- й курс навчання в 
інституті. Одержано заповітний диплом і відлунали акорди 
прощального вальсу...

Вищою нагородою для Юрія стали слова завідуючого 
кафедрою швейних машин: „Всі місця в аспірантуру на 
нашому факультеті у цьому році уже розподілені.. Але 
якщо ти теж захочеш продовжити навчання, я особисто 
для тебе місце виб’ю”.

Рідній аlma mater Юрій Петрович присвятив один із 
своїх віршів:

Нас в КТИЛПовском доме
Дорогой к диплому
Одна всех мечта привела.
Здесь молодость наша,
Романтика наша
И наша любовь здесь жила...

Праця наша — в неспокої
Висококва ліфікованого спеціа ліста з дипломом 

інженера технолога 1971 року запросили на роботу в апа-
рат Центрального правління УТОГ на посаду інженера 
виробничого відділу, а з часом перевели до відділу праці 
та зарплати.

Юрія Петровича Максименка завжди, на будь якій по-
саді, відрізняли творчий підхід до справи, уміння відстояти 
свою думку і наполегливість у досягненні мети. Молодий 
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спеціаліст успішно проявив і організаторські здібності, 
тож не дивно, що невдовзі його призначили заступником 
начальника технічного відділу, а ще через деякий час — 
начальником відділу слухової, трудової та соціальної ре-
абілітації глухих. Він, по суті, був ініціатором створення 
у 1980 році у складі апарату ЦП УТОГ цього підрозділу, 
який зосередив увагу на важливих напрямках діяльності 
Товариства, що безпосередньо стосувалися кожного чле-
на УТОГ. Велике значення надавалось роботі у основних 
напрямках реабілітації нечуючих, розробці нових засобів 
сурдотехніки, створенню сприятливих умов для отри-
мання глухими середньої спеціальної і вищої освіти, їх 
професіонального зростання і реалізації свого творчого 
потенціалу.

Працюючи на цій відповідальній посаді, Ю.П. Мак-
сименко проявляє себе досвідченим керівником, уміло 
спрямовує зусилля підвідомчих підприємств, організацій і 
установ УТОГ на вирішення проблем всебічної реабілітації 
нечуючих та їх соціального захисту. Від усіх, хто  працює з 
ним, він вимагає самовідданої праці. І має на це право, бо 
й сам трудиться з найбільшою самовіддачею, вкладаючи 
в загальну справу частинку своєї душі.

Юрія Петровича завжди відрізняло і вміння знайти 
вихід зі складної ситуації,   зберігати спокій і спрямувати 
зусилля підлеглих на вирішення завдання. Утім, про його 
рішучий характер і самовладання найкрасномовніше свід-
чить випадок, який стався з ним на відпочинку. Розповіла 
про нього у своїх спогадах колишній голова Донецької 
обласної організації глухих, Почесний член УТОГ Г.А. 
Козлова:

„Того пам’ятного літа ми з чоловіком проводили свою 
відпустку в санаторії „Дружба” міста Геленджик — улюб-
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леному місці відпочинку нечуючих зі всього Радянського 
Союзу. З нами був і Юрій Петрович Максименко.

Одного разу, після ранкової зарядки, всі пішли до моря 
на „лікувальну процедуру” — греблю на човнах. Юрій Пе-
трович особливо полюбляв це заняття. 

День видався хмарним і вітряним. Море штормило: „білі 
баранці” один за одним перекочувалися його поверхнею. 
Тому інструктор з фізкультури застеріг нас, щоб далеко від 
берега не відпливали.

Човен, в якому плив Юрій Петрович зі своїм напарни-
ком — головою Новосибірської організації ВОГ Грінманом, 
скоро опинився попереду всіх. 

Тим часом вітер став сильніше. Поверхнею моря вже 
не „баранці” перекочувалися, а почали здійматися великі 
хвилі.

Всі відпочиваючі швидко повернули свої човни до бе-
рега. А Максименко з Грінманом, мабуть, так захопилися 
греблею, що їхній човен „то поринав, то потопав”, серед 
розбурханої стихії.

Ми стояли на березі й хвилювалися за них.
Шквальний вітер гнав їх все далі й далі в море. І Юрій 

Петрович з Грінманом вже стривожились. Гребти до берега, 
проти вітру, їм було не легко. Тоді Юрій Петрович зняв із 
себе білу сорочку і замахав нею, таким способом подаючи 
сигнал біди: „ЅОЅ”. Але поривчастий вітер вирвав сорочку 
в нього з рук і поніс у відкрите море...

Надія залишалася на рятувальну службу, яка за такої 
негоди мала чергувати на березі. Але не в характері Юрія 
Петровича „пасувати”. Він з усіх сил наліг на весла, і почав 
змагатися з вітром та хвилями. 

На щастя, все обійшлося без рятувальної служби, яка 
вже вирушила їм назустріч. Наші „відчайдушні” хлопці, 
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як про них потім почали говорити всі в санаторії, зморені, 
спітнілі, але зовні спокійні, навіть трохи горді, що побо-
ролися зі стихією, нарешті добралися до рятівного берега. 

Ми всі кинулися їх і сварити, і обнімати, і поздоровляти. 
А вони весело жартували, мовляв, це морські русалоньки 
вин ні: заманили нас далеченько в море і не хотіли відпус-
кати...

Щасливі миттєвості життя
Праця працею, але без сімейного затишку людина не 

відчуває повного щастя. Проте пошук своєї „половинки” 
іноді займає не один рік. Не одразу зустрів свою долю і 
Юрій Максименко. Адже не так просто було йому, втра-
тивши слух в юності, знайти серед нечуючих дівчат таку, 
щоб відповідала його вподобанням. 

Його обраницею стала слабочуюча дівчина Галина, яка 
працювала на Магнітогорському учбово виробничому під-
приємстві Всеросійського товариства глухих.

Познайомилися вони в Москві. Спочатку було листу-
вання. А одного чудового дня 1973 року Юрій одружився 
з Галиною і вона переїхала на постійне місце проживання 
до Києва. 

1974 року в молодого подружжя народився первісток, 
якого назвали Сашком. 

Малюк зростав, радуючи молодих батьків, які тішилися, 
спостерігаючи його перші кроки і перші успіхи.

1978 року Галина подарувала Юрієві ще одного синочка, 
якого назвали Петрусем — на честь загиблого на фронтах 
Великої Вітчизняної війни Юрієвого батька.

Це були щасливі миттєвості в їхньому житті.
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Діти підростали соколятами — на радість батькам. 
Старшенький незабаром і до школи пішов, а Петрик — до 
садочка.

Спливали літа за літами — у турботах про дітей, їхнє 
здоров’я, навчання. Не зогляділись, як діти вже подорос-
лішали, здобули вищу освіту, знайшли свій шлях у житті.

Галина Степанівна Максименко не обмежу валась рол-
лю дружини і матері. Вона успішно поєднувала домашні 
турботи з роботою в Проектно конструкторському техно-
логічному бюро УТОГ. 

Як людину обдаровану, висококваліфікованого спеці-
аліста, її невдовзі призначили заступником директора з 
соціальних питань та кадрів. Вона — людина творча, вміє 
не тільки добре працювати, а й залучає до творчості інших, 
дбаючи про культурне дозвілля свого колективу.
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1999 року Галина Степанівна вперше організувала в 
СПКТБ УТОГ концертну програму силами робітників 
друкарського цеху. Перша любительська сценка „Стрекоза 
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и муравей” за мотива-
ми байки Івана Крилова 
була прийнята глядачами 
з великим захопленням.

Пізніше був організо-
ваний драматичний гур-
ток та поставлені виста-
ви: „Золушка” Ш. Пер-
ро, „Снігова королева” 
Г. Андерсена, „А зорі тут 
тихі...” Б. Васильєва.

Га лина Степанівна 
сама підбирає вистави, 
сама пише сценарії — 

вона і режисер, і постановник, і перший глядач, і неупе-
реджений критик всіх постановок, здійснених силами 
працівників СПКТБ.

Окрім того, до всіх свят кожного року вона готує 
4 5 концертних програм і залучає до виступів у художній 
самодіяльності нечуючих робітників свого підприєм-
ства.

Цей унікальний творчий колектив у 2008 році внесено 
до Книги рекордів Українського товариства глухих в но-
мінації „Мистецтво”.

Ось така дружина у Юрія Петровича — йому під стать. 

Нелегка шапка Мономаха
Безумовно, самою долею Ю.П. Максименку призначено 

бути головою ЦП УТОГ.
Зміни, що настали в громад сько політичному житті 

колишнього СРСР в період пріснопам’ятної горбачовської 
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перебудови, вимагали нових 
підходів у діяльності Україн-
ського товариства глухих.

У нелегкий період переходу 
на ринкові умови господарю-
вання Ю.П. Максименку до-
ручили тимчасово виконувати 
обов’язки голови ЦП УТОГ, а в 
березні 1988 року його обрали 
головою ЦП УТОГ.

Цій події передувала напру-
жена боротьба нечуючих акти-
вістів з багаторічною практи-
кою призначення на цю посаду 
осіб, які проблем зі слухом не 
мають і дуже часто навіть не знають проблем глухих людей, 
а призначаються керувати УТОГ за вказівкою керівних 
органів. Саме так розвивались події і після звільнення з 
посади голови Товариства П.П. Шпака. Але призначення 
Міністерством свого кандидата викликало заперечення з 
боку групи грамотних і кваліфікованих нечуючих спеціа-
лістів, у числі яких були: Т.Г. Філяніна, М.П. Рибальченко, 
В.П. Овчаренко, Г.М. Мережко, М.П. Дмитрук, В.П. Санду-
гей та інші. Вони виступили з ініціативою при призначення 
головою УТОГ Юрія Петровича Максименка.

Ця ініціатива спочатку не знайшла підтримки у Мініс-
терстві соціального захисту і партійних органах, але за-
вдяки згуртованості ініціативної групи, її аргументованим 
доказам і стійкій позиції, врешті решт, вдалося добитися 
свого.

Це була справжня перемога! Новому голові необхідно 
було довести всім скептикам, що нечуюча людина може 



52

успішно вирішувати непрості завдання на найвищій ке-
рівній посаді у Товаристві. І Юрій Петрович Максименко 
впевнено взяв у руки штурвал!

Йому довелося розпочинати свою роботу у непростий 
час суспільних змін, перш за все спрямувавши зусилля 
на згуртування людей, підтримку в усій системі УТОГ 
морально психологічного духу, який підупав у багатьох 
після Чорнобильської катастрофи і розгубленості в пері-
од перебудови. Основну увагу Юрій Петрович приділяв 
розв’язанню невідкладних проблем нечуючих. Готових 
рецептів не було — до всього доводилося доходити само-
стійно, мобілізуючи свій творчий потенціал і спрямовуючи 
підлеглих на пошук шляхів з непростих ситуацій.

Глибока криза в економіці України зачепила й УТОГ. 
З розпадом СРСР були зруйновані міжгосподарські 
зв’язки колишніх республік, різко погіршилось постачан-
ня учбово виробничих підприємств глухих матеріалами 
і сировиною. Все це спричинило серйозні перебої у їхній 
роботі. Траплялися і зупинки виробництва, що, в свою 
чергу, призвело до скорочення контингенту працівників 
на підприємствах і установах УТОГ. 

У цій складній ситуації Юрій Петрович робив усе, 
щоб привернути увагу суспільства до проблем, які має 
Товариство. У вересні 1991 року він звернувся з листом до 
Українського республіканського телебачення з проханням 
організувати показ документальних фільмів про життя 
нечуючих: „Подолання бар’єру”, „Почута музика”, „Твій 
друг і помічник”. 

Тоді ж, на цій передачі, він особисто виступив перед 
телеаудиторією і коротко поінформував про історію ство-
рення і становлення Українського товариства глухих, 
його вагомі досягнення, а також порушив ряд проблем, 
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що виникли перед нечуючими людьми в період переходу 
на ринкові умови ведення господарства. 

Вихід на таку широку аудиторію був одним із ряду на-
мічених заходів соціального захисту нечуючих. Це була 
спроба привернути увагу керівників держави і громад-
ськості  до наболілих проблем нечуючих людей в Україні, 
що потребували невідкладного вирішення.

Коло питань, яке доводилось вирішувати Ю.П. Мак-
сименку, було надзвичайно широким. Він особисто брав 
участь у складанні аргументованих і вагомих звернень 
до Верховної Ради України з найважливіших питань ді-
яльності Товариства і, в той же час, вникав у щонайменші 
дрібниці роботи підпорядковано йому апарату Централь-
ного правління УТОГ. У боротьбі за ефективність роботи 
управлінського апарату він підвищував вимоги до вико-
навців, вимагаючи творчого і кваліфікованого підходу до 
вирішення будь яких питань. І в апараті управління, і на 
місцях в основу кадрової політики було покладено призна-
чення на керівні та відповідальні посади кваліфікованих 
нечуючих спеціалістів. 

Значну увагу приділяв голова УТОГ питанням підго-
товки молодих спеціалістів на базі створених спеціальних 
груп для глухих студентів у багатьох вищих і середніх 
спеціальних закладах України. Символічно, что саме за 
останні десятиріччя значно збільшилась їх кількість, а 
на роботу в Товариство прийшло багато дипломованих 
спеціалістів з числа осіб з порушеннями слуху. Завдяки 
цьому відбулося значне оновлення кадрів, а нечуючі своїм 
високим професіоналізмом і відповідальним ставленням 
до роботи яскраво довели, що немає такої ділянки діяль-
ності УТОГ, на якій вони не могли б працювати. Прикладом 
у цьому був і є їх керівник — Юрій Петрович Максименко, 
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який досконально розбирається і в особливостях обробки 
металу, і в тонкощах культурно масової роботи, і в психо-
логії нечуючої людини…

Особливу увагу Юрій Петрович приділяв вимогам до 
підвищення технічного рівня  виробничих підприємств 
УТОГ, розширенню асортименту продукції. Завдяки цьо-
му вона постійно оновлювалася і почала користуватися 
стабільним попитом у споживачів.

Важливим фактором для виживання стало і те, що на 
вимогу Юрія Петровича підприємства УТОГ організували 
і відкрили власні магазини для збуту випущеної продукції.

Проте, окрім вирішення внутрішніх виробничих проб-
лем, потребували постійної уваги і питання, пов’язані з 
законодавчим вирішенням і пошуком підтримки у вищих 
органах влади. У цих „ходіннях по муках” Ю.П. Максимен-
ко ні на йоту не відступав від своїх принципів, захищаючи 
інтереси нечуючих.

1992 року Ю.П. Макси-
менко разом з головою ЦП 
УТОС В.М. Акимушкіним 
звернулися до Верховної 
Ради України з проханням 
встановити для УТОГ і 
УТОС додаткові пільги 
з оподаткування. При-
йняті рішення дозволили 
підприємствам глухих і 
сліпих хоч якось утрима-
тись на плаву. Але кризові 
явища в економіці країни: 
постійне підвищення цін, 
перебої з постачанням си-
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ровини для підприємств, падіння курсу купоно карбованця, 
загальна нестабільність законодавства в Україні та цілий 
ряд інших причин дуже негативно вплинули на виробничу 
діяльність Товариства, призвели до ще більшого погіршен-
ня його фінансового становища.

У таких умовах Ю.П. Максименко наполегливо докла-
дав значних зусиль для забезпечення підприємств УТОГ 
замовленнями і надання нечуючим працівникам стабільної 
роботи. На це він спрямовував роботу всіх структурних 
підрозділів УТОГ, не забуваючи і про необхідність надан-
ня членам  УТОГ усебічної допомоги у вирішенні різних 
проблем і забезпечення їх культурних, духовних і освітніх 
запитів.

Вжиті заходи дозволили УТОГ не тільки вистояти в 
кризових умовах переходу до ринкової економіки, а й від-
шукати резерви для здійснення намічених керівництвом 
заходів з культурного і духовного розвитку глухих, ство-
рення додаткових робочих місць і навчання  нечуючої 
молоді у вузах і технікумах.

1993 рік — ювілейний для УТОГ. З нагоди 60- річчя То-
вариства за особистий вагомий внесок у поліпшення життя 
нечуючих, високий професіоналізм і самовіддану працю 
Ю.П. Максименка було удостоєно звання „Почесний член 
УТОГ”. Це визнання зобов’язувало працювати з подвоєною 
енергією.

Становище в економіці поступово поліпшувалось, але 
послаблювати взяти темпи не давали реалії життя. Напо-
леглива робота продовжувалась. 

Наступного, 1994 року, напередодні Міжнародного дня 
інвалідів керівник УТОГ звернувся з листом до Президента 
України Л.Д. Кучми, голови Верховної Ради О.О. Мороза і 
прем’єр міністра В.О. Масола з проханням зберегти в нових 
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законодавчих актах з оподаткування всі ті пільги, які ра-
ніше надавалися державою підприємствам і організаціям 
УТОГ.

І знову — напружене доведення права глухих на допо-
могу з боку держави. Від пошуків вагомих аргументів у 
цій важливій справі залежала доля не тільки підприємств  
і організацій УТОГ, а й Товариства в цілому. 

У черговий раз Максименко довів, що він — не тільки 
справжній боєць, а й умілий командир, який спокійно і 
врівноважено діє у складній ситуації, а також спрямовує 
роботу своїх підлеглих. І жодного разу його не бачили 
розгубленим, готовим поступитися складним обставинам 
без бою!

У свій поетичний доробок Юрій Петрович запише:

Я буду писать,
С каким боем
Беру рубежи у судьбы,
О новой мечте,
Что стоит предо мною,
О трудностях новой борьбы.
О взятом у жизни
Каждом мгновении,
О праве и дальше мечтать…

Завдяки неодноразовим зверненням керівництва УТОГ 
до органів влади, було прийнято ряд документів і постанов 
на соціальний захист нечуючих інвалідів. Зокрема, 1996 
року було прийнято Закон „Про внесення змін до статті 
10 Закону України „Про оподаткування прибутку під-
приємств”. Відповідно до цього важливого документа, від 
сплати податку на прибуток звільнялись підприємства гро-
мадських організацій інвалідів, на яких інваліди складали 
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не менш як 50 відсотків загальної кількості працюючих.
Того ж року відбувся XIV з’їзд УТОГ, на якому було 

дано високу оцінку роботі Ю.П. Максименка. Його знову 
одноголосно обрано головою ЦП УТОГ на новий термін.

А до Міжнародного дня інвалідів за гуманістичну і 
громадську діяльність, самовіддану плідну працю на благо 
нечуючих Указом Президента України Л.Д. Кучми Юрію 
Петровичу було присвоєно високе звання „Заслужений 
працівник промисловості України”.

З часом підприємства системи УТОГ увійшли в ринок, 
маючи чітку організаційну структуру управління, досить 
розвинену матеріальну базу і добре налагоджене вироб-
ництво.

Важливим фактором, що сприяв стабілізації, стало 
і те, що на цей час в УТОГ склався високопрофесійний 
кадровий потенціал з досвідчених керівників підпри-
ємств і організацій, які докладали максимум зусиль, аби 
зберегти їх економічну стабільність і виконати поставлені 
завдання.

Значна заслуга у їх вирішенні належить Ю.П. Макси-
менку, який вміло і мудро „пілотував” свій екіпаж — Укра-
їнське товариство глухих, у надзвичайно важких ринкових 
умовах..

У вересні 1997 року, коли Верховна Рада України на сво-
єму засіданні обговорювала проект Закону України „Про 
податок на додану вартість”, представники підприємств і 
організацій УТОГ зібралися біля Верховної Ради, вимага-
ючи надання глухим працівникам пільг з оподаткування.

Боротьба за пільги була продовжена 25 вересня 1997 
року, коли на прохання керівників УТОГ і УТОС їх при-
йняв Голова Верховної Ради України О.О. Мороз. Мова 
йшла про внесення змін до прийнятого Верховною Радою 
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Закону „Про збір на обов’язкове державне страхування” та 
„Про збір на обов’язкове соціальне страхування”. Було по-
годжено: пропозицію керівництва УТОГ та УТОС внести 
на розгляд Парламенту України.

Ю.П. Максименку довелося докласти неабияких зусиль, 
щоб переконати депутатів про необхідність збереження для 
підприємств і організацій УТОГ існуючих пільг.

Він виступив перед депутатами на засіданні Верховної 
Ради України з промовою, аргументовано доводячи необ-
хідність збереження цих пільг, зазначаючи, що від цього 
залежить не лише нормальна діяльність виробничої сфери 
Товариства, а й фінансування всієї інфраструктури УТОГ 
— обласних і територіальних організацій, гуртожитків, 
клубів, що обслуговують інвалідів по слуху. Особливо 
він наголосив на тому, що Товариство глухих вирішує за 
державу левину долю соціальних проблем глухих грома-
дян України.

Ю.П. Максименко також порушив питання про моно-
польне закріплення частини виробничої продукції за під-
приємствами громадських організацій інвалідів.

Стараннями Юрія Петровича Максименка, депутати 
внесли доповнення у законодавчі документи, завдяки 
яким підприємства системи УТОГ, які вже були на грані 
банкрутства, відновили свою діяльність.

Дня його краплина
Держава визнала заслуги керівника Українського то-

вариства глухих, гідно оцінила його старання по захисту 
нечуючих людей. 

У травні 1999 року Ю.П. Максименка, з нагоди його 
60 річчя, було нагороджено Почесною грамотою Кабінету 
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Міністрів України з врученням Пам’ятного знака.
Проте ювіляр розумів, що ця висока нагорода зобов’язує 

подвоїти зусилля, працювати ще краще, не шкодуючи сил 
і часу.

Золотої вересневої пори 2001 року відбувся ювілейний 
XV з’їзд УТОГ. На посаду голови ЦП УТОГ ніхто й не бачив 
кращої кандидатури, ніж Ю.П. Максименко. 

Дні минали за днями, кожний з них приносив свою жи-
тейську суєту, свої клопоти: робота, поїздки по Україні і за 
кордон, сім’я — все це наповнювало життя Юрія Петровича.

Їздив у відрядження до інших міст перевіряти скарги 
і звернення, зустрічався з колективами підприємств і ор-
ганізацій УТОГ, оперативно вирішував проблеми глухих 
в місцевих державних установах, проводив кадрову пере-
становку та вирішував інші складні питання.

І люди, що спочатку ставилися з недовірою до нововве-
день Юрія Петровича, згодом зустрічали його з оплесками 
і словами вдячності.

Він також вів активну громадську роботу  на посаді по-
заштатного консультанта Комітету Верховної Ради Украї-
ни у справах пенсіонерів, ветеранів праці та інвалідів, члена 
колегії Міністерства праці та соціальної політики України 
і колегії Міністерства охорони здоров’я України, члена ЦК 
профспілки працівників легкої промисловості України.

10 березня 2004 року у Верховній Раді України відбу-
лися парламентські слухання „Про результати проведен-
ня в Україні в 2003 році Року інвалідів та забезпеченню 
соціальних, правових і конституційних гарантій в сфері 
соціального захисту і реабілітації інвалідів”.

На цьому засіданні був присутнім і голова ЦП УТОГ 
Ю.П. Максименко. Коли йому надали слово, Юрій Петро-
вич виступив з властивою йому пристрасною промовою 
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про наболіле:
— Раніше підприємства УТОГ мали пільги по сплаті 

податків на прибуток, податку на додану вартість та інші 
платежі. Загальна сума цих пільг була досить незначною в 
масштабах держави і ніколи не впливала ні на стратегічне 
становище України, ні на її економіку. Однак від цих пільг, 
— підкреслив він, — залежала доля і підприємств УТОГ, і 
самого Українського товариства глухих.

Коли деякі депутати почали наполягати на тому, щоб 
позбавити згаданих пільг інвалідів по слуху, мотивуючи це 
тим, що під захистом УТОГ функціонують підприємства, 
на яких зовсім немає інвалідів, Юрій Петрович дав рішучу 
відсіч цим спробам.

— Я з усією відповідальністю заявляю, — сказав він з 
трибуни Верховної Ради України, — в нашій системі немає 
жодного такого підприємства.

При цьому він зазначив, що позбавлення підприємств, де 
працюють глухі люди, пільг — по суті означає їх знищення.

— Від імені всіх громадських організацій інвалідів, 
— продовжував він, — я звертаюся до Верховної Ради з 
проханням врахувати це і прийняти зміни до Земельного 
Кодексу України, які дадуть підприємствам і організаціям 
нашого Товариства право користування своїми земель-
ними ділянками, оскільки вони не можуть викупити або 
орендувати землю. Я прошу депутатів Верховної Ради 
України накласти мораторій на всі зміни в податковому 
законодавстві, що стосуються інвалідів, їхніх підприємств 
і організацій. А також прошу зберегти всі пільги по опо-
даткуванню, що були в них раніше...

І до цього виступу з трибуни Верховної Ради Юрію 
Петровичу неодноразово довелося особисто вести пере-
говори з депутатами профільних комісій Верховної Ради, 



61

аргументовано і зважено висувати свої пропозиції для 
поліпшення становища нечуючих. Це було не просто, бо 
не завжди вдавалося знайти розуміння у людей, далеких 
від проблем інвалідів.

— Багатьом депутатам, схоже, байдуже, як живуть нечу-
ючі люди, що вони переживають, яких труднощів зазнають 
в сьогоднішньому житті! — з гіркотою і обуренням говорив 
Ю.П. Максименко у колі своїх однодумців.

Проте, як кажуть, світ не без добрих людей.
Значну підтримку надав Товариству тодішній міністр 

соціального захисту населення України Аркадій Віталі-
йович Єршов.

При вирішенні в урядових колах наболілих проблем не-
чуючих людей дуже багато допоміг і його наступник — Іван 
Якович Сахань. Проста і доступна людина, він постійно 
цікавився роботою УТОГ і надсилав теплі привітання до 
Міжнародного дня глухих. 

Юрій Петрович присвятив йому такий вірш:

Тепло згадав він людину глуху
І не робив з себе пана,
Хай же щастить 
на життєвім шляху
Світлому серцю Івана!

У дружбі — наша сила
Якось кореспондент газети „Наше життя” звернувся до 

Юрія Петровича з таким запитанням: чи треба в скрутні 
часи ринкової економіки витрачати дефіцитні кошти з 
фонду УТОГ на відрядження наших представників на різні 
наради і форуми та на прийоми іноземних гостей?



62



63

— Треба! — лаконічно відповів Юрій Петрович. 
І не обов’язково все мало зводитися лише до укладан-

ня угод про організацію спільного виробництва якогось 
товару. На це була вагоміша причина — велика користь 
від таких зустрічей: вивчення чужого досвіду ведення 
господарства і обмін ідеями. А ще ж — спортивні змагання, 
культурний обмін тощо.

І справді, наше сучасне життя не можна уявити без між-
народних зв’язків і зустрічей із зарубіжними партнерами. 
УТОГ бере найактивнішу участь у різних заходах, які про-
водяться Всесвітньою федерацією глухих і Регіональним 
секретаріатом товариств глухих країн Східної Європи і 
Середньої Азії.

У дружбі — наша сила. Це ще раз довела офіційна нарада 
керівників товариств глухих Східної Європи, яка відбу-
лася 1988 року в Берліні. А наступну зустріч керівництво 
УТОГ організувало 1990 року в Києві. В Україну прибули 
делегації Товариств глухих Росії, Білорусі, Болгарії, Угор-
щини, НДР, Польщі, Чехословаччини, Румунії, Монголії, 
Молдови.

Форум був для всіх і дуже корисним, і цікавим. УТОГ 
запропонувало координацію спільних дій з розвитку ви-
робничої кооперації між товариствами глухих за рахунок 
географії розташування підприємств. На жаль, неспри-
ятливі економічні умови стали на заваді здійснення цих 
задумів. Проте це не стало перешкодою для розвитку сто-
сунків між товариствами глухих, регулярних зустрічей і 
здійснення культурних і духовних програм.

Отже, можливість пізнавати навколишній світ у порів-
нянні — це також важлива віха в житті УТОГ, яку важко 
переоцінити.

Юрій Петрович, як голова УТОГ, відвідав ряд зарубіж-
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них країн, беручи участь в з’їздах, конференціях, форумах 
ВФГ — Всесвітньої Федерації глухих: Словенію, Болгарію, 
Німеччину, США, Угорщину, Австрію, Іспанію...

Після закордонних відряджень він із задоволенням 
розповідав своїм друзям про те, як живуть і працюють не-
чуючі люди в інших країнах, які у них проблеми і як вони 
їх вирішують. Це були дуже корисні поїздки: все краще, 
що Юрій Петрович побачив, все те, що приносило користь 
нечуючим, треба було переймати, втілювати на підприєм-
ствах і установах системи УТОГ.

Як гостинний господар, приймав керівник УТОГ своїх 
колег з Регіонального секретаріату товариств глухих країн 
Східної Європи і Середньої Азії, які зібрались на чергове 
засідання у Києві у 2006 році. 

Показовим стало проведення наради голів обласних 
організацій УТОГ у Болгарії, у м. Приморско у серпні 2007 
року. Під час цієї поїздки керівники структурних підроз-
ділів УТОГ мали можливість ознайомитись з діяльністю 
братського Союзу глухих Болгарії, відвідати підприємства 
і організації нечуючих цієї країни. На основі побаченого 
було розроблено план заходів по впровадженню в УТОГ 
досвіду болгарських колег.

Ще одним свідченням міжнародного авторитету Україн-
ського товариства глухих стало святкування у червні 2008 
року 75 ї річниці створення УТОГ. На урочистостях були 
присутні не тільки керівники товариств глухих країн СНД, 
а й президент ВФГ Маркку Йокінен. Це був його перший 
візит в Україну і Ю.П. Максименко, як гостинний господар, 
з гордістю демонстрував високому гостю всі досягнення 
Товариства за пройдені 75 років.
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Поезія світлих почуттів
Кажуть, що справжня біографія поета — це його вірші.
Поетичний голос Юрія Максименка вперше зазвучав 

у далекій юності, коли він після тяжкої хвороби раптово 
втратив слух. 

Про це поет з гіркотою написав:

Я мог бы писать
Как звала в поднебесье
Далёкая наша мечта.
Я мог бы писать…
Но прекрасную  песню
Помешала допеть глухота.
Оборвалась мечта
На возвышенной ноте, 
Мой голос надолго затих.
Как память о прошлом — 
Остался в блокноте
Впервые написанный стих.

Щоб написати такі до болю щемливі рядки, не обов’яз-
ково мати філологічну освіту. Все визначається природнім 
обдаруванням людини. Людина ж, яка втратила слух, 
сприймає навколишній світ душею, добре розвиненою 
уявою. Особливо якщо вона наділена Божим даром — іс-
крою поетичного таланту.

Для творчої натури Юрія Максименка творення вір шів 
стало життєвою потребою і творчою насолодою. Ці світлі 
вірші якнайповніше розкривають його характерні осо-
бливості, допомагають нам глибше збагнути його вдачу.

Лейтмотивом Максименкової поетичної творчості стало 
побачене, відчуте душею і пережите. Поет оспівує гармонію 
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нашого життя, його прості земні радощі і тривоги. Заго-
стрена надчуттєвість у сприйнятті життя допомагає йому 
створювати своєрідний словесний живопис — точний і 
пластичний, оспівувати світ предметно і яскраво.

Вірші Ю.Максименка щирі, світлі, лаконічні, душевно 
оголені і водночас сповнені асоціативності і символічності.

У цих віршах — згусток почуттів і думок, правдивий 
вияв пережитого і переболілого. За кожним рядком — стан 
поетової душі:

Я имя Тани Поперечной
В газете вижу первый раз,
Но благодарен бесконечно
За удивительный рассказ.
За то, что пишет очень мило
Она с любовью про отца,
За то, что сердце защемило,
Как прочитал я до конца.
Скольких из нас вот так же точно,
Роняя слезы на кровать,
Не досыпая сами ночью,
Спасли от бед отец и мать.
И наша в том теперь забота,
Чтоб человечность обрести,
Чтоб, как они, сквозь дни и годы
Любовь по жизни пронести…

Проте його поезію не треба розглядати спрощено, як суто 
особисте. Цими сокровенними рядками Юрій Максименко 
сповідує не тільки свої безпосередні переживання, а й за-
гальні почуття нечуючих людей:

Роднит нас обоих с тобою тишина,
Становимся мы много старше.
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Уж горькая чаша испита до дна,
Но жить надо дальше и дальше.
Не жить, а лететь, пробиваясь в тиши,
Минуя воздушные ямы.
„Х ва ми ли я ваша?” —
„Не слышу. Пиши!” —
Всегда отвечаешь упрямо…
Пусть будет высоким 100 лет потолок
И видимость будет без края,
Чтоб ты постоянно докладывать мог:
„Все в норме. Полет продолжаю!”

Найглибше ці емоції відобразилися у „Гімні УТОГ”, в 
якому передано цілу гаму переживань і настрою, душевну 
печаль кожного, для кого звуки залишилися в іншому, до 
глухоти, світі.

Проте ця сумовитість не відречена, вона світла, і цієї про-
світленості пісні надає любов автора до життя і до людей. І саме 
це настроювало і настроює чутливу поетову душу, наче оту 
скрипку, на озвучення в поезії емоцій і відчуттів глухих людей.

Характерною особливістю лірики Юрія Петровича 
Максименка є те, що при своїй небагатослівності його ві-
рші об’ємні за думкою і проникливі, як промінь світла. Він 
пише про те, що пережив і вистраждав. Тим то його вірші 
пробуджують у нас добрі і світлі почуття. 

Особливий розділ його творчості  — вірші присвяти 
друзям. А друзів у нього багато, і це також говорить про 
поетичну душу людини, її багатий внутрішній, духовний 
світ, дотепність і гарне почуття гумору, спостережливість 
і уважне ставлення до оточуючих.

Ці вірші складають збірку з промовистою назвою „За-
помните нас весёлыми”. 
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За своїм змістом — це своєрідний літопис. Читаючи ці 
присвяти, ми відкриваємо для себе багато знаменних і 
веселих миттєвостей з життя поета.

Романтик за вдачею, Юрій Максименко вихопив із 
моря своїх вражень і створив для своєрідний літературно-
поетичний пам’ятник своєї епохи з символічною назвою 
— „Запомните нас весёлыми”.

Післямова
Я вважаю, що Ю.П. Максименко — щаслива людина. 

Тому що він прийшов до Українського товариства глухих 
і очолив його в знаменний час нової історії — становлення 
Незалежності України.

Звичайно, для цього потрібно бути людиною сильного 
характеру, цілеспрямованою, високого професіоналізму, 
тобто, мати міцні знання, тонке відчуття реалій сьогодення 
і упевненість в собі.

Ю.П. Максименко, як ми вже говорили, має всі ці якості.
Очоливши велику організацію Українського товариства 

глухих у нелегкі роки переходу до ринкової економіки, він 
ось вже понад 25 років незмінно займає цей високий від-
повідальний пост.

Він цілком виправдовував і виправдовує довір’я глухих.
Як мудрий керівник, Ю.П.Максименко в складних умо-

вах нинішньої світової кризи, не шкодуючи здоров’я і часу, і 
далі працює задля доброї справи, на благо нечуючих людей. 

У нього багато вірних і відданих йому побратимів, з 
якими він поділяє і життєві негаразди, і земні радощі, і 
присвячує їм свої вірші.

Дай, Боже, кожному з нас таких відданих друзів!
А дружити Юрій Петрович уміє! Це підтверджує і його 
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повернення у лоно групи „Б” Коростишівського педучи-
лища зразка 1952 –1956 р.р.

Як зізнається він сам, це повернення починалось ін-
тригуюче. Ось як згадує Юрій Петрович: „У 1996 році до 
мене на роботу зайшла симпатична молода дівчина і на моє 
запитання витягла з сумки фотографію нашої групи, яку 
ми зробили після закінчення першого курсу. Питаю: „Де 
ти взяла? У мене теж така є”. Вона відповіла: „На цій фото-
графії є і моя мама — Лідія Омельченко, і вона запрошує 
вас взяти участь у зустрічі випускників, яка відбудеться 
через два тижні з нагоди 40 річчя від дня закінчення вашого 
групою педучилища”.

Чи треба казати, з яким захопленням я прийняв це за-
прошення з вдячністю за пам’ять, яку зберегли мої колишні 
колеги про мене!

Уже пройшло більше 10 років після тієї першої зустрічі. 
Ми разом відсвяткували і 45 річчя випуску, і його 50 річчя. 
Декілька разів зустрічалися в Києві з нагоди Дня вчителя.

І кожен раз знову і знову відмічали, що хоч після ви-
ходу зі стін педучилища у кожного з нас було своє життя 
і власні навчальні та життєві університети, але роки на-
вчання у Коростишеві — це одна з найяскравіших сторінок 
у нашому житті, світлу пам’ять про яку ми пронесли через 
півстоліття. 

І після закінчення авіатехнікуму і інституту у мене нео-
дноразово виникало бажання відновитися в Коростишів-
ському педучилищі і хоча б заочно закінчити повний курс 
навчання в ньому. Але завжди виходило, як у тій пісні: „Но 
мешают дела, и другая любовь за собой увела”.

До цього часу, коли їду через Житомир на захід України 
у службове відрядження, завжди на зворотньому шляху 
повертаю у Коростишеві машину на вулицю Леніна, 21 і, 
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зупинившись біля брами педучилища, схвильовано ходжу 
його алеями.

Там залишилась не тільки наша пам’ять про щасливі, хоч 
і повоєнні роки — там був трамплін, з якого ми злетіли у 
самостійне життя. Там ми пізнали глибокий зміст великого 
слова „дружба”.

Пусть судьба хоть с дьяволом 
     венчалась, 
Но как круто не вилась стезя, 
Счастлив я, что вы мне 
    повстречались 
По дороге, верные друзья.
Счастлив я, что вместе пировали, 
Что весною яблоня цвела, 
Что так много- много даровали 
Мы друг другу света и тепла.
Всем спасибо. Долгими годами 
Разбросало нас в галактиках разлук. 
Пусть навеки будет счастье с Вами
И теплей пожатье наших рук!
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До 75-річчя Ю.П. Максименка

На захисті інтересів 
Товариства

У 1987 році мені випала 
честь працювати переклада-
чем під час приїзду Ю.П. Мак-
сименка до м. Івано-Франків-
ська з питання підбору канди-
датури на посаду директора 
УВП УТОГ. 

Кандидатуру підбирали 
дуже серйозно, кандидатів на 
той час узгоджували в міськ-
комі та обкомі партії. Юрій Пе-

трович дуже уважно підійшов до цього питання. Проводив 
співбесіди з кожним кандидатом, окреслював завдання, 
вислуховував плани на майбутнє. Оскільки з першого 
разу не було підібрано керівника, він був змушений при-
їхати ще раз. Дуже вимогливо підходив до кандидатів, на 
перше місце ставив професіоналізм, ділові якості людини.  
Нарешті, було підібрано і затверджено кандидатуру Ю.П. 
Громоляка, котрий потім більше двадцяти років працював 
на цій посаді. 
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Під час перебування Юрія Петровича у нашому місті 
я, як перекладач, постійно працювала поруч з ним.  Себе 
він показав як людину, знайому з усіма питаннями вироб-
ництва, вимогливу до підлеглих і до себе. Весь час стояв 
на захисті інтересів Товариства і нечуючих. Цікавився 
роботою перекладача, труднощами, планами, давав поради 
по роботі. 

Я вдячна Юрію Петровичу за те, що він високо оцінив 
мою роботу,  присвоївши звання Почесного члена УТОГ.

У день ювілею хочу побажати Юрію Петровичу: нехай 
множаться гаразди в житті, повніться радістю душа, збу-
ваються всі мрії та надії. Здоров’я Вам, родинного щастя, 
успіхів у праці на благо УТОГ!

В.В. КУРАЧЕНКОВА  
— ветеран УТОГ, Почесний член УТОГ.
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