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З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ

З нагоди проведення XVIII Конгресу Всесвітньої 
федерації глухих у липні цього року друкуємо цікаві 
факти з історії Федерації та її членів 

10 стор.

ТЕЗИСНО ПРО ОСНОВНІ РІШЕННЯ

На першому в цьому році засіданні президії 
ЦП УТОГ, яке відбулося 3 січня, розглядалося 
понад 40 питань

4 стор.

УТОГІВСЬКІ ПЕРЕМОЖЦІ 
КОРОТКОГО МЕТРА

Велику зацікавленість членів 
УТОГ викликало проведення 
Всеукраїнського фестивалю 
короткометражних 
фільмів, створених глухими 
режисерами

6–7 стор.

ПІД ЯНГОЛЬСЬКИМИ 
КРИЛАМИ

Диво трапилося 
напередодні новорічних 
свят з дітьми, що 
перебувають на обліку в 
Первомайській ТО УТОГ

9 стор.

ДІТИ — ЯК СОНЯЧНІ ПРОМІНЧИКИ…

Розповідь про поїздку до Піщанської 
спецшколи-інтернату для глухих дітей-сиріт, 
що у Вінницькій області

13 стор.
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— Олександре, коли Ви вирішили стати профе-
сіоналом у своїй справі?

— Київську спецшколу № 9 я закінчив 12 років тому, 
але не одразу визначився, чим буду займатися у жит-
ті. Це сталося зовсім випадково. Десь 10 років тому  
влаштувався пакувальником у відділ випічки мережі 
гіпермаркетів «Ашан». Працюючи там, спостерігав за 
роботою пекарів і подумав, а чому б і мені не спробу-
вати. Однак мені відмовили через те, що погано чую.

Тоді я вирішив спробувати влаштуватись на ро-
боту в інший супермаркет — «Новус». На співбесіді 
«збрехав заради порятунку», сказавши, що до цього 
працював в «Ашані» пекарем. Нова робота — новий 
досвід. Але у маркетах робота зазвичай монотонна і 
це швидко набридає. Через пару місяців мені стало 
скучно і я вирішив перейти на посаду кондитера, де 
пропрацював ще один місяць.

Після «Новусу» знайшов вакансію у гостинно-рес-
торанному комплексі, плануючи стати кухарем. На 
співбесіді розповів, як працював пекарем і кондите-
ром у «Новусі», показав фото своїх робіт, але, чес-
но кажучи, був впевнений, що мене не візьмуть. Ад-
же робота в ресторані принципово відрізняється від 
штампованої продукції супермаркетів — тут різнома-
нітні блюда, та й підхід зовсім інший. Проте був при-
ємно здивований, коли шеф-повар, вислухавши ме-
не, погодився і сказав: «Я тебе навчу». Звуть його 
Олександр Ткаченко, наразі він живе в Криму. 

— Ви отримали спеціальну кулінарну освіту чи 
цієї справи можна навчатися працюючи? 

— Коли я прийшов до готельно-ресторанного комп-
лексу, шеф-кухар мені сказав: «Щоб зробити кар’єру, 
тобі необхідна освіта за фахом» і я почав шукати, де є 

спеціальні групи. Виявилось, що у Києві їх не було, а 
в Київській організації УТОГ підказали, що найближ-
че, де можна навчитися кулінарії — це в Житомирі. 
Пощастило, що в Житомирі у мене є родичі і я всту-
пив на денне навчання. Але я не збирався залишати 
роботу і вирішив, що буду поєднувати її з навчанням. 
Так я отримав диплом і став просуватися у кулінарній 
кар’єрі, поки не піднявся до звання бренд-шефа. 

— Але потяг саме до кулінарної справи у Вас не 
випадковий…

— Так, це у нас сімейне — мій батько і більшість 
його родичів мають кулінарні здібності, люблять «ча-
клувати» над створенням оригінальних страв. Тож, 
виходить, і мені передався цей хист.

— Вам легко виконувати роботу в команді — з 
чуючими колегами?

— Після роботи з Олександром Ткаченком у готель-
но-ресторанному комплексі я працював у престижно-
му французькому ресторані, а потім перейшов до кулі-
нарної школи Даші Малахової «Картата Потата». Було 
дуже важко, бо мій слух почав погіршуватися, а навко-
ло були всі чуючі. Єдина людина, з ким мені справді 
було комфортно спілкуватись, це колега Христина. 

Щоб уникнути проблем у спілкуванні з колегами, 
я почав активно користуватись мобільним додатком 
«Перекладач жестової мови». Цікаво, що оточення 
не розуміло, що я там постійно дивлюсь в телефоні, 
вони думали, що я переглядаю якесь шоу. 

У «Картата Потата» я пропрацював 3 роки. Було 
складно, адже на одне заняття з майстер-класу при-
ходило 30–35 дітей. 

На той час я працював дуже багато — на двох ро-
ботах, майже без вихідних — все задля того, щоб до-

ЛЮДИНА,  
ЯКА СТВОРЮЄ СЕБЕ САМА
Іванна НАЗАРОВА, 
Тетяна КОРНІЄНКО

Олександр Олійник, попри свій молодий вік, може поділитися 
досвідом успішної реалізації планів і задумів. Наполегливості 
у досягненні мети йому не позичати. Робота у престижному 
ресторанному бізнесі, виступи у художній самодіяльності 
Культурного центру УТОГ і ще багато інших справ — на все вистачає 
у нього сил, часу й натхнення. 
У американців є популярний вислів «self-made man» — людина, яка 
створила себе сама. І Олександр саме так може сказати про себе 
— він створює себе сам.
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сягти мети. Потім звільнився з кулінарної школи, але 
мене періодично викликають туди на майстер-класи.

— Для кухаря що важливіше — великий досвід 
чи талант? 

— Я вважаю, що талант — це 90% успіху. Але дос-
від так само потрібен. Існує багато дрібниць, які не 
можна знати, не навчившись, наприклад, як і де збе-
рігати продукти, яка має бути температура тощо. 
Вчитися треба постійно.

— Яка Ваша улюблена фірмова страва? 
— Моя улюблена страва — чізкейк. Готувати його 

треба довго і технологічно це доволі складно. Чізкейк 
готується на водяній бані при температурі 120 градусів 
і за часом займає майже весь робочий день. (Пару ре-
цептів від Олександра Олійника читайте на стор. 16).

— Кияни знають Вас також як активного учасни-
ка художньої самодіяльності.

— Зараз я не маю можливості приділяти цьому бага-
то часу. Але мені справді дуже подобається виступати 
на сцені. У художній самодіяльності я — десь з 13 років. 
Ще у молодших класах короткий час навіть займався 
балетом. Потім виступав разом з чуючими аматорами 
сцени: одна дівчина співала голосом, а я — жестами. 

Цей досвід став при нагоді, коли почав відвідувати 
гурток художньої самодіяльності при Культурному цен-
трі УТОГ. Мої вчителі на сцені — Є.П. Задніпровська та 
О.В. Чубко. Виступав і з жестовою піснею, і з танцями, 
і в спектаклях. Особливо запам’яталась участь у спек-
таклі за п’єсою В. Соллогуба «Біда від ніжного серця». 

У грудні 2015 року відбувся мій бенефіс у КЦ УТОГ. 
З теплом у серці згадую друзів, які разом зі мною ви-
ступили тоді: Мар’яну Люханову, Григорія Гука, Ігоря 
Маліка і чуючого співака Артура Боссо, з яким теж 
товаришую.

Вважаю, що цікавим був мій досвід участі в облас-
ному конкурсі «Містер Київ УТОГ–2016».

Минулого року разом з Григорієм Гуком та Ігорем 
Маліком знявся у ролику, разом з ними виконуючи 
жестами пісню «Ты так красива».

— Для багатьох стала несподіванкою Ваша участь 
у форумі «Без обмежень» у грудні минулого року.

— Повинен сказати, що спочатку я не планував 
брати в ньому участь, а вдома дивився в інтерне-
ті відеорепортаж В. Кириченко та Н. Ткач, як прохо-
дить цей форум. Проте коли побачив, як люди, що не 
мають ніякого відношення до УТОГ, поливають його 
брудом і грубо втручаються у справи нашої організа-
ції, не витримав — викликав таксі і поїхав на форум. 

У розмовах з людьми, які виступали з претензіями 

до УТОГ, намагався довести свою точку зору: УТОГ 
для глухих — не нянька, а громадська організація, 
яка відстоює їх інтереси. Проте перекладати на УТОГ 
провину за те, що у когось немає квартири і роботи, 
бракує грошей, ображає начальство — це зовсім не 
той підхід. Адже ми дорослі люди і повинні розуміти, 
що потрібно брати відповідальність за свою долю на 
себе, а не шукати винних.

На власному прикладі намагаюся довести, що зав-
дяки наполегливості, праці й підтримці друзів і УТОГ 
можу реалізувати свої здібності і досягти своєї мети. 

— А про що Ви мрієте, якщо не секрет?
— У мене є мрії, але багато залежить від фінансо-

вих можливостей. Я хотів би ініціювати проект, в яко-
му люди з ментальними порушеннями, наприклад, 
аутисти, могли б працювати. Також, можливо, працю-
ватиму у соціальній пекарні на ВДНГ.

Хотів відкрити власні майстер-класи для глухих, 
але охочих виявилось аж двоє, а це виходить занад-
то дорого, якщо ділити витрати на дві людини. Щоб 
такий проект був рентабельним, потрібна повноцін-
на група відвідувачів, бо ціна за заняття складається 
з суми від оренди площі, витрат на електроенергію, 
продуктів і плати за викладання. 

 — Дякую за інтерв’ю! Що б Ви побажали нашим 
читачам у трьох словах?

— Успіхів! Реалізації! Любові!

Більше фото і повний текст, а також відео — на сайті газети 
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На першому в цьому році засідан-
ні президії ЦП УТОГ, яке відбуло-
ся 23 січня, розглядалося понад 40 
питань. Це й не дивно, бо на почат-
ку року на розгляд і затвердження 
президії зазвичай виносяться такі 
важливі питання, як підсумки ми-
нулого року та плани на наступний 
період, основні фінансові докумен-
ти, положення про всеукраїнські 
заходи, які повинні відбутися най-
ближчим часом, питання оплати 
праці тощо. Отже, тезисно повідо-
мимо про найважливіше.

 У ПРЕЗИДІЇ ЦП УТОГ

ТЕЗИСНО 
ПРО ОСНОВНІ РІШЕННЯ

Інформація «НЖ»

На засіданні президії ЦП УТОГ розглянуто також оперативну інформацію про результати роботи підприємств 
Товариства за січень–грудень 2018 року, за якою було випущено продукції у діючих цінах на суму, що стано-
вить 127% виконання планових завдань з обсягів виробництва продукції. Виконали ці планові завдання на 100 
і більше відсотків 21 підприємство. Мають низький рівень виконання планових завдань з обсягів виробництва 
продукції (менше 50 відсотків) три підприємства — Дніпровське ВП, Херсонське УВП та Черкаське УВП.

 Під час роботи президії ЦП УТОГ розглянуті також інші питання і прийнято відповідні постанови.

• Прийнято рішення провести черговий V пленум 
Центрального правління УТОГ 21–22 травня 2019 
року у м. Києві, на базі Навчально-відновлюваль-
ного центру УТОГ, затверджено порядок денний 
пленуму.

• Станом на 15.01.2019 року узгоджені й затвер-
джені бізнес-плани всіх підприємств УТОГ (пла-
нувалося затвердити їх до кінця грудня 2018 ро-
ку, затримка сталася через Херсонське УВП 
УТОГ та СПКТБ УТОГ).

• Розглянуто результати виконання графіка пога-
шення заборгованості з виплати заробітної плати 
станом на 01.01.2019 року: на Бродівському МП 
«Явір» і на Дрогобицькому МП «Карпати» забор-
гованість погашена повністю. 

• У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної 
зарплати в Україні затверджено нову схему поса-
дових окладів керівників, професіоналів та фахів-
ців апаратів правлінь обласних та територіальних 
організацій УТОГ та культзакладів УТОГ, місячні 
оклади робітників облорганізацій УТОГ.

• Затверджено план роботи Ради директорів під-

приємств УТОГ і план роботи Ради голів облас-
них організацій УТОГ на 2019 рік.

• Прийнято постанову про затвердження нової ре-
дакції Типового положення про Будинок культури 
УТОГ.

• Затверджено Положення про службове по-
свідчення працівників регіональних організа-
цій Українського товариства глухих.

• Прийнято постанову про затвердження Переліку 
заходів, які планується провести на базі Навчаль-
но-відновлювального центру УТОГ у 2019 році.

• За пропозицією, висловленою учасниками нара-
ди голів територіальних організацій УТОГ, від-
мінено дію Положення про проведення конкур-
су «Кращий голова територіальної організації 
УТОГ», яке було затверджено у 2001 році. Нато-
мість рекомендовано головам обласних організа-
цій УТОГ щорічно визначати кращого голову ТО 
УТОГ у своїй області. 

• Затверджено Положення про проведення фото-
конкурсу «Світ очима ветеранів УТОГ» на сторін-
ках газети «Наше життя» УТОГ.
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Щороку ми підбиваємо підсумки передплатної 
кампанії, аналізуючи інформацію стосовно газети 
«Наше життя», яку надає ДП «ПРЕСА». Цього року 
вирішили не витрачати час на зайві слова, а надру-
кувати цифри — так, як вони є.

Висловлюємо щиру подяку за кращі показники з 
передплати газети «Наше життя» першій «трійці» 
— Івано-Франківській облорганізації УТОГ (голова 
М.М. Пашник) — 21,8% передплатників від загаль-
ної кількості членів УТОГ, Житомирській обласній 
організації УТОГ (голова В.С. Дем’янчук) — 21,3% 
передплатників, Закарпатській облорганізації 
УТОГ (голова Н.С. Булеца) — 12,6%.

А хто «кращий» з кінця? Тут також визначимо 
першу «трійку», де нараховується десь 2% перед-
платників —  Кіровоградська облорганізація УТОГ 
(голова М.І. Майстренко), Одеська облорганізація 
УТОГ (голова Н.О. Ткач), Харківська облорганізація 
УТОГ (голова О.В. Яковлєва)…

Ну а загалом по УТОГ кількість передплатни-
ків складає 7% від загальної чисельності членів 
УТОГ.

Чи не правда, цифри красномовніші за будь-які 
слова?

Наталія КАМЕНСЬКАКОЛИ ЦИФРИ 
КРАСНОМОВНІШІ ЗА СЛОВА

Одним із найбільш популярних напрямів діяльно-
сті Українського товариства глухих є надання по-
слуг перекладача жестової мови.

Нагадуємо нашим читачам, що 19 червня 2018 
року між ВГОІ «Українське товариство глухих» та 
ТОВ «Технології для людей» укладено договір, який 
передбачає співпрацю в наданні послуг з викорис-
танням мобільного додатку «Перекладач ЖМ». 
Особливість згаданого мобільного додатку — це 
можливість членам УТОГ цілодобово, протягом 7 
днів на тиждень, у разі потреби, отримати допомо-
гу перекладача жестової мови, в межах 10 безкош-
товних хвилин на добу, за які сплачує УТОГ.

За результатами реалізації проекту співпраці за 
6 місяців 2018 року було надано послугу переклада-
ча жестової мови 4963 рази та сплачено з бюджету 
УТОГ 125918 гривень. 

При цьому в усіх обласних організаціях УТОГ ре-
алізовується проект «Сервіс-УТОГ», який є повні-
стю БЕЗКОШТОВНИМ для членів УТОГ та працює 
в робочий час обласних організацій — з понеділка 
до п’ятниці з 9:00 до 17:00 без жодних обмежень 
часу для вирішення питань звернення під час ві-
деозв’язку.

Отримати допомогу у проекті «Сервіс-УТОГ» мо-
жуть усі члени УТОГ, незалежно від місця пере-
бування на обліку, використовуючи на власних 
смартфонах, планшетах або комп’ютерах на-
ступні програмні додатки з функцією відеозв’яз-
ку: Skype, Viber, Imo, Google Duo, WhatsApp, 
Telegram.

Координати для зв’язку з «Сервіс-УТОГ» у всіх 
областях можна знайти на сайті УТОГ, або за ко-
ротким пошуком у Skype, ввівши в пошуковому 
рядку слова «УТОГ Сервіс» та обравши відповід-
ну організацію УТОГ.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ 
УТОГ З ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ» У 2018 РОЦІ

Інформація ВА ЦП УТОГ

№
 п

/п
 

Обласна 
організація УТОГ

К
іл

ьк
іс

ть
 

чл
ен

ів
 

У
ТО

Г Кількість передплат-
ників 2019 р.

у І півріччі у ІІ півріччі

1 Вінницька 2370 96 69
2 Волинська 1284 138 117
3 Дніпропетровська 2552 116 115
4 Житомирська 1630 347 337
5 Закарпатська 1657 207 101
6 Запорізька 2216 141 116
7 Івано-Франківська 1157 253 239
8 Київська 3299 234 190
9 Кіровоградська 1193 22 17

10 Львівська 2107 91 73
11 Миколаївська 1657 72 46
12 Одеська 2731 53 38
13 Полтавська 1653 143 131
14 Рівненська 961 101 55
15 Сумська 1247 118 67
16 Тернопільська 1242 82 80
17 Харківська 3520 78 64
18 Херсонська 1173 38 34
19 Хмельницька 1273 142 139
20 Черкаська 1167 44 38
21 Чернівецька 1690 102 98
22 Чернігівська 1603 145 89

ВСЬОГО: 39382 2648 2270
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КОНЦЕРТИ

УТОГІВСЬКІ ПЕРЕМОЖЦІ 
КОРОТКОГО МЕТРА

Початок останнього місяця зими 
відзначився проведенням  
Всеукраїнського фестивалю 
короткометражних фільмів, створених 
глухими режисерами, який відбувся 
на базі Культурного центру УТОГ у м. Києві.

2 лютого 2019 року, вперше за тривалий час, від-
бувся цей довгоочікуваний фестиваль. Свої роботи 
широкому загалу представили режисери з різних 
областей України. Очікування глядачів, які завітали 
того дня до КЦ УТОГ, виправдалися переглядом 7 
вельми цікавих і різних робіт.

На початку фестивалю публіку привітала голова 
УТОГ Ірина Чепчина. Ведучим програми був Григорій 
Гук. Були представлені члени журі: Тетяна Кривко, 
Вікторія Кириченко, Валерія Шевчук, Надія Бадюл, 
Сергій Осмоловський. 

Першим був показ фільму «Новорічний сюрприз» 
режисера Руслана Рубанова з Івано-Франківська. 
Комедійний, майже анекдотичний сценарій усіх роз-

веселив і підняв настрій у глядацькому залі: випадко-
ве переплетіння подій, в яких опинилися персонажі 
та моральний висновок наприкінці історії визначили 
цілісність та жанр фільму. 

«Цей фільм був знятий протягом одного тижня. 
Дозвіл на зйомку в кафе у нас був, з цим проблем 
не виникло, але були інші складнощі. Наприклад, з 
відтворенням образу головного героя. Ми чотири го-
дини знімали-знімали, вже почали нервувати, аж по-
ки не віднайшли образ, а потім одна хвилина і все — 
знято! Я би сказав, що передача образу найважливі-
ша, але й найскладніша задача», — поділився своїм 
досвідом із глядачами Р. Рубанов.

Наступною була робота під назвою «Шоу-фермер» 

Іванна НАЗАРОВА
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автора Руслана Якубовського (м. Кам’янець-По-
дільський), який був єдиним режисером, хто пред-
ставляв два фільми на фестивалі. Друга його робо-
та — «Рішення проблем», яка була показана трішки 
пізніше, зверталася до таких людських цінностей, як 
доброта, довіра, людяність. Була гостро піднята те-
ма азартних ігор та їх необоротних наслідків. Ціка-
вим в роботах Р. Якубовського є те, що він був не ли-
ше режисером і сценаристом, але й головним героєм 
в обох фільмах: «Шоу-фермер» я знімав на телефон 
на фермі — це нічого не коштувало. Взагалі на фермі 
було багато подій із свійськими тваринами, але нара-
зі дещо довелося вирізати з фільму, щоб відповідати 
регламенту фестивалю». 

Своє бачення у фільмі «Кохання вчора і сьогодні» 
представив на суд глядачів Семен Губар з Одеси. 
Легкий, добрий і гумористичний фільм про, здавало-
ся б, випадкову зустріч глухого хлопця із слабкочую-
чою дівчиною, між якими відразу спалахнули почуття. 
Однак, не обійшлося без крихти жіночої хитрості. С. 
Губар також зіграв у фільмі роль закоханого хлопця: 
«Взагалі це не моє хобі — знімати про любов, я завж-
ди мріяв бути режисером фантастики. Однак, правила 
фестивалю дещо зобов’язували. Знімати було важко, 
попри те, що мої друзі допомагали зі сценарієм — дя-
кую їм! Два тижні ми майже не спали, знімали і в ре-
зультаті — фільм на 12 хвилин. Всі актори — слабко-
чуючі і швидко погодилися на зйомки у фільмі». 

Теплою вірою в серці відізвався фільм Єлизавети 
Татарникової (Сумська обл.). Злободенно і, вод-
ночас, просто юна режисерка донесла до аудиторії 
філософську думку про те, що які б неприємності не 
підстерігали нас на життєвому шляху, несподіваний 
поворот подій може назавжди змінити життя на кра-
ще. Інакше кажучи — «Життя, як гойдалки». 

«У мене було три ідеї для фільму, я обрала най-
кращу, за якою й знімали. Якщо у вас є проблеми і 
вже немає сил боротися — пам’ятайте, що все змі-
ниться на краще. Зйомки тривали два дні. В лікар-
ні нам не дозволили знімати, тому ці епізоди були 
зроб лені у клубі. Музику підбирали чуючі, ми проси-
ли щось ліричне без тексту», — розповіла Є. Татар-
никова.

Ліричний настрій глядачів набув трагізму під час 
перегляду фільму «Ціна життя» Михайла Булатова 
(Львівська обл.). Втрати і набуття — ними сповнене 
життя людини. Батьківська жертва задля життя дитини 
— колиска безмежної любові. Тишу залу порушив сплеск 
сліз, наче тонкі струни наших душ були зворушені. 

«Цінність життя полягає в тому, що батько гото-
вий віддати життя заради свого сина. Спочатку було 
складно, сценарій залежав від акторів. Загалом зні-
мали чотири дні. Після третього дня передивились, 
дещо помилки були, тому перезнімали. Також дода-
ли жовтого кольору для більшої виразності в драма-
тичних моментах. Коли я писав сценарій, він був роз-
рахований на 40 хвилин, але за регламентом фести-
валю довелося його скоротити», — поділився вра-
женнями режисер фільму. 

Кульмінацією фестивалю короткометражок стала 
робота Віктора Коротовського (м. Харків) «Нічого 
не говори». Трагічна історія одного кохання розхви-
лювала вже збентежені почуттями серця глядачів. 
Життя, воно у кожного єдине і неважливо, чим ми 
його міряємо: роками, днями чи годинами, бо кожна 
мить його безцінна. 

По закінченні фільму навіть в очах режисера бли-
щали сльози: «Я зняв цей фільм і сам розплакався. 
В житті завжди є щастя, але відчути цінність люди-
ни можна лише тоді, коли вона помирає. Щастя — це 
легко. Коли людина помирає, всі відчуття напружені, 
бо часу лишається мало. 

Фільм знімали взимку, тож було дуже холодно. Як 
оператор, я поставив штатив та увесь час пританцьо-
вував біля нього. А от головній актрисі величезна по-
дяка за витримку і терпіння, коли знімали її майже 
роздягнуту».

Закінчився перегляд фільмів, а рішення щодо пе-
реможців приймали не тільки члени журі, а й усі гля-
дачі, які мали змогу голосувати, кинувши вкладку з 
поміткою у спеціальну скриньку або дистанційно он-
лайн.

За підсумками Всеукраїнського фестивалю корот-
кометражних фільмів головну перемогу в номінації 
«Кращий фільм — 2019» здобув М. БУЛАТОВ за 
фільм «Ціна життя».

Нагороджені у номінаціях:
«Краща режисерська робота» — 
В. КОРОТОВСЬКИЙ за фільм «Нічого не говори»;
«Краща операторська робота» — 
Є. ТАТАРНИКОВА за фільм «Життя, як гойдалки»;
«Кращий монтаж» — 
С. ГУБАР за фільм «Кохання вчора і сьогодні»;
«Кращий сценарій» — 
Р. РУБАНОВ за фільм «Новорічний сюрприз»;
«Кращий актор» — 
Р. ЯКУБОВСЬКИЙ за фільми «Шоу-фермер» та 

«Рішення проблем».

Більше фото та відео — на сайті газети, на 4 стор. обкладинки 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Відзначає свій чудовий юві-
лей колишня голова Херсон-
ської обласної організації 
УТОГ, Почесний член УТОГ, 
Заслужений працівник соці-
альної сфери України Надія 
Іванівна МАЛЬКОВА. 

Шановна  
Надіє Іванівно! 

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм, з такою важливою 
і значущою датою — сімдесятиліттям. Мудрості, 
життєвого і професійного досвіду Вам не займа-
ти, а душа сповнена любові і співпереживання. 

У день народження бажаємо Вам дуже міцного 
здоров’я, щоб вистачило до столітнього ювілею 
й надалі, поваги від колег і знайомих, безмірної 
любові близьких і рідних людей! 

Президія ЦП УТОГ, президія і колективи Херсонської 
облорганізації УТОГ, БК УТОГ, Херсонського УВП УТОГ

13 лютого відзначила свій 
ювілейний день народжен-
ня заступник директора по 
роботі з персоналом Ужго-
родського УВП № 2 Калина 
Василівна СТІЛЬНИК.

Шановна  
Калино  
Василівно!

Вітаємо Вас з ювілеєм! Зичимо Вам 
міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди та чу-
дового настрою, родинного затишку та сімейного 
добробуту.

Нехай завжди Вас супроводжує удача, постійно 
зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята 
наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних 
і близьких. Вічної молодості Вашій душі та доброти 
серцю, здійснення всіх Ваших планів та сподівань!

З повагою керівництво  
та колектив Ужгородського УВП № 2 УТОГ

Щиро вітаємо з ювілеєм 
заступника директора з 
кадрів, соціальних питань 
та УВР Полтавського УВП 
№ 1 УТОГ Зою Леонідівну 
САМАРІНУ.

Шановна  
Зоє Леонідівно!

65 — не привід для печалі,
65 — це зрілість золота.
Нехай до ста, а може іще далі
Летять, не озираючись, літа!
Здоров’я Вам від води ключової,
Багатства — від землі святої!
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.
Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою президія та колектив Полтавської обласної 
організації УТОГ, адміністрація, профком та первинна 
організація УТОГ Полтавського УВП № 1 УТОГ 

Президія Хмельницької 
обласної організації УТОГ, 
обласна рада ветеранів, 
працівники обласної та те-
риторіальної організацій ві-
тають голову ради ветера-
нів Кам’янець-Подільської 
ТО УТОГ Марію Дмитрівну 
КОЗАЧУК з 75-річчям.

Шановна  
Маріє Дмитрівно! 

З нагоди ювілею бажаємо Вам активного дов-
голіття, міцного здоров’я, добробуту, поваги від 
людей, радісних миттєвостей життя. Добра Вам, 
теп ла, любові та миру!

З ЮВІЛЕЙНОЮ ДАТОЮ!

ЗЛАГОДИ ТА 
ЧУДОВОГО НАСТРОЮ!

БУДЬТЕ ЗАВЖДИ 
ЗДОРОВІ Й ЩАСЛИВІ!

ДОБРА ВАМ І ТЕПЛА!
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

Кожен з нас неодноразово чув вислів «Діти — це 
наше майбутнє», але в круговерті справ та хронічної 
нестачі часу ми не помічаємо їхніх проблем, не додає-
мо їм уваги та любові, а інколи у нас не вистачає ро-
зуміння, вміння чи знань, щоб їм допомогти, дуже ча-
сто нам бракує коштів на задоволення їхніх потреб — 
все це стає особливо актуальним, коли це діти з пору-
шеннями слуху, які потребують слухопротезування.  І 
звичайним дивом видається, коли знаходяться люди 
з великим серцем, які мають можливість, час та ба-
жання допомогти нашим дітям.

Диво трапилося й напередодні новорічних свят з 
дітьми, що перебувають на обліку в Первомайській 
ТО УТОГ.

Хто найбільше може зрозуміти дитину, як не мати?  
Саме материнське серце може подарувати вогник тепла 
не лише своїм дітям, бо, як відомо, чужих дітей не буває.

А хто може найбільше знати про проблеми дітей з 
порушеннями слуху, як не мати, що сама з року в рік 
була єдиним зв’язком між світом та власною дитиною?

Саме така мати й стала янголом для наших діток. 
Мати, у якої велике серце, що ще раз підтверджує 
бажання нашої благодійниці залишатися невідомою. 
Адже справжнє добро не має імен, робиться не напо-
каз, а за покликом серця.

26 грудня 2018 року за ініціативи та за кошти нашої 
благодійниці і таких же небайдужих людей до нашо-
го міста Первомайська було запрошено лікаря-сур-
долога з Одеського обласного «Центру слуху», який 
здійснив обстеження, підбір та налаштування семи 
дітям віком від двох до дванадцяти років слухових 
апаратів, придбаних за кошти благодійників.

Всього благодійники придбали вісім слухових апа-
ратів європейського виробництва, вкладок та бата-
рейок для них.

Неможливо описати словами почуття дорослих й са-
мих дітей, коли вони вперше почули звуки та слова. 
Це океан захоплення та здивування, це дитячі оченят-
ка, які ми не забудемо ніколи, це сльози матерів і їхня 
справджена надія на щасливе майбутнє своїх дітей…

Звісно, попереду  ще довгий шлях та кропітка ро-
бота з адаптації цих дітей до життя в суспільстві, але, 
разом з тим, перший крок вже зроблено.

Не забули наші благодійники й про те, що слухопро-
тезування відбувалося напередодні новорічних свят, 
та як справжні чарівники від всієї широти душі подару-
вали кожному із діток по великому пакунку солодощів.

Отаке воно — звичайне диво, що трапилося з нами 
передноворічними днями.

Бажаємо нам усім якнайбільше таких див. Щастя 
та добробуту всім добрим людям та особливо тим, 
що мають наснагу та мужність працювати чарівника-
ми в ці нелегкі часи.

Ще раз низький вам уклін! Хай береже вас Господь!

Нечуючі діти віком 9–10 років – вихованці Криворізько-
го ЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 
“Сузір’я”» Дніпропетровської обласної ради стали перемож-
цями двох конкурсів-фестивалів міжнародного та всеукраїн-
ського рівнів, які відбулися у м. Києві 9–10 лютого 2019 року.

 Хореографічний колектив «Сяйво» (художні керівники: 
класовод О.О. Романовська та вихователь М.В. Меденець) 
отримав нагороди за І місце та Гран-прі!

О. ЛАТИШЕВА, 
голова Первомайської ТО УТОГ (Миколаївська обл.)

ПІД ЯНГОЛЬСЬКИМИ КРИЛАМИ

ЩИРО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!
Інформація Криворізького ЗО «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр “Сузір’я”» 
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Світові організації не 
з’являються за одну ніч. 
Потрібні десятиліття на 
перетворення місцевих, 
регіональних та націо-
нальних альянсів у між-

народну організацію, що базується на загальній по-
требі та універсальній меті. Історія організації глу-
хих у кожній країні є різною, хоча діяльність, резуль-
татом якої є заснування національних організацій 
та приєднання їх до Всесвітньої федерації глухих 
(ВФГ) — є надзвичайно схожою.

На початку 1800-х років більшість людей у суспіль-
стві вважали, що глухі діти є нездатними до навчан-
ня. Лише із заснуванням шкіл для глухих усі почали 
повільно усвідомлювати, що навчання не обмежуєть-
ся лише тими дітьми, що чують.

Навчання першої маленької групи глухих дітей роз-
почав іспанський монах Педро Понсе де Ліон у 1550 
році. Незважаючи на це, до середини 18 століття нав-
чання глухих дітей здебільшого було на дому і лише 
для заможних сімей. 

Відомо, що перша школа для глухих була від-
крита у Німеччині (м. Франкфурт) у 1755 ро-
ці. Через 5 років з’явилися школи у Франції (м. 
Париж) та Шотландії (м. Единбург). Слідом від-
кривались школи в інших країнах: Австрії (1779), 
Англії (1783), Італії (1784), Чехії (1786), Голлан-
дії (1790), Угорщині (1802), Іспанії (1805), Укра-
їні (за інформ. ред.: в 1808 році у смт Романов 
Житомирської обл.), Швеції (1809) тощо. 

До 1850 року школи для глухих були відкриті що-
найменше у 24 країнах. Зараз є багато шкіл для 
глухих по всьому світу, однак деякі з перешкод в от-
риманні належної освіти існують і донині. Вирішен-
ня цих проблем залишається частиною основної мі-
сії ВФГ.

Створення національних організацій

Закінчивши навчання в школах, глухі випускни-
ки почали формувати клуби для підтримки контак-
тів та спілкування без бар’єрів і непорозумінь. У ба-
гатьох країнах клуби, створені на місцевому рівні, 
обмінювалися новинами і поступово це призводило 
до створення регіональних і національних організа-
цій у: Польщі (1876), США (1880), Великобританії 
(1890), Франції (1893), Угорщині (1907), Норвегії 
(1918), Чехії, Хорватії (1921), Білорусі (1931), Італії 
(1932), Україні (1933), Іспанії (1936), Канаді, Молдо-
ві (1940), Швейцарії (1947), Німеччині (1950).

Міжнародні зв’язки

Об’єднання глухих прагнули створити і підтримувати 
міжнародні зв’язки. Спочатку вони збиралися на всес-
вітніх ярмарках, які освітлювали науковий і технічний 
прогрес. Незабаром глухі почали організовувати Сві-
тові конгреси, де збиралися їхні лідери з різних кра-
їн. Перший Світовий конгрес відбувся у 1867 році в 
Парижі. Його метою було об’єднання глухих людей у   
міжнародному масштабі та привернення уваги чуючої 
спільноти до потреб людей з втратою слуху. Наступні 
Конгреси проходили у 1873 році у Відні, Австрія; у 
1889 — в Парижі, Франція; у 1893 — в Чикаго, США; 
у 1904 — в Міссурі, США. 18-річна перерва у прове-
денні світових зустрічей глухих була викликана Пер-
шою світовою війною (1914–1918 рр.) та її наслідками.

 У 1924 році був заснований Міжнародний комітет 
спорту глухих. Питання щодо створення ВФГ вже під-
німалося і було підняте знов у Парижі в 1924 році під 
час проведення перших Всесвітніх спортивних ігор. 
Знадобилося унікальне поєднання людей і ресурсів, 
щоб врешті-решт у 1951 році заснування Всесвітньої 
федерації глухих стало реальністю.

З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ

З нагоди проведення XVIII Конгресу Всесвітньої федерації глухих у 
липні цього року в місті Париж (Франція) подаємо деякі цікаві факти 
з історії Федерації та її членів — переклад матеріалів видання, що 
побачило світ у США у 2011 році.

Іванна НАЗАРОВА

НОВИНИ ВФГ
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26 января 2019 года в Харьковском ДК УТОГ со-
стоялось тематическое мероприятие, посвященное 
100-летию Дня соборности Украины. 

Не первый раз проводится День соборности в на-
шем ДК, но каждый раз ведущие этого мероприятия 
рассказывают новую и интересную информацию. 
Так было и в этот раз.  Празднование открыла по-
здравительным словом директор ДК УТОГ М.А. Со-
робей. Лекцию о Соборности Украины прочитал по-
стоянный лектор и председатель Клуба ветеранов 

УТОГ В.М. Онацкий. Он рассказал о символических 
регалиях Украины и их значении. Затем было предо-
ставлено слово лектору Ю.Д. Гурееву, который рас-
сказал об истории Украины. Под конец праздника 
выступила организатор культурно-досуговой рабо-
ты Н.П. Свачинова с рассказом о самом Украинском 
соборе, на котором наши деды-прадеды 22 января 
1919 года, то есть ровно 100 лет назад, собрались и 
составили Акт о воссоединении Украинской Народ-
ной Республики и Западноукраинской Народной Ре-
спублики в единое Украинское государство. 

Члены УТОГ, присутствовавшие в зале, задавали 
вопросы и получали ответы. Мероприятие, как всег-
да, было проведено на высшем уровне. По оконча-
нии праздника все общались и фотографировались.

Харьковский ДК УТОГ поздравляет всех со 100-ле-
тием Дня Соборности и желает всем украинцам 
крепкого здоровья и мирного неба над головой!

В КУЛЬТУЧРЕЖДЕНИЯХ УТОГ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СОБОРНОСТИ 
УКРАИНЫ В ХАРЬКОВЕ

Ежегодно 22 января в нашей стране отмечается праздник, 
приуроченный к дате объединения Приднепровской и Западной 
Украины в единое государство — День соборности Украины.

Светлана ШПАК, 
переводчик Харьковской 
областной ячейки СФГУ

У Шепетівській ТО УТОГ 
13 січня, до старого Ново-
го року, був проведений кон-
курс господинь «Мої вареники 
смачні».

В конкурсі взяли участь наші 
господині: Світлана Веремій-
чук, Ірина Рижак, Наталка Тка-
чук, Ольга Плесканка, Марійка 
Павловська та Людмила Косар.

Світлана Веремійчук, Ірина Рижак та Наталка Ткачук приготували вареники 
з капустою, Людмила Косар – з капустою та грибами, з картоплею та грибами, 
Ольга Плесканка – з картоплею та сиром, а Марійка Павловська – солодкі варе-
ники з маком.

Господині частували нас варениками, посмаченими шкварками (окрім солод-
ких вареників, звичайно). Вони у всіх вийшли такі смачні – «пальчики оближеш», 
вищий сорт!

Тож усі учасниці конкурсу заслуговують на звання «Кращої господині».
Знайте, що в Шепетівці наші жінки роблять найсмачніші вареники. Смакота!

МОЇ ВАРЕНИКИ СМАЧНІ!
В. ЛУКАШУК, 
голова Шепетівської ТО УТОГ 
(Хмельницька обл.)
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Чи потрібні підприємствам УТОГ сайти? Дехто з 
керівників підприємств вже давно успішно працює у 
цьому важливому напрямку. Але є й такі, які дово-
дять, що їм це не потрібно, бо, мовляв, вони працю-
ють на давальницькій сировині або із Міністерством 
оборони та іншими силовими відомствами і не по-
требують зайвої реклами. Проте, у будь-якому разі 
ця робота на підприємствах УТОГ має проводитися 
і вимоги до неї теж мають бути відповідно до вимог 
часу.

У квітні 2018 року президія ЦП УТОГ затвердила 
«Положення про систему стимулювання роботи сай-
тів підприємств УТОГ», згідно з яким протягом року 
працювала моніторингова група у складі працівни-
ків інформаційно-видавничого відділу. Вона двічі на 
рік (у середині та в кінці звітного періоду) розглядала 
сайти 13 підприємств та КЦ УТОГ за п’ятьма затвер-
дженими критеріями:

• Видимість сайту у пошукових системах;

• Зручність користування сайтом;

• Дизайн сайту;

• Функціональність, навігація по сайту;

• Наявність інформації про продукцію підприємства 
та його послуги.

Зокрема, згідно з попереднім моніторингом, який 
проводився влітку 2018 року, кращими визнано сай-

ти наступних підприємств: Бахмутського, Кропив-
ницького і Полтавського «Універсал».

Проте з 13 згаданих вище підприємств лише 3 на-
діслали свої підтвердження участі в огляді — Запо-
різьке ВП «Неон», Одеське ВО «Електрик» та Пол-
тавське ВП «Універсал».

Виходячи з цього і керуючись Положенням про 
систему стимулювання роботи сайтів підприємств 
УТОГ, моніторинговою групою прийнято рішення про 
розгляд сайтів в залежності від поданих підприєм-
ствами заявок станом на кінець 2018 року.

 Уважно розглянувши наповнення сайтів цих 3 під-
приємств за затвердженими критеріями, моніторин-
гова група запропонувала присудити:

 — 1 місце — Полтавському ВП «Універсал» УТОГ;
 — 2 місце — Запорізькому ВП «Неон» УТОГ;
 — 3 місце — Одеському ВО «Електрик» УТОГ.

Проте, у зв’язку з малою кількістю заявок, президія 
ЦП УТОГ у грудні 2018 року прийняла рішення гро-
шову премію підприємствам не сплачувати.

Оголошуємо подяку тим трьом підприємствам, які 
відгукнулися на наш заклик у 2018 році і нагадуємо, 
що у цьому році цей огляд триватиме далі.

 Чекаємо заявки на участь в огляді від підпри-
ємств УТОГ, які мають активні сайти. Беріть 
участь і вигравайте!

НАШІ КОНКУРСИ

ОГЛЯД САЙТІВ ТРИВАЄ!  
БЕРІТЬ УЧАСТЬ І ВИГРАВАЙТЕ!
Моніторингова група ВА ЦП УТОГ
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Расскажу о нашей поездке в Песчанскую шко-
лу-интернат для глухих детей-сирот, что в Винницкой 
области. Мы везли туда подарки, собранные многи-
ми людьми, неравнодушными к судьбам глухих ребя-
тишек, лишенных родительской ласки и тепла. Еха-
ли машиной, которую нам предоставило ЦП УТОГ. 
Огромная благодарность руководству УТОГ за это. 

Выехали в 4 утра. От Киева до Песчанки — 350 км, 
и мы рассчитывали доехать за 5–6 часов. Но неожи-
данностью стало ужасное состояние дороги. Из-за 
этого мы ехали 12 часов! Уже тогда появилось пони-
мание, в какой глуши находится этот интернат... 

Нас хорошо встретили, показали школу, дети подго-
товили концерт, продемонстрировали свои таланты. 
Мы пообщались с руководством школы, с учениками. 
Как могли дарили детям тепло и ласку, которых им так 
не хватает. Да, им очень сложно и тяжело без роди-
телей… Воспитатели, учителя, администрация школы 
отдают все свои силы этим детям, стараясь заменить 
им семью. Низкий поклон им за этот бесценный труд!

Всего в школе 42 ребёнка с нарушениями слуха. 
Есть и 7 детей с задержкой психического развития. 
Все они обучаются предметам школьной программы, 
жестовому языку и украинскому языку. Основное 
внимание уделяется труду и творчеству. 

Хочу отметить, что питание в школе неплохое. Во-
круг школы — большие поля и сады, где выращива-
ют овощи и фрукты для школьной столовой. 

Спальные комнаты и помещения для отдыха об-
устроены уютно, почти как дома, чтобы дети чув-
ствовали себя комфортно. 

За все время пребывания в Песчанской школе у 
нас было ощущение мурашек по коже. Несмотря 
на то, что жизнь сурово обошлась с учениками этой 
школы, лишив семейного тепла, эти дети — как сол-
нечные лучики. Радуются тому, что имеют. Мечтают 
развиваться. 

Хочу выразить благодарность:

 — председателю УТОГ Ирине Чепчиной — за 
помощь с транспортом и за то, что она была с 
нами;

 — педагогу и научному работнику Наталье 
Адамюк — за то, что помогала нам дарить 
детям тепло и радость;

 — Виктории Сухиной — за помощь в организации 
сбора средств, покупку подарков, звонки, 
перевод на ЖЯ;

 — Дмитрию Мелашенко, который согласился 
быть водителем и вёз нас без отдыха 24 часа! 

Спасибо Богу за все. И огромная благодарность 
каждому, кто помог в сборе средств, — не только 
украинцам, но и глухим из Италии, Франции, благо-
даря которым мы подарили детям праздник и подар-
ки, а школе — большой телевизор.

Мы будем продолжать поддерживать единствен-
ную в Украине школу-интернат для глухих сирот. 
Друзья, читатели, подписчики! Если у вас есть воз-
можность передать детям старые мячи, велосипе-
ды, головоломки, развивающие игрушки, есть воз-
можность помочь финансами, что-то купить и отпра-
вить прямо в Песчанку — пишите нам СМС на номер: 
+380 68 970 9090 (Виктория).

ДЕТИ — КАК СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ…
Владимир БОЖКО,
руководитель турагентства для глухих «Bova_deaftravels»

ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Больше фото и видео — на сайте газеты, на 3 стр. обложки 
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СПОРТ ГЛУХИХ

Развитие физической культуры 
и спорта в Харьковской органи-
зации УТОГ в период перестрой-
ки и распада Советского Союза 

Благодаря настоящим знатокам и энтузиастам своего 
дела, развитие физической культуры и спорта в Харь-
ковской организации УТОГ не претерпело существен-
ных изменений в период перестройки и распада Со-
ветского Союза. Постоянно проводились соревнования 
городского, областного и республиканского масштаба, 
командные первенства, в которых принимали участие 
неслышащие спортсмены Харькова по шашкам, шах-
матам, настольному теннису, спортивному ориентиро-
ванию, легкой атлетике и командным видам спорта. 

Развитию физической подготовки неслышащих 
уделялось очень большое внимание, это способство-
вало увеличению количества глухих, которые активно 
занимались спортом, а также росту высоких показа-
телей в выступлениях спортсменов на международ-
ных, всесоюзных и республиканских соревнованиях.

Так, участвуя в XVI Всемирных летних играх глу-
хих, проводившихся в 1989 году в г. Крайстчерч 
(Новая Зеландия), С. Матвиенко и В. Крейдунов 
заняли призовые места.

В этом же году было возрождено проведение ра-
бочей спартакиады среди коллективов УПП и произ-
водственных объединений УТОГ с целью активизации 
физкультурно-оздоровительной работы. По итогам 
зональных и финальных соревнований этой спартаки-
ады команда Харьковского УПП № 1 заняла 3 место.

Футбол на Слобожанщине является одним из самых 
популярных видов спорта, об этом свидетельствует тот 
факт, что здесь создан и успешно выступает футболь-
ный клуб, представляющий Харьковскую область в чем-
пионате Украины среди команд УТОГ. Многих харьков-
ских футболистов включали в сборную команду УССР и 
СССР. Все они добились блестящих успехов. 

Среди них особо следует отметить серебряного 
призера Всемирных игр глухих Владимира Верлоку. 
Основным увлечением на всю жизнь для него стал 
спорт. Как и большинство его сверстников, с утра до 
вечера готов был гонять в футбол, метко забрасы-
вать в кольцо баскетбольный мяч, играть в волейбол 
и настольный теннис. Все время был баскетбольной 
и футбольной звездой, участвуя в различных сорев-
нованиях и среди глухих, и среди слышащих. Верло-
ка был по-казацки крепким, по-мужски сдержанным 
в выражении чувств и надежным человеком. 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и № 1–2 за 2019 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ

Владимир Верлока
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Учасниками конкурсу можуть бути члени УТОГ різ-
ного віку, які надсилають на конкурс до газети свої 
нариси про нечуючих вчителів, вихователів, керівни-
ків гуртків, наставників на виробництві та інших осіб, 
які займаються навчально-педагогічною діяльністю.

У нарисі необхідно використовувати достовірні відо-
мості про реальних осіб (вказати прізвище, ім’я та по 
батькові вчителя, його посаду, місце роботи); відпові-
дальність за достовірність інформації несе її автор. 

Від одного автора можна надіслати лише один на-
рис. Розмір тексту українською або російською мо-
вою має бути не більше 1 друкованого аркуша фор-
мату А4 (шрифт Times New Roman розміром 12–14 
друкарських пунктів, через 1–1,5 міжрядкових інтер-
вали), або не більше 2 аркушів формату А4 рукопис-
ного тексту почерком середнього розміру.

Автору нарису необхідно обов’язково вказати своє 

прізвище, ім’я, по батькові, домашню адресу та кон-
такти для зв’язку.

До публікації бажано додати якісне фото героя на-
рису чи 2–3 інші світлини за темою.

Конкурс проводиться з березня 2019 року до серп-
ня 2020 р. Оголошення підсумків конкурсу та вручен-
ня нагород відбудеться через 1,5 роки — у вересні 
2020 року і буде присвячено Дню знань.

 До журі конкурсу входять творчі працівники газети 
«Наше життя» УТОГ і активісти Об’єднання нечую-
чих педагогів.

Переможцям — авторам нарисів та героям публіка-
цій, які вибороли призові місця, будуть вручені премії 
та дипломи.

Підсумки конкурсу та перелік переможців будуть 
опубліковані в газеті «Наше життя» УТОГ, на її сайті, 
а також на сайті Об’єднання нечуючих педагогів.

НАШІ КОНКУРСИ

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ІМЕНЕМ ТВОЇМ…»
Творчий колектив, який працює над газетою «Наше життя», разом 
з Об’єднанням нечуючих педагогів оголошує конкурс на кращий 
нарис, присвячений педагогічним працівникам з порушеннями слуху 
«Учитель, перед іменем твоїм…»

Інформація «НЖ» та ОНП 

З 1 березня 2019 року газета «Наше життя» спіль-
но з Всеукраїнською радою ветеранів УТОГ оголо-
шує фотоконкурс «Світ очима ветеранів УТОГ».

Роботи мають відповідати наступним тематичним 
категоріям:

— «Життя на пенсії» — фото з повсякденного жит-
тя, фігурантом яких є глуха особа пенсійного віку;

— «Радість душі» — фото про захоплення, худож-
ню самодіяльність ветеранів УТОГ — все, що дарує 
їм позитивні емоції тощо.

Не беруться до уваги роботи, які є фотоколажем, 
фотопейзажем, зображенням природних явищ, тва-
ринного та рослинного світу. 

Роботи повинні бути виконані протягом 2017–2019 
років. Кожен учасник може надати не більше 3 фото-
графій.

Учасниками конкурсу можуть бути як фотогра-
фи-аматори, так і професійні фотографи з числа осіб 

з порушеннями слуху, членів УТОГ. 
Кінцевий термін подання фотографій та анкет учас-

ників конкурсу: 31 жовтня 2019 р. 
Одночасно роботи беруть участь у смс-голосуванні 

на сайті газети з метою отримання «Призу читацьких 
симпатій». Голосування на сайті «НЖ» завершується 
20 листопада 2019 року. 

Конкурсні роботи потрібно надавати в електронно-
му або друкованому вигляді. 

Оголошення результатів конкурсу — в номері газе-
ти «Наше життя» за листопад 2019 р., тоді ж розмі-
щується інформація і на сайтах «НЖ» та УТОГ.

Для переможців конкурсу встановлюються 4 премії 
за рахунок коштів, передбачених на фінансування ді-
яльності Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ.

Надсилайте ваші фото електронною поштою: ourlife@
ukr.net або за поштовою адресою: 03150, Київ, вул. Ве-
лика Васильківська, 74, Центральне правління УТОГ.

УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ ФОТОКОНКУРС 
«СВІТ ОЧИМА ВЕТЕРАНІВ УТОГ» Інформація «НЖ»

Детальніше про конкурс читайте на сайті газети «Наше життя»
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Абонент № 748
Мне 31 год, неслышащий, ношу слуховой аппарат. 

Жестовый язык знаю слабо. Непьющий, не курю. Во-
жу машину.

Хочу познакомиться з девушкой возрастом до 30 
лет.

Подробности при переписке.
Мне можно отправить СМС на мобильный номер: 

0991124736.
г. Киев

От «Клуба знакомств «Веселка»:

Стоимость объявления в газете без указания номера 

мобильного телефона составляет 10 грн, с указанием 

мобильного телефона — 15 грн. Стоимость адреса од-

ного абонента — 10 грн. Для получения адреса заинтере-

совавшего вас абонента или для опубликования своего 

объявления вам необходимо: 

1. Перечислить в любом почтовом отделении 10 грн 

(стоимость адреса одного абонента или объявления 

без указания мобильного телефона) на счет Украинско-

го общества глухих (расчетный счет 2600835829 в ПАТ 

«ПУМБ», МФО 334851, код 00021344).

2. Получить на почте квитанцию о перечислении денег 

на указанный счет и, вместе с сообщением номера заин-

тересовавшего вас абонента или же текстом вашего объ-

явления, выслать в редакцию газеты «Наше життя» по 

адресу: 03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 

Клуб знакомств «Веселка». 

Брауни
Ингредиенты:

• сливочное масло — 200 г (только 82%);

• шоколад черный — 2 плитки (только 70–72%);

• сахар — 1 стакан;

• яйцо — 3 шт.;

• кофе молотый — 
щепотка;

• соль — щепотка; 

• грецкие орехи — 
1 ст. л.;

• кедровые орехи — 
горсть; 

• мука — 3 ст. л. с горкой;

Приготовление: 

1. В первой емкости: растопить сливочное мас-
ло, затем добавить в горячее масло шоколад, тща-
тельно все перемешать до однородной массы.

2. Во второй емкости: яйцо и сахар хорошо 
взбить ручным венчиком, добавить муку, соль и 
кофе.

3. Смешать содержимое двух емкостей до од-
нородной массы, добавляя грецкие орехи, выло-
жить равномерно на глубокий противень, сверху 
посыпать кедровыми орехами. Запекать 15 минут 
в духовке при температуре 165 градусов.

РЕЦЕПТЫ ОТ АЛЕКСАНДРА ОЛЕЙНИКА
Цыпленок в молоке 
Ингредиенты:

• цыпленок — 1 шт. (весом 0,5 кг);

• молоко — 500 г; 

• корица — 1 палочка;

• соль — щепотка; 

• свежемолотый черный перец — щепотка; 

• васаби — 1 ч. л.; 

• мед — 2 ст. л.;

• карри — щепотка; 

• паприка — 
щепотка; 

• веточка тимьяна; 

• цедра 1 лимона;

• чеснок — 2 зубчика.

Приготовление: 

Тушку цыпленка поперчить. Смешать мед с ва-
саби и смазать тушку сверху и внутри. Выложить 
в форму для выпечки, залить молоком, добавить 
оставшиеся ингредиенты и выпекать при темпера-
туре 170 градусов 40–50 минут, периодически поли-
вая тушку сверху молоком, в котором тушится цы-
пленок.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ






