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ТРИНАДЦЯТЬ — ЧИСЛО ЩАСЛИВЕ!

Саме так можуть сказати переможці ХІІІ Все укра
їнського конкурсу «Ерудит», який відбувся 3 травня 2019 
року на базі Культурного центру УТОГ серед здобувачів 
освіти з порушеннями слуху 12х (13х) класів закладів 
загальної середньої освіти

11 стор.

САМОЕ ЦЕННОЕ — ЭТО ОБЩЕНИЕ

Клуб «Ветеран» при Черниговском ДК УТОГ в первом 
квартале нынешнего года провел интересные 
мероприятия

14 стор.

НАША БЕРЕГИНЯ НА ЙМЕННЯ ЛІДІЯ

Нещодавно директор 
Єнакіївського будинку 
культури глухих Лідія 
Вікторівна Немченко 
відзначила свій ювілей

7 стор.

ПІВВІКУ ВИХОДИВ  
ВІН НА СЦЕНУ…

Усіх приголомшила сумна 
звістка: 21 квітня 2019 року пішов 
у кращий світ актор театру міміки 
та жесту «Райдуга», Заслужений 
артист України КУШНІРЕНКО 
Олександр Петрович…

9 стор.

РАЗОМ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ

8 травня 2019 року Міжнародний дитячий центр 
«Артек», який після анексії Криму переїхав до 
зеленого курортного передмістя Києва — Пущі
Водиці, відчинив свої двері для хлопчиків і дівчаток 
з усіх куточків України, зокрема і для дітей з 
порушеннями слуху

10 стор.

ЛЮБОВ ДОЛАЄ 
ПЕРЕШКОДИ

Шеннон Рейенга, 
американська авторка 
статей та блогер, поділилася 
історією про відкриття у себе 
синдрому Ушера — рідкісного 
генетичного захворювання, 
що характеризується втратою 
слуху і зору

13 стор.
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Нещодавно, 20 травня, Українське товариство глухих у черговий раз від
значило День перекладача жестової мови. А за загальним визнанням і 
всіма професійними рейтингами найшанованіше місце серед своїх колег 
займає корифей жестового перекладу, Почесний член УТОГ, Заслуже
ний працівник соціальної сфери України Наталія Василівна ІВАНЮШЕВА.

ПРОФЕСІЯ — ПЕРЕКЛАДАЧ

— Наталіє Василівно, Ваша доля тісно перепле-
лася з вашим рідним містом — Києвом. 

— Так, тут я народилася, тут побачили світ і мої 
батьки. 

Тато, Василь Євгенович Ковальський, втратив слух 
у дитинстві внаслідок нещасного випадку і навчався 
у Санкт-Петербурзькому училищі глухонімих, де от-
римав креслярські вміння.

Працював він у Мостобудівному відділі НКВС м. Киє -
ва з Оскаром Патоном. Гордістю їхньої спільної робо-
ти став спроектований і збудований міст, який сьогод-
ні відомий як міст Патона. 

До речі, жестове ім’я — «ІВАНЮШЕВА» — діста-
лося мені у спадок від батька, і означає воно «чуб» 
(батько мав дуже гарного і густого чуба).

Мама, Варвара Романівна Ковальська (у дівоцтві 
— Макушко), народилася в заможній родині, мала 
набуту глухоту і навчалася у Київській гімназії для 
глухих дітей, де навчилася швейної справи. 

Перша зустріч моїх батьків сталася у 1920 році у 
клубі для глухих на вул. Івана Франка. Василь з пер-
шого погляду закохався у красуню Варвару. Але за-
воювати серце юної красуні було не так просто: на 
залицяння пішло довгих три роки. Після одруження у 
моїх батьків народилося троє чуючих дітей: найстар-
ша — Тетяна, середній — Іван і найменша — я.

— Як Ви обрали професію перекладача?
— З раннього дитинства ми з молоком матері за-

своювали жести. Навчалася я у середній школі № 44, 
захоплювалася гімнастикою, акробатикою, греблею, 
виступала у художній самодіяльності. Часто відвіду-
вала клуб глухих на вул. Шота Руставелі. Мені було 
так цікаво спілкуватися з усіма! Найбільше подоба-
лося спостерігати за перекладом жестовою мовою 
Г.І. Набоченко (Максимової). Саме завдяки цьому я 
через все життя пронесла любов до жестової мови, 
прагнення до майстерності перекладу і після закін-

чення 7 класу вмовила маму звернутися в обласний 
відділ УТОГ до І.Т. Криволапова, щоб він направив 
мене на роботу на підприємство глухих. Мама була 
проти, а батько, навпаки, сказав: «Як хочеш...». 

Так я у жовтні 1953 року (було мені лише 16!) при-
йшла на Київський УВК № 1 УТОГ, де стала працюва-
ти перекладачем. Серед моїх перших вчителів-настав-
ників були перекладачка Ш.М. Бялик і заступник ди-
ректора А.І. Козаченко. І хоч середню освіту довелося 
здобувати у вечірній школі № 21 м. Києва «без відриву 
від виробництва», я ніколи не пошкодувала про це.

Згодом, за сприяння П.К. Набоченка, який у 1955 
році був обраний заступником голови ЦП УТОГ, я 
перейшла працювати його перекладачем до Цен-
трального правління УТОГ. Пізніше заочно здобула 
вищу сурдопедагогічну освіту на дефектологічному 
факультеті Київського педагогічного інституту імені 
О.М. Горького, який закінчила у 1969 році. 

— Саме у той час вийшов Ваш перший посібник 
з жестової мови…

— Так, під час навчання в інституті виникла ідея ви-
дати посібник «Міміко-жестикуляційна мова» (1968—
1969 рр.), у якому при активній допомозі першого за-
ступника голови УТОГ М.І. Неплюй було відтворено 
близько 500 жестів. 

Майбутній перший президент і академік НАПН 
України М.Д. Ярмаченко пропонував мені зайнятися 
науково-дослідною роботою, але я віддала перева-
гу УТОГу. Хоча ще тривалий час читала авторський 
курс «Дактильно-жестове мовлення» для студентів 
сурдопедагогічного відділення. 

— А потім була «Райдуга»?
— Так, відкриття Республіканського театру мімі-

ки та жесту глухих «Райдуга» стало подією не лише 
в історії УТОГ, а й у моїй біографії: я стала педаго-
гом-консультантом з жестової мови. Це була цікава 
творча робота з глухими акторами театру: Олексан-

КОРИФЕЙ ЖЕСТОВОГО 
ПЕРЕКЛАДУ
Наталія 
КАМЕНСЬКА
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дрою Мізгірьовою, Лілією Івановою, Василем Стьоп-
кіним, Василем Пустогваром, Олександром Куш-
ніренком, Тетяною Вуйцик, Ольгою Кіраш та ін.

— У Вашій трудовій біографії була вимушена пе-
рерва, яка подарувала Вам незабутні закордонні 
враження…

— Мій чоловік — Віталій Васильович Іванюшев, 
працював перекладачем при посольстві СРСР. У 
1965–1966 роках мені пощастило разом з ним побу-
вати в Індії, у 1973–1975 роках — у Тегерані та на пів-
дні Ірану. У ті часи більшість наших земляків могла 
лише мріяти про це…

— А після повернення на Батьківщину Ви поча-
ли працювати у Київському технікумі легкої про-
мисловості?

— Так, тривалий час (з 1975 до 1986 року) я була 
викладачем російської мови та літератури й перекла-
дачем у спеціальних групах глухих студентів у КТЛП. 
Про своїх студентів я не можу говорити без хвилю-
вання — всі вони мені мов рідні діти. Люблю всіх і пи-
шаюся їх досягненнями.

— Ви дбали про долю нечуючих студентів не ли-
ше КТЛП, а й багатьох інших вищих навчальних 
закладів…

— На прохання керівництва ЦП УТОГ я знову при-
йшла на роботу до апарату ЦП УТОГ, де з 1986 до 
1993 року працювала на посадах старшого інструкто-
ра і провідного інструктора відділу кадрів, саме в той 
час були створені спецгрупи глухих у багатьох середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладах України.

Під час значущих заходів у Товаристві (з’їздів, пле-
нумів, важливих нарад) я виходила на сцену як пере-
кладач жестової мови.

— Отже, Ви ніколи не втрачали зв’язку зі своєю 
першою професією…

— Звичайно! З 1993 року перейшла працювати до 
Київської організації УТОГ перекладачем і спеціаліс-
том вищої категорії. Крім того, викладала на курсах 
підготовки та підвищення кваліфікації перекладачів 
жестової мови на базі Навчально-відновлювального 
центру УТОГ у Пущі-Водиці. Скільки моїх учнів серед 
перекладачів — ніколи не рахувала…

— А це дуже важко зробити, адже багато хто на-
вчався за виданими Вами посібниками…

— Так, у 2003 році створено тематичний відеослов-
ник жестової мови у трьох частинах за співавторства 
з Є.М. Зуєвою, а разом з науковцем С.В. Кульбідою 
і художником М.Ю. Поплавком видано перший дитя-
чий ілюстрований навчально-методичний посібник 

«Українська жестова абетка» та комплекс тестових 
завдань до нього в ігровій формі.

— Ви були серед перших науковців лабораторії 
жестової мови, створеної у 2006 році за ініціативи 
ЦП УТОГ на базі Інституту спеціальної педагогіки 
НАПН України.

— Так, ми займалися питаннями, що стосували-
ся нормативно-правового забезпечення української 
жестової мови, лінгвальних особливостей вивчення 
УЖМ як мови, як предмету й засобу навчання, а не 
лише як засобу спілкування. 

Розробили також посібники «Український жестів-
ник для батьків» (2011), «Українська жестова мова» 
(2013), щорічно видавали збірник наукових праць 
«Жестова мова й сучасність» (2006–2013 роки), про-
водили курси первинної підготовки з вивчення укра-
їнської жестової мови для педагогів спеціальних шкіл 
для дітей з порушеннями слуху і перекладачів УЖМ. 
До речі, зараз завдяки ідеї В.В. Скурчинського за під-
тримки УТОГ та С.В. Кульбіди я працюю над новим 
посібником з жестової мови.

— Днями всі ми відзначили День перекладача 
жестової мови. Що б Ви хотіли побажати своїм 
молодим колегам?

— Бажаю перекладачам частіше зустрічатися, ді-
литися досвідом і професійною майстерністю, люби-
ти людей і свою справу, бути завжди поруч з нечую-
чими, в рідному Товаристві глухих!

— Дякуємо, дорога Наталіє Василівно, і у Вашій 
особі щиро вітаємо всіх перекладачів зі святом, 
зичимо здоров’я, сил і наснаги! Нехай Ваші золоті 
руки не знають утоми!

Більше фото — на сайті газети та на 2-й сторінці обкладинки
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Для членів УТОГ і всіх українських громадян, які 
мають порушення слуху, важливим є закріплення у 
цьому законі статусу української жестової мови та 
права жестомовних осіб. 

Зокрема, підпунктом «б» п. 6 статті 3 визначено, 
що завданням цього закону є підтримка української 
мови шляхом сприяння розвитку української жесто-
вої мови як основного або одного з основних засо-
бів спілкування жестомовних осіб. Статус, засади та 
порядок застосування української жестової мови ви-
значаються законом. 

Крім того, українській жестовій мові присвячена ці-
ла 4 стаття Закону «Статус української жестової мо-
ви та мовні права жестомовних осіб»:

1. Українська жестова мова є мовою спільноти жес-
томовних осіб.

2. Українська жестова мова— природна візуаль-
но-жестова мовна система з власною лексико-грама-
тичною структурою, що сформувалася еволюційним 
шляхом і використовується як основний або один з 
основних засобів спілкування жестомовних осіб, які 
постійно проживають або впродовж тривалого часу 
проживали на території України.

3. В Україні кожному гарантується право вільно ви-
користовувати українську жестову мову в суспільно-
му житті, вивчати та підтримувати її, а також навча-
тися українською жестовою мовою.

4. Жодне з положень цього Закону не може тлума-
читися як таке, що спрямоване на звуження сфери 
використання української жестової мови.

Вітаємо всіх жестомовних осіб з прийняттям цього 
важливого закону!

ЖЕСТОВА МОВА ЗАХИЩЕНА ЗАКОНОМ!
15 травня 2019 року Президент України підписав Закон «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», цей 
закон вже надруковано в газеті «Голос України». Він набуває чинності 
за 2 місяці з дня опублікування.

Інформація «НЖ»

24 квітня 2019 року відбулося чергове засідання 
президії ЦП УТОГ.

• З інформацією про результати роботи підприємств 
УТОГ за січень-березень 2019 року виступив на-
чальник виробничо-господарського відділу ВА ЦП 
УТОГ О.А. Просоленко, який зазначив, що обсяг 
випуску продукції всіма підприємствами УТОГ 
становить 98,9% від планового.

Виконали планові завдання з обсягів виробництва 
продукції на 100 і більше відсотків 15 підприємств УТОГ. 
П’ять підприємств — Вінницьке, Дніпровське, Херсон-
ське, Миколаївське та Черкаське — мають низький рі-
вень виконання планового завдання (менше 50%). 

• Начальник відділу управління майном УТОГ І.В. Та-
тарінова доповіла, що у червні 2018 року у Черкась-
кій облорганізації УТОГ були виявлені факти відсут-
ності договорів оренди. У зв'язку з цим було доруче-
но укласти їх, а також перевести виконавчий апарат 
Черкаської облорганізації УТОГ до будівлі БК УТОГ. 

У 3 кварталі 2018 року ЦП УТОГ виділило зі своїх 
резервів кошти для проведення капітального ремонту 
ОБК. Але після ремонту переїзд не відбувся у зв’язку 
з відсутністю опалення у будівлі ОБК через прорив те-
плотраси. За невиконання розпорядження ЦП УТОГ 

голові Черкаської облорганізації УТОГ О.В. Карапась 
оголошено догану. Її зобов'язано перевести працівни-
ків апарату до будівлі БК УТОГ або повернути суму, 
витрачену на ремонт, а також подати кошториси та 
розрахунки на ремонт теплотраси.

• Про результати тематичної перевірки діяльності 
Херсонського УВП УТОГ доповів заступник голо-
ви ЦП УТОГ з виробничих питань В.Ф. Цимбалюк, 
який із заступником керівника апарату голови 
УТОГ Н.А. Зборовською у квітні виїжджав до Хер-
сона. На УВП після штрафів у лютому за брако-
вану продукцію якість виробів поліпшилась. Вже 
працюють заступник директора з економічних 
питань, головний бухгалтер, двоє технологів, до 
швейного цеху влаштовуються працівники, тому є 
надія на покращення ситуації. 

• Відбулося також обговорення стану справ на Ми-
колаївському УВП УТОГ, приміщення якого пов-
ністю здане в оренду з домовленістю, що оренда-
рі зроб лять ремонт, а глухі працівники, які працю-
вали на УВП, перейшли на роботу до орендаря із 
збереженням черги на отримання квартири.

• Розглядалася також ціла низка інших питань ді-
яльності Товариства.

НА КВІТНЕВОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ
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ЙОГО ІМ’Я В ІСТОРІЇ УТОГ
До 80-ліття Ю.П. Максименка,

екс-голови УТОГ

Максименку — 80... Це мало чи багато?
Чого зміг досягти за цей поважний вік?
Трудився він уміло та завзято,
Упоравсь з лихом, вів здобутків лік.

Не буду мудрувати далі я лукаво.
Скажу: в скрутні часи не виявляв він страх,
А працював — дай Боже кожному — на славу,
І гідно торував важкий УТОГу шлях.

Затим підготував собі заміну добру
І у надійні руки передав стерно.
Тож зустрічає виклики УТОГ хоробро 
І діє, діє, діє — інше не дано.

Колишній голова... А втім, чому колишній?

Та він до Товариства серцем прикипів!
За працю в нього нагород набір є пишний,
Ну а подяк та грамот — й поготів.

Не стану я в кінці слова казати ніжні,
Бо мій герой таке сюсюканням назве,
Скажу про головне: ці підсумки — проміжні,
Життя триває далі трудове.

Такий він чоловік... Йде на роботу радо,
За долю Товариства серцем вболіва...
І хоч давно високу передав посаду,
На добрі й теплі заслуговує слова. 

Ми пам’ятаєм всіх, чий внесок знаний,
Бо поціновує добро глухих сім’я.
Історія УТОГу славна іменами,
І, звісно, діями своїми та ділами.
Тепер заслужено у ній Ю.П. ім’я!

ВІТАЄМО ЗІ СЛАВНОЮ ЮВІЛЕЙНОЮ ДАТОЮ!

Анатолій ЯРИНОВСЬКИЙ

Вельмишановний Юрію Петровичу!

Від усього Українського товариства глухих щиро й сердеч-
но вітаємо Вас зі славною ювілейною датою — 80-річчям від 
дня народження! 

Ви пройшли славний шлях від рядового інженера до першо-
го керівника однієї з найбільших і найавторитетніших громад-
ських організацій України, близько 30 років уміло й компе-
тентно керували великою й розгалуженою системою нашого 
Товариства, вирішували найскладніші завдання і проблеми, 
дбали перш за все про інтереси всього УТОГ і кожного члена 
нашого Товариства. Найбільшою Вашою заслугою є примно-
ження і збереження великого виробничого, творчого та кад-
рового потенціалу УТОГ, підвищення його авторитету на за-
гальноукраїнському та міжнародному рівні.

Ваші наступники, вихованці та учні впевнено продовжують і 
розвивають розпочату Вами важливу справу.

З нагоди ювілею від усієї душі бажаємо Вам бадьорості, 
невичерпних сил і міцного здоров’я, незгасимого оптимізму і 
стабільного благополуччя! 

З великою повагою
президія ЦП УТОГ, 

колектив виконавчого апарату Центрального правління УТОГ, 
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, 

Рада голів обласних організацій УТОГ, 
Рада директорів підприємств УТОГ, друзі та колеги
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Портрет ювіляра
Неперевершено красива, мила 

та тендітна, очі та погляд — невід-
воротні, побачивши один раз — за-
пам’ятаєш назавжди.

Характер ювіляра
Вимоглива, позитивна, творчо 

незалежна, самодостатня, впевне-
на, відповідальна.

Життєвий шлях
Алтай — Україна — Київ — театр 

«Райдуга» — Культурний центр УТОГ.

Здобутки та визнання
Провідна актриса вищої катего-

рії театру міміки та жесту «Райду-
га» УТОГ, режисер, педагог укра-
їнської жестової мови, Заслуже-
ний працівник культури України, 
Відзнака УТОГ «За заслуги», Лау-
реат Всеукраїнських та Міжнарод-
них конкурсів і фестивалів.

Ти є собою. — Оплески! 
                                     «Браво!» —
Зал з нетерпінням чекає вистави.

19 травня 2019 року 
відзначила свій ювілей 
режисер НСТ «Аріад-
на» Харківського ОБК 
УТОГ Надія Лаврентіїв-
на МІГУНОВА, яка про-
тягом багатьох років 
очолює цей колектив. 
Під її керівництвом НСТ 
«Аріадна» неодноразо-
во підтверджував зван-
ня «Народний». Надія 
Лаврентіївна виховала не одне поко-
ління нечуючих акторів і внесла вели-
кий вклад у справу розвитку театраль-
ного мистецтва серед глухих.

Ваш ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!

Президія Харківського обласного правління УТОГ, 
обласна Рада ветеранів УТОГ, працівники обласної організації 
УТОГ,  ТО УТОГ та ОБК УТОГ, клуб «Щебетушки».

ХАРКІВ ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ
Свой юбилей отметил 

7 мая 2019 года Влади-
мир Михайлович СИРИК 
— ветеран УТОГ и спор-
та, бессменный спонсор 
облсовета ветеранов, 
призер в классической и 
вольной борьбе, самбо, 
дзюдо, воспитавший це-
лую плеяду учеников, по-
беждавших в состязаниях 
по борьбе в Украине, Европе и на Дефлимпиадах. 

Дорогой наш юбиляр,
Пусть в душе горит пожар 
От улыбок, поздравлений,
Моря ярких впечатлений!
Пусть не подведет 
  здоровье,
70 лет совсем не срок —
Молод ты душой, дружок!

Президиум Харьковского областного правления УТОГ, 
областной Совет ветеранов, Харьковская областная 
организация УТОГ и ОДК УТОГ 

Дорогая Нина!

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА НІНИ ЗАЙОНЦ
Прожектор в обличчя — себе                                                                                           

не сховати:
Лишитись собою, ні — краще  

зіграти!  

Трудовий колектив  
Культурного центру УТОГ

Поздравляю со славным юбиле-
ем! Семерка — прекрасная цифра, 
приносит удачу и счастье, а когда 
опирается на устойчивый твердый 
нолик, то радость жизни становит-
ся прочной и долговечной. 

Желаю здоровья, счастья, не-
изменно хорошего настроения и 
дружеского окружения! 

С уважением однокурсник по ЛВЦ 
Павел Бабичев (г. Иваново, Россия)
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Мир вокруг стал другим, а она продолжает упор-
но и самоотверженно сохранять огонь в своем оча-
ге — как настоящая берегиня. Недавно, 22 апреля, 
директор Енакиевского дома культуры глухих Лидия 
Викторовна Немченко отметила свой юбилей, и мы 
через нашу любимую газету спешим ее поздравить 
и сказать огромное спасибо за то, что она верой и 
правдой много лет служит глухим.

Родилась Лидия в 1959 году в г. Енакиево в прос-
той семье — ее мама работала медсестрой в боль-
нице. После школы Лида поступила в Днепродзер-
жинское музыкальное училище, затем по распреде-
лению работала в г. Марганец, где и познакомилась 
с будущим мужем. 

Семейные обстоятельства сложились так, что в 
1986 году они с мужем переехали в ее родной город. 
Здесь ей, учителю музыки, предложили работать 
худ руком в ДК УТОГ. На тот момент в Доме культуры 
директором работала Галина Биловолова, которая 
затеяла капитальный ремонт. А после открытия об-
новленного ДК новый худрук взялась за работу, ор-
ганизовывая многие крупные мероприятия, которые 
запомнились глухим благодаря ее старанию и фан-
тазии. Также проводилось много совместных меро-
приятий с Енакиевским УПП «Світанок» УТОГ.

Лидия Викторовна проводит и большую обществен-
ную работу, много лет возглавляя первичную органи-
зацию глухих. Она подобрала сплоченный актив. 

Далеко за пределами города известны имена та-
лантливых неслышащих енакиевцев: Н.Н. Бутурли-
мовой, Л.Н. Рябенко и многих других.

Чистоту и блеск в ДК помогали наводить Е.Н. Гуре-
ева, В.Б. Блажко, Н.В. Дмитрук, Р.А. Цыганчук.

А члены семьи Лидии Викторовны не просто с по-
ниманием относятся к ее работе, а еще и помогают 
во всем. Муж со своими товарищами перекрыл про-
худившуюся крышу. Мелкий ремонт — тоже на нем. 
Когда-то для детей сотрудников ДК проводили теат-
рализованные детские утренники, на которых Лидия 
Викторовна и ее муж Сергей Васильевич были Де-
дом Морозом и Снегурочкой. И их дети тоже участво-
вали в этих представлениях.

По словам Лидии Викторовны, работать с глухими 

очень интересно. Ведь это чрезвычайно талантли-
вые люди! Они танцуют, поют песни на ЖЯ, занима-
ются рукодельем. Когда-то работал в ДК и фотокру-
жок — об этом напоминают многочисленные фото-
графии.

А в прошлом году в Енакиево, в нашем ДК состоял-
ся конкурс жестовой песни, приуроченный к Между-
народному дню глухих.

Лидия Викторовна с ностальгией вспоминает 
прежние времена. А ныне ее больше всего беспоко-
ит кадровый голод. Из бывших шести Домов культу-
ры УТОГ в нашей области работает всего лишь один 
— Енакиевский. Единственное место, где глухие со 
всех городов могут общаться, развиваться, получать 
информацию, обращаться за помощью. И не хочется 
думать о том, что будет, когда уйдут «последние из 
могикан» — нынешние специалисты по работе с глу-
хими. Найдутся ли люди, готовые их заменить?

Пожелаем же здоровья и крепости духа нашей бе-
регине!

НАША БЕРЕГИНЯ  
ПО ИМЕНИ ЛИДИЯ Раиса БЫКОВСКАЯ
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Звістка про це важким тягарем лягла на серце всіх, 
хто знав цю енергійну, невтомну жінку, яка користу-
валася у Товаристві надзвичайно великим авторите-
том.

Ганна Михайлівна прийшла до нашого Товариства 
вже в зрілому віці, втративши слух у 25 років після 
хвороби.

Народилася вона 1939 року в селі Вороньки Ново-
басанського району Чернігівської області. Трудову ді-
яльність розпочала у 1956 році на Київському голов-
поштамті, а в 1971 році почала працювати інструк-
тором з організаційно-масової роботи Київського об-
ласного відділу УТОГ.

Без відриву від виробництва у 1969 році закінчила 
Київський політехнікум зв’язку, а у 1977 році — по-
літехнікум Ленінградського відновлю-
вального центру ВОГ.

У 1976 році Ганна Михайлівна була 
обрана головою Київської обласної ор-
ганізації УТОГ, у 1985 році — заступ-
ником голови ЦП УТОГ, а у 1991–2001 
роках працювала першим заступни-
ком голови ЦП УТОГ. На всіх цих по-
садах вона ставилася до цієї складної 
і важливої роботи надзвичайно сум-
лінно, творчо і відповідально, дбаючи 
перш за все про інтереси УТОГ і захи-
щаючи права глухих людей.

Після виходу на пенсію, Ганна Михайлівна у 2002 
році прийшла на посаду завідувача відділу редакції 
газети «Наше життя». Вона підготувала до випуску 
багато збірок та інших видань.

До ювілею Ганни Михайлівни редакція газе-
ти «Наше життя» випустила її  останню збірку 
«УТОГ — світло на перехресті», але вручити їй не 
встигла…

Ганна Михайлівна протягом 14 років очолювала 
роботу Всеукраїнської ради ветеранів Товариства. 
Це громадське угрупування стало взірцем для ін-
ших саме завдяки її енергії та організаторським 
здібностям. 

За сумлінну і самовіддану працю Ганна Михайлівна 
мала численні нагороди, відзначена званнями «За-
служений діяч соціальної сфери України» і «Почес-
ний член УТОГ».

Материнське і разом з тим вимогливе ставлення 
до кожного, готовність надати підтримку у скрутну 
хвилину, щире і доброзичливе ставлення до людей, 
що як і вона, потрапили у світ вічної тиші, вміння ці-
нувати кожну хвилину швидкоплинного життя і, не-
зважаючи ні на що, радіти йому — саме такою на-
завжди залишиться Ганна Михайлівна у нашій вдяч-
ній пам’яті.

Ця втрата завдала болю всім нам… Але найбільше 
вона торкнулася сім’ї Ганни Михайлів-
ни і близьких їй людей. Звертаємося 
до них зі словами підтримки і співчут-
тя.

Нехай віддасться нашій дорогій Ган-
ні Михайлівні на небесах за все добро, 
що вона дарувала людям. Вона на-
завжди залишиться в наших серцях...

Президія ЦП УТОГ,  
колектив виконавчого апарату Центрального 

правління УТОГ, редакція газети «Наше 
життя», Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, 
Рада голів обласних організацій УТОГ, Рада 

директорів підприємств УТОГ, друзі і колеги.

ПРОЩАВАЙТЕ, НАША 
УТОГІВСЬКА МАТІНКО!

30 квітня МЕРЕЖКО Ганна Михайлівна мала відзначати своє 
80річчя… Але, на жаль, не судилося їй відсвяткувати цей 
ювілей: 26 квітня вона пішла з життя після тяжкої тривалої 
хвороби…
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З 1969 року, тобто піввіку виходив він на сцену… 
За час роботи в театрі Олександр Петрович створив 
багато яскравих і цікавих образів у виставах різних 
років: «Оперета, любов моя» (1976 рік) — образ Іва-
на Івановича, «Гарячі тротуари» (1978 рік) — образ 
Бернардо, «Бродяга Чарлі» (1981 рік) — Чарлі, «Мо-
їм землякам» (1985 рік) — Мім, «Пригоди Незнайки 
та його друзів (1986 рік) — Незнайко, «Жив у Баг-
даді Абу-Касим» (1987 рік) — Абу-Касим, «Мандрів-
ка у казку» (1988 рік) — Заїка, «Леді та гангстери» 
(1999 рік) — Гангстер, «Ярмаркові жарти» (1992 рік) 
— Явтух, «Кармен» (1994 рік) — Тореадор, «Свято у 
джунглях» (1997 рік) — Парті-прі, «Світ без тебе?..» 
(1998 рік) — Рекламщик та багато інших.

А ще у творчій біографії Олександра Кушнірен-
ка — численні хореографічні, акробатичні, панто-
мімічні номери, виступи у концертних та культурних 
програмах під час проведення різноманітних захо-
дів, конкурсів і фестивалів. Частина його праці є й у 
міжнародному визнанні театру нечуючих України, в 
блискучих виступах колективу на гастролях в Украї-
ні й далеко за її межами.

А починався його шлях на велику сцену з села 
Піски Козельщанського району, що на Полтавщині, 
де він народився 24 липня 1947 року. У ранньому 
дитинстві втратив слух і навчався у Миргородській 
спецшколі-інтернаті.

Саме в школі вперше пізнав Саша радість ви-

ступу на сцені. А ще з дитинства захоплювався він 
спортом (особливо приваблював його футбол), був 
воротарем футбольної збірної команди нечуючих 
України.

У шкільні роки виявився також хист Сашка і до 
скульптури, до роботи художника-оформлювача. 
Але через скрутне матеріальне становище у сім’ї і 
необхідність допомагати матері хлопець після шко-
ли пішов у робітниче училище і незабаром став пра-
цювати слюсарем на Кременчуцькому автозаводі.

Проте згодом він віддав перевагу мистецтву і за 
конкурсом, оголошеним у 1969 році, був прийнятий 
до театру «Райдуга».

З вдячністю згадував Олександр Петрович тих, 
хто навчав його азам акторської майстерності, ба-
гато зробив для того, щоб розвити його здібності, 
спрямував на свій шлях у мистецтві — шлях, що 
привів до того знаменного дня, коли згідно з Ука-
зом Президента України О.П. Кушніренку було при-
своєне високе звання «Заслужений артист Украї-
ни».

До останнього виходив Олександр Петрович на 
сцену, виступав у концертах. Одним з найулюбле-
ніших номерів було виконання ним пісні «Хреща-
тик»:

«Каштани, каштани, каштани,
Софії і Лаври хрести.
Кияни, кияни, кияни, 
Ви сестри мої і брати…»

Знову цвітуть каштани, але вже не милуватиметься 
ними їх незабутній співець…

Тяжкою втратою стала його раптова смерть для 
всіх нас.

Завжди пам’ятатимемо цю талановиту особистість 
і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким.

Президія ЦП УТОГ, 
керівництво та колектив Культурного центру УТОГ і театру 

«Райдуга», друзі, шанувальники таланту

ПІВВІКУ ВИХОДИВ ВІН  
НА СЦЕНУ…

Усіх приголомшила сумна звістка: 21 квітня 2019 року 
пішов у кращий світ актор театру міміки та жесту 
«Райдуга», Заслужений артист України КУШНІРЕНКО 
Олександр Петрович…
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ВИДАТНІ ГЛУХІ

РАЗОМ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ

8 травня 2019 року Міжнародний дитячий центр 
«Артек», який після анексії Криму переїхав до зелено-
го курортного передмістя Києва — Пущі-Водиці, від-
чинив свої двері для хлопчиків і дів чаток з усіх куточ-
ків України, зокрема і для дітей з порушеннями слуху. 
Наразі вони беруть участь у ІV тематичній зміні «Ра-
зом заради розвитку», яка триватиме до 28 травня.

До речі, у минулому на території табору був розта-
шований відомчий санаторій, в якому відпочивали 
навіть президенти України.

На запрошення керівництва МДЦ «Артек» 10 трав-
ня на урочисте відкриття табору приїхали голова 
УТОГ Ірина Чепчина, голова Центральної ревізійної 
комісії УТОГ Світлана Вергелес та перекладач Ле-
ся Шинкаренко. Перед початком заходу керівництво  
УТОГ встигло оглянути кімнати для проведення за-
нять у гуртках, їдальні (їх у таборі дві), кімнати для 
дітей, а також обговорити із заступником генераль-
ного директора з виховної роботи Сергієм Миколайо-
вичем Коником особливості роботи з глухими дітьми. 
Не обминули увагою і вожатих, які працюватимуть з 
вихованцями з порушеннями слуху.

Під час церемонії відкриття табору І.І. Чепчина звер-
нулась до його керівництва з подякою за те, що прийня-
ли наших дітей на відпочинок. Вона підкреслила, що те-
ма зміни — «Разом заради розвитку» — спонукає всіх: 
і дітей, і дорослих, знаходити спільну мову і вивчати же-
сти для вільного спілкування з глухими людьми. 

На цю зміну в МДЦ «Артек» приїхало близько 1000 
дітей, з них 134 — з порушеннями слуху. Глухі та 
слабкочуючі діти розподілені за 5 співдружностями 
(так зараз називаються загони), а їх вожатими також 
є особи з порушеннями слуху, педагоги навчальних 
закладів із знанням жестової мови та перекладачі 
жестової мови.

Отже побажаємо нашим дітям цікавого та змістов-
ного відпочинку, зустрічей з новими друзями і приєм-
них вражень від перебування в «Артеку».

Тетяна КОРНІЄНКО, 
інструктор відділу 
організаційної та видавничої 
роботи ВА ЦП УТОГ
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НА КОНКУРСІ «ЕРУДИТ»

У конкурсі цього року взяли участь 21 учень з різ-
них регіонів України. Заявок було більше, але через 
хворобу не всі змогли приїхати.

Конкурсна програма складалася з двох завдань: 
тестування з 8 шкільних предметів (української мови, 
української літератури, історії України, географії, ма-
тематики, біології, фізики, хімії) та творчої роботи на 
тему «Мій найкращий вихідний день».

Оцінювало роботи учасників конкурсу журі у складі 
спеціалістів Міністерства освіти і науки України, ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», Українського 
товариства глухих та Об’єднання нечуючих педагогів.

Оцінювання результатів відбувалося у двох підгру-
пах: серед глухих учнів та учнів зі зниженим слухом.

За загальною сумою балів, набраних учасниками 
конкурсу, були визначені переможці:

серед глухих учнів:

• 1 місце — Марія КОПАЧ (Київська школа № 9);

• 2 місце — Марія ЛЕВАНОВИЧ (Дніпровський ре-
абілітаційний центр);

• 3 місце — Уляна ЗГОДЗИНСЬКА (Житомирська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2),

серед учнів зі зниженим слухом:

• 1 місце — Дмитро БУЛАХ (Київська школа № 18);

• 2 місце — Михайло МАКСИМОВИЧ (Березів-
ський реабілітаційний центр Житомирської об-
ласної ради:

• 3 місце — Роксолана СТАДНИК (Калуська шко-
ла № 2 Івано-Франківської обласної ради).

Також були вручені спеціальні нагороди:

• за найкращу творчу роботу відзначена Олек-
сандра ОМЕЛЬЧЕНКО (Болградська спеціальна 
школа Одеської обласної ради);

• за найкраще виконання тестових завдань — 
Діана ТЕРТИШНИК (Корсунський НРЦ «Надія» 
Черкаської обласної ради). 

Наші вітання переможцям! 
Усі учасники отримали дипломи і подарунки за 

участь у конкурсі, а переможці — дипломи з відзна-
кою й цінні призи.

Творчим дарунком всім, хто взяв участь в «Еруди-
ті–2019» став виступ акторів театру «Райдуга», під 
час якого учні й педагоги, що супроводжували їх, 
змогли розслабитися і повеселитися завдяки цікавій 
програмі з активним залученням глядачів до творчих 
номерів з використанням клоунади, пантоміми та фо-
кусів. До речі, нещодавно з такою ж програмою наші 
актори побували з гастролями у Німеччині, де мали 
неабиякий успіх!

ТРИНАДЦЯТЬ —  
ЧИСЛО ЩАСЛИВЕ!

Саме так можуть сказати переможці ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 
«Ерудит», який відбувся 3 травня 2019 року на базі Культурного центру 
УТОГ» серед здобувачів освіти з порушеннями слуху 12х (13х) класів 
закладів загальної середньої освіти. 

Інформація «НЖ»
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НОВИНИ ВФГ

Продовження. Початок в № 02, 03, 04 за 2019 р.

Продовжуючи розповідь про цікаві факти з історії 
Федерації та її членів, пропонуємо огляд 1970-х років 
ХХ століття. 

У 70-х рр. більш ніж 25 коледжів у США відкрили 
свої двері для глухих студентів.

Було створено дизайн знака «перекресленого ву-
ха» для позначення авто, за кермом яких були глухі 
водії. Незважаючи на те, що поліція та екіпажі швид-
кої допомоги вбачали його корисним, ідея не прижи-
лася серед глухих і знак зрештою зник.

XIII Міжнародний конгрес з питань освіти глухих 
відбувся в Стокгольмі (Швеція) у 1970 р., за участю 
представників з 50 країн. 

Під час проведення XIV Міжнародного конгресу 
в 1975 р. в Токіо (Японія), було зареєстровано 2400 
учасників з 34 країн.

Чехословаччина започаткувала І Фестиваль пан-
томіми глухих, який провела в 1970 році за участю 
групи відомих акторів з 17 країн, серед яких був Ген-
надій Митрофанов (СРСР). 

28 листопада 1970 року в Йоганнесбурзі (ПАР) був 
висвячений у духовний сан глухий католицький 
священик Кирило Аксельрод. На 4-му десятку жит-
тя він осліпнув і був визнаний першим сліпоглухим 
священиком у світі. ВФГ оголосила його лідером у 
питаннях захисту прав людини та духовної служби 
глухим. 

Делегати, які брали участь у VI Всесвітньому кон-
гресі ВФГ, працюючи разом з ООН та ЮНЕСКО, при-
йняли «Декларацію прав людей з порушеннями 
слуху» на зустрічі в Парижі (Франція) у 1971 р.

Відбулися VІІ, VІІІ та ІX Всесвітні зимові ігри: у 
1971 році в Адельбодені (Швейцарія) участь взяли 92 
глухих спортсмена з 13 країн, у 1975 році в Лейк-Пле-
сіді (США) — 268 глухих спортсменів з 15 країн, у 
1979 році в Мерібелі (Франція) — 180 спортсменів з 
14 країн.

ІІ Міжнародний симпозіум Федерації глухих со-
ціалістичних країн відбувся в Берліні (НДР) у 1971 р.

Були проведені XII і XIII Всесвітні літні ігри — в 

1971 році в Мальмо (Італія), де взяли участь 1061 
глухий спортсмен з 32 країн, та в 1977 році в Буха-
ресті (Румунія) за участю 1118 глухих спортсменів з 
32 країн.

Багато глухих були здивовані, коли 16 берез-
ня 1972 року одержали випуск газети «Нью-Йорк 
таймс» і побачили статтю «По-справжньому мов-
чазна меншість», що була написана глухим амери-
канцем Ларрі Стюартом, який на той час був заступ-
ником директора Нью-Йоркського університету до-
слідження глухоти. Стаття містила детальний огляд 
життя та фактів дискримінації, яку зазнавали глухі в 
США на початку 70-х років.

IV Міжнародна конференція ВФГ з питань глу-
хоти відбулася в Тель-Авіві (Ізраїль) у 1973 р. на тему 
«Глухі в сучасному суспільстві». В ній взяли участь 
250 представників з 18 країн. V Міжнародна конфе-
ренція проходила в Копенгагені (Данія) у 1977 р.

У 1973 році в Данії відкрився Центр повної комуні-
кації для глухих — національний науково-дослідний 
інститут, що займається розвитком комунікації між 
глухими і чуючими людьми. 

Галлодетський університет в 1975 р. запропонував 
глухим студентам програму для отримання док-
торського ступеня.

Галлодетським університетом спільно з юридич-
ною школою університету Джорджа Вашингтона в 
1975 році був створений Національний центр прав  
глухих. Його головною метою був захист законних 
прав глухих людей.

У 1977 році Британська асоціація глухих була об-
рана однією з чотирьох міжнародних організацій — 
одержувачів нагороди Ради з питань освіти світо-
вої спільноти та Національної комісії ЮНЕСКО за 
її регулярну фінансову підтримку шкіл для глухих ді-
тей на Ямайці та в Гані.

Міжнародна федерація слабкочуючих була за-
снована в 1977 році.

Перші Міжнародні змагання глухих з дзюдо та 
карате відбулися в Токіо (Японія) в 1979 р. Чемпіонат 
був організований Міжнародною федерацією бойо-
вих мистецтв глухих за участі спортсменів з 7 країн. 

З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ
Іванна НАЗАРОВА
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ЗА КОРДОНОМ

Я народилася з поступальною втратою слуху, але не 
знала, що сліпну — до того дня, коли мені виповнило-
ся 24 роки. Під час чергового візиту до окуліста він не-
сподівано сказав, що у мене прогресивний стан, який 
викликає сліпоту. Пізніше це підтвердили інші лікарі.

У мене була найбільш поширена причина сліпоглу-
хоти — рідкісне рецесивне генетичне захворювання 
— синдром Ушера. Втрата слуху зумовлена недороз-
виненими волосковими клітинами у внутрішньому ву-
сі. Однак втрата зору, зазвичай, починається пізніше 
зі стану, який називається «пігментний ретиніт». Це 
призводить до дегенерації клітин сітківки ока, що спо-
чатку викликає нічну сліпоту, а потім повільно зникає 
здатність бачити те, що розташовано по боках — ви-
никає тунельний зір і, зрештою, настає повна сліпота.

Коли це стало відомо, я думала, що втратила шанс 
на любов, на особисте щастя. Чи зможу я знайти ко-
гось, хто зміг би разом зі мною пройти всі випробуван-
ня? Однак старша сестра заохочувала мене продовжу-
вати пошуки й, зрештою, я зустріла хлопця на ім’я Віллі.

У нас було багато спільного: ми відвідували фести-
валі мистецтва, ходили в кілометрові туристичні по-
ходи під спекою Колорадо. Віллі вмів мене розсміши-
ти й підняти настрій.

У той час я готувалась до кохлеарної імплантації.
Я вирішила, що Віллі має право знати, як синдром 

впливає зараз і що чекає на мене у майбутньому. 
Але я відчувала себе винною, що не розповіла йому 
все відразу. Щодня я гуглила в інтернеті «як сказати 
своєму хлопцю, що ти сліпнеш» — відповіді не було.

І тоді я потроху почала розповідати Віллі симптоми 
синдрому Ушера та їх вплив на мене: «Я зовсім не 
воджу машину і їжджу до роботи на автобусі», «Я по-
гано бачу вночі»...

Віллі спокійно все сприймав. Ми планували поба-
чення відповідно до розкладу автобусів та вибирали-
ся за місто на вихідні. 

Після кохлеарної імплантації я переїхала до центру 
міста, де могла ходити на роботу пішки, бути більш 
незалежною та частіше бачитись з Віллі, який дуже 
мене підтримував.

Я сказала йому й про те, що якби у нас були діти, 
вони також можуть отримати цей ген.

— Який клятий ген, — сказав Віллі. 
І це була найкраща реакція. Він ніколи не звинува-

чував мене в моєму діагнозі й не боявся майбутньо-
го. Віллі закохався в мене через мою особистість, а 
не через мою здатність бачити і чути. 

Зараз ми з Віллі одружені й разом понад три роки. 
Кохлеарний імплантат значно покращив розуміння 
мови, але через поганий зір я більше не можу водити 
авто і почала ходити з тростю. 

Будуючи нашу сім’ю, ми все ще стикаємося із не-
відомим. Сьогодні я офіційно визнана сліпою — у 
мене менше ніж 20 градусів периферійного зору. 
Синдром Ушера створив проблеми, такі як відмова 
від водійських прав і необхідність пошуку вібрацій-
ного пристрою, який би сповіщав мене про крики 
нашої дитини, на яку ми зараз чекаємо. І хоча ми 
не знаємо, що буде далі, ми не зупиняємося на то-
му, що може статися, і розв’язуємо проблеми, коли 
вони з’являються, і клятий ген не перешкодить нам 
насолоджуватися життям і один одним.

Джерела: Хаффінгтон Пост — американське ін-
тернет-видання, блог авторки та сторінка в Facebook

https://www.thisdeafblindlife.com/
https://www.facebook.com/shanabeet

ЛЮБОВ ДОЛАЄ ПЕРЕШКОДИ
Шеннон Рейенга, американська авторка статей та блогер, 
поділилася історією про виявлення у себе синдрому Ушера — 
рідкісного генетичного захворювання, що характеризується втратою 
слуху й зору.

Повна історія та більше фото — на сайті газети

Іванна НАЗАРОВА
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ГЛУХИХ

Клуб «Ветеран» при Черниговском ДК УТОГ в пер-
вом квартале нынешнего года провел интересные 
мероприятия, о которых пойдет речь ниже.

Тематическо-развлекательная игра «Космиче-
ская одиссея». В этой игре, состоящей из несколь-
ких станций, приняли участие две команды — муж-
ская и женская. Названия станций говорят сами за 
себя: «Что я знаю о космосе?» (решение кроссворда 
из области астрономии, ракетостроения и др.), «Зна-
комьтесь — Гагарин» (викторина о первом космонав-
те), «Семья Солнца» (нужно правильно расставить 
планеты Солнечной системы), «Астрономический ма-
рафон»,«Выдающиеся люди космоса». 

Победила с большим перевесом женская команда. 
Браво!!! 

В игре «Бинго» — любимой игре для пожилых лю-
дей, которая помогает улучшить память и повышает на-
строение, победителем стал Иван Кириченко. Вторыми 
закончили свою игру Раиса Ренье и Нина Кочергина.

Провели мероприятие «Вспоминаем родную шко-
лу», инициатором которого была председатель Сове-
та ветеранов Л.И. Кисляк. На нем выступали бывшие 
ученики Сосницкой спецшколы-интерната для глухих 
детей далеких 60-х годов прошлого века: Л.И. Кисляк, 
М.А. Ментий, Л.Н. Скрипак, Е.Н. Скрипак, Р.А. Ренье, 
Н.А. Зубаха, А.М. Кириченко, Е.Н. Богдан, В.А. Бори-
сенко и др. За чашкой чая лилась задушевная бесе-
да, просматривались старые фотоснимки. Приятный 
сюрприз выпускникам школы преподнесла член СВТ 
Л.Ф. Батог, которая провела для них беспроигрышную 
лотерею в виде сладостей и домашней консервации.

Полная информация и больше фото — на сайте газеты

Нагадуємо, що з 1 березня 2019 року газета «Наше 
життя» спільно з Всеукраїнською радою ветеранів 
УТОГ оголосила фотоконкурс. Ідея його проведен-
ня належить Мережко Ганні Михайлівні, яка недавно 
пішла від нас… Світла їй пам’ять.

Давайте ж не дамо пропасти її задуму і підтримає-
мо його, згадуючи Ганну Михайлівну добрим, теплим, 
вдячним словом.

Отже, надіслані на конкурс роботи мають відпові-
дати 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.

Кінцевий термін подання фотографій та анкет учас-
ників конкурсу: 31 жовтня 2019 р. 

Одночасно роботи беруть участь у смс-голосуванні на 
сайті газети для отримання «Призу читацьких симпатій». 

Для переможців конкурсу встановлюються 4 премії 

за рахунок коштів, передба-
чених на фінансування діяль-
ності Всеукраїнської ради ве-
теранів УТОГ.

Сьогодні ми хочемо вам повідомити, що першими 
відгукнулися ветерани з Миколаєва. Дуже приємно, 
що вони такі дружні й активні! Спочатку свої роботи 
на конкурс надіслали Таїсія Іванівна та Володимир 
Павлович СКУРЖАНСЬКІ, а згодом до них приєдна-
лися їхні землячки — Тамара Антонівна КЕРЛАН та 
Ніна Антонівна КРИЖАНОВСЬКА.

До речі, Н.А. Крижановська надіслала кілька фо-
то своїх малюнків. Звертаємо увагу, що це не зовсім 
відповідає умовам конкурсу, бо потрібно надсилати 
не знімки своїх робіт, а процес їх виготовлення або 
автора разом з роботами.

Проте кілька малюнків Н.А. Крижановської ми все 
ж вирішили надрукувати. Ветеран Миколаївського 
УВП УТОГ, вона любить у вільний час малювати олів-
цем та аквареллю пейзажі, карикатури тощо.

САМОЕ ЦЕННОЕ — ОБЩЕНИЕ
Татьяна БЫСТРЕВСКАЯ, 

директор Черниговского ОДК УТОГ

НАДІЙШЛИ ПЕРШІ РОБОТИ НА ФОТОКОНКУРС 
«СВІТ ОЧИМА ВЕТЕРАНІВ УТОГ»!

Фото дивіться на 3 стор. обкладинки
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СПОРТ ГЛУХИХ

Второй год подряд члены Генической ТО УТОГ на Херсонщи-
не принимают участие в спартакиаде «Сила духа» для людей с 
инвалидностью.

Ее организаторами выступают районная организация «Инва-
спорт» во главе с инструктором Тамарой Ильичевой и Гениче-
ский городской совет.

Соревнования на городском стадионе «Строитель» собира-
ют спортсменов, которым приходится демонстрировать силу 
своего духа не только в спорте, но и в повседневной жизни. 

Спартакиада традиционно началась с гимна и поднятия фла-
га Украины. Соревновались в нескольких видах спорта: по   
шахматам, шашкам, дартсу, армреслингу, гирям, эстафете 4 по 
100 м, перетягиванию каната и мини-футболу, а также в сорев-
нованиях «Папа, мама, я — спортивная семья».

Наша команда заняла первое место в эстафете, а семья Светы 
Бочаровой (на фото) — первое место среди спортивных семей. 
Все участники Спартакиады не остались без внимания. Для них 
городской совет подготовил сладкий стол и подарил брендиро-
ванные чашки с новым официальным логотипом Геническа.

Первое спортивное мероприятие этой весны прошло для на-
ших ребят весело и азартно.

В 1993 году на XVII Всемирных летних играх глухих 
в Софии (Болгария) заняли призовые места легкоат-
леты-харьковчане С. Городок и В. Бахтиев. 

На ХVIII Всемирных летних играх 1997 года в Копен-
гагене (Дания) успешно выступили наши спортсмены 
по спортивному ориентированию: А. Санькин завоевал 
серебряную и бронзовую медали в личном зачете, а в 
эстафете серебро выиграла мужская команда, в со-
став которой входили также наши земляки — А. Юрик 
и А. Санькин. А. Ходаков в эстафетном беге получил 
золотую и серебряную медали, а С. Городок в этом же 
виде спорта завоевала золотую и бронзовую медали. 
Н. Божко стала серебряным призером в соревнованиях 
по настольному теннису (смешанная пара).

На XIX летних Дефлимпийских играх в Италии в 2001 

году занял призовое место легкоатлет А. Ходаков, в ко-
мандном первенстве по настольному теннису успешно 
выступила Н. Божко, в соревнованиях по спортивному 
ориентированию — А. Санькин и Т. Червина.

На ХХ летних Дефлимпийских играх 2005 года, 
которые состоялись в Мельбурне (Австралия), на-
ши спортсмены в составе сборной Украины завое-
вали 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых меда-
ли. За успешное выступление на этих соревновани-
ях они получили государственные награды от Пре-
зидента Украины: орден «За заслуги» III степени — 
А. Ходаков, О. Комаренко, М. Чехунова; орден «За 
мужество» III степени — А. Зургалидзе, А. Санькин, 
А. Юрик; орден княгини Ольги III степени — Н. Божко. 

 Продолжение следует

«СИЛА ДУХА» В ГЕНИЧЕСКЕ
Михаил ОЗЕРОВ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и №№ 1–4 за 2019 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ
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Абонент № 752 (751)

Нечуючий чоловік, 46 років, із сім’ї чуючих. 
Зріст 170 см, вага 72 кг. Не був одружений, ді-
тей немає. Інвалід ІІІ робочої групи. Без шкідли-
вих звичок.

Хоче познайомитися з жінкою з доброю душею, 
порядною, простою, без шкідливих звичок. Зов-
нішність — не головне. 

Йому можна писати СМС за мобільним номе-
ром: +38 097 151 18 66.

Київська обл.

Абонент № 753 

Нечуючий чоловік, 35 років, із сім’ї чуючих. Має 
інвалідність ІІІ групи. Працює. Симпатичний, жит-
лом та матеріально забезпечений. Веде здоро-
вий спосіб життя.

Кам’янське 
ПОГ «ПАРУСМЕТИЗ» УТОГ
Запрошує на роботу осіб з інвалідністю зі слуху за 

професіями:

• автоматник холодновисаджувальних авто ма тів — 2 особи 
— оплата праці відрядна;

• волочильник дроту — 2 особи — оплата праці відрядна;

• токар — 2 особи — оплата праці погодинна.

Приїжджі забезпечуються ліжко -місцем у гуртожитку підпри-
ємства.

Адреса підприємства: 
51931, м. Кам’янське, вул. Широка, 33.

Нам можна написати:
на електронну адресу: kadry.utog@ukr.net 
та на тел./факс: (0569) 53 33 12.

ОГОЛОШЕННЯ

Конотопское  
УПП УТОГ 

Имеет 19 вакантных мест швей 
для лиц с инвалидностью по слу-
ху.

Зарплата — 
от 4 000 до 10 000 грн. 

На предприятии есть общежи-
тие.

Обращаться по адресу: 
41600, г. Конотоп Сумской 
обл., ул. Сарнав ская, 2. 

Телефон: (05447) 2-30-45, 
факс: (05447) 6-61-74.

ПІДПРИЄМСТВА УТОГ ПРОПОНУЮТЬ РОБОТУ

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Вартість оголошення в газеті без зазначення номе-

ра мобільного телефону становить 10 грн, із зазначен-

ням мобільного телефону — 15 грн. Вартість адреси 

одного абонента — 10 грн. Для отримання адреси або-

нента, який Вас зацікавив або для опублікування сво-

го оголошення Вам необхідно:

1. Перерахувати в будь-якому поштовому відділен-

ні 10 грн (вартість адреси одного абонента або оголо-

шення без зазначення мобільного телефону) на раху-

нок Українського товариства глухих (розрахунковий 

рахунок 2600835829 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, 

код 00021344).

2. Отримати на пошті квитанцію про перерахування 

грошей на вказаний рахунок і, разом з повідомленням 

номера абонента, що Вас зацікавив, або ж текстом 

Вашого оголошення, вислати до газети «Наше життя» 

за адресою: Клуб знайомств «Веселка», вул. Велика 

Васильківська, 74, м. Київ, 03150.

Хоче познайомитися з дівчиною 23–34 років 
для створення сім’ї. 

Йому можна писати СМС за мобільним номе-
ром: +38 067 981 75 96.

Львівська обл.
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