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УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НА 2020 РІК!

Повна вартість нашого видання з доставкою і 
з оформленням передплати на пошті станови-
тиме у 2020 році:

— на 1 міс. — 9 грн 27 коп.;
— на 6 міс. — 44 грн 02 коп.;
— на 3 міс. — 25 грн 21 коп.;
— на 12 міс. — 83 грн 34 коп.

Отже, на 12 місяців загальна вартість перед-
плати з доставкою для розповсюдження на те-
риторії України складатиме 83 грн. 34 коп. 

Як і цього року, у наступному році газета «Наше 
життя» буде виходити у вигляді журналу фор-
мату А4 з 4 кольоровими сторінками обкладинки 
12 разів на рік, тобто 1 раз на місяць.

Передплатити газету можна також і на 1, 3, 6 мі-
сяців, оформивши передплату в будь-який час.

Де? У будь-якому поштовому відділенні, в опе-
ратора, який відповідає за передплату. У сільській 
місцевості можна звернутись з проханням до ли-
стоноші.

Як? Взяти передплатну квитанцію, заповнити її і 
віддати оператору. Сплатити вартість передплати 
з доставкою і оформленням передплати у пошто-
вому відділенні.

Нагадуємо, що передплатний індекс газети «На-
ше життя» — 60981.

Передплачуйте і залишайтесь з нами!

Через об’єктивні причини лише зараз стала відома вартість передплати нашої газети на 2020 рік. На жаль, ця су-
ма зросла, причому повністю за рахунок подорожчання послуг Державного підприємства «Преса».

До уваги читачів з Донецької та 
Луганської областей!

Жителям Донецької та Луганської областей за окре-
мим каталогом також надано можливість передпла-
чувати нашу газету. Її індекс для Донецька і Луган-
ська — 86890. Вартість на рік — 73,07 грн. За де-
тальною інформацією звертайтесь до поштових від-
ділень за місцем проживання!

Державне підприємство по розповсюдженню пе-
ріодичних видань «Преса» повідомляє:

Передплату на періодичні видання на 2020 рік роз-
почато!

• з 7 жовтня поточного року —  за електронною 
версією Каталогу видань України «Преса поштою»

• з 15 жовтня — за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».

Передплату можна оформити за «Каталогом видань 
України «Преса поштою»:

• на сайті ДП «Преса» www.presa.ua
• на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
• у відділеннях поштового зв’язку  
• в операційних залах поштамтів
• в пунктах приймання передплати 
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Запропонувати щось нове й цікаве, розсмішити зал дотепним 
жартом, успішно провести загальноукраїнський захід, об’єднати 
у творчому пориві людей різного віку і професій, зняти фільми з 
новаторським підходом — це далеко не все, що є в активі Михайла 
Булатова — лідера Львівської молодіжної організації УТОГ, керів-
ника Народної кіностудії «Каменяр» Львівського центру культури і 
дозвілля УТОГ. Наша розмова з ним була не лише про те, що вже 
вдалося зробити, а й про те, які творчі ідеї ще чекають своєї реалі-
зації у майбутньому.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

— Михайле, у чому витоки Вашого творчого на-
тхнення? Коли вперше проявився потяг до тво-
рення прекрасного, до мистецтва?

— Перший творчий досвід був ще під час навчан-
ня у Володимир-Волинській спецшколі для глухих 
дітей. Там почав виступати у художній самодіяль-
ності. Один номер клоунади навіть сам придумав, 
домовився з однокласником, щоб разом виступити 
в концерті. Пізніше разом з тим же хлопцем ми ви-

ходили на сцену й далі. Став брати участь у гуртках 
при клубі УТОГ, а також активно виступав під час 
навчання у Львівському вищому професійному ху-
дожньому училищі № 12. Навіть отримав як нагоро-
ду за перемогу у конкурсі самодіяльності путівку на 
відпочинок і премію.

 А стосовно кіномистецтва, то у мене під час пере-
гляду якогось фільму часто виникало бажання зняти 
епізод інакше, зробити іншим фінал тощо.

— Кіностудія «Каменяр» Львівського ЦКіД 
УТОГ— це славна сторінка історії УТОГ, запо-
чаткована у 1971 році. Близько 50 років діє кіно-
студія, яка останнім часом під Вашим керівниц-
твом порадувала новими творчими досягнення-
ми. З чого почалося Ваше захоплення кіномисте-
цтвом?

— Першим моїм фільмом стала стрічка «Погані 
хлопці». До її створення підштовхнула робота з під-
готовки нашої львівської команди «Хулігани» до кон-
курсу КВН. Я сам у цій команді не виступав, а лише 
допомагав учасникам ставити номери. І от, коли ми 
поверталися з перемогою після участі у Всеукраїн-
ському конкурсі КВН, мені прийшла думка створити 
фільм за участю наших хлопців. Розповів про свою 
ідею учасникам нашої команди й вони її підтримали. 
Так ми зняли наш перший фільм.

— Є люди, які творять на самоті, у Вас же є хист 
до колективної творчості, до створення команди 
однодумців. Кого зі своїх друзів та колег Ви без 
вагань знов і знов запрошуєте до спільного твор-
чого процесу?

«БАГАТОВЕРСТАТНИК» 
ВІД МИСТЕЦТВА

Олена  
ЧЕРНИШОВА, 
Наталія 
КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Михайлом Булатовим
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— Звичайно, я завжди радий далі співпрацювати 
з тими людьми, які допомагали у роботі над фільмом 
«Погані хлопці». А ще хотів би запросити до творчої 
роботи учасників команди «Чотири чудаки і принце-
са», з якими ми разом виступали на Міжнародному 
конкурсі КВН у Мінську.

— Ви є переможцем фінального етапу Всеу-
країнського фестивалю короткометражних філь-
мів, створених глухими режисерами. У роботі над 
фільмом Ви виступаєте як режисер, оператор, 
монтажер, актор. Безумовно, важко бути таким 
«багатоверстатником»…

— Я люблю цим займатися, тому мені це зовсім не 
важко.

— За тематикою створені Вами фільми — різ-
ні: від гумористичного «Погані хлопці» до трагіч-
но-філософського «Ціна життя». Які ще теми Вас 
хвилюють, чим би Ви хотіли у майбутньому поді-
литися з глядачами?

— Є у мене сценарій, в основі якого лежать реаль-
ні події. Саме через те, що це справді відбувалося, 
цей задум важко реалізувати. Потрібен хороший опе-
ратор, хороші актори…

— Ще одна цікава сторінка Вашої творчої біо-
графії — виступи у складі команди «Чотири чу-
даки і принцеса». З регіональної львівської ця ко-
манда стала «загальноутогівською» і здобула пе-
ремогу в IV відкритому фестивалі КВН–2018 «З гу-
мором по життю», який відбувся у Мінську (Біло-
русь) у вересні минулого року. Чи підтримуєте Ви 
творчі стосунки з членами цієї команди — «трьо-
ма чудаками і принцесою»?

— Цю команду я дуже люблю, вони для мене як 
сім’я. Ми підтримуємо стосунки, ділимося новинами. 
Хочу зауважити, що коли команда дружна, у неї біль-
ше шансів на перемогу.

— Ви мали можливість проявити організатор-
ські здібності при проведенні багатьох заходів, 
ініційованих Молодіжною радою УТОГ, зокрема у 
Всеукраїнському конкурсі «Deaf-Ліга сміху», який 
відбувся на базі Львівського центру культури і до-
звілля у квітні цього року. Які ще молодіжні ініціа-
тиви у Ваших планах?

— Планів у мене багато. Зараз цікавить справа по-
пуляризації жестової мови, щоб світ більше знав про 
глухих. Зокрема, через запрошення високопосадов-
ців до участі у наших заходах хочу довести, що глухі 
люди у нас талановиті. Але наперед багато казати не 
буду — час покаже.

Відео і більше фото — на сайті газети та на 2-й сторінці обкладинки

— На завершення нашого інтерв’ю — корот-

ке бліц-опитування:

— Який Ваш девіз у житті і творчості?

— Хочеш — добивайся, а не добився — погано 

хотів.

— Хто справив на Вас найбільше враження 

як особистість?

—  Це відомий футболіст Кріштіану Роналду.

— Улюблений актор, режисер?

— Улюблений актор — Вілл Сміт, а от назвати 

найулюбленішого режисера не можу — всі цікаві.

— Улюблений комік?

— Мої найулюбленіші коміки — Володимир Зе-

ленський і Євген Кошовий.

— Улюблений фільм?

— «Я — легенда».

— Ваша мрія?

— Щоб глухі в Україні розвивали мистецтво кі-

но, яке стало б відомим у світі!
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Ми, спільнота глухих в Україні — людей зі складни-
ми порушеннями слуху, яка, так само як і інші спільно-
ти глухих у всьому світі, має свою культурну самобут-
ність та мову, виражає свою ідентичність, висловлює-
мо глибоке обурення з приводу сюжету «Кінець країни 
глухих» телеканалу «1+1» у програмі «ТСН-тиждень», 
який було показано в ефірі у неділю 29 вересня 2019 
року — в день, коли весь світ відзначав Міжнародний 
день глухих, аби привернути увагу суспільства до лю-
дей з порушеннями слуху з метою створення умов 
для їх гідної участі у суспільному житті, реалізації ни-
ми своїх конституційних прав, для забезпечення вико-
нання Конвенції ООН   про права людей з інвалідністю, 
мета якої полягає в заохоченні, захисті й забезпечен-
ні повного і рівного здійснення особами з інвалідністю 
всіх прав людини й основоположних свобод, а також у 
заохоченні поважання притаманної їм гідності.

Автори згаданого сюжету роблять спробу впливу на 
суспільну думку шляхом представлення людей з пору-
шеннями слуху як окремої категорії — «Країни глухих», 
здійснюючи при цьому суб’єктивну та не адекватну 
оцінку життя та життєвого вибору осіб з порушеннями 
слуху, закликаючи до цього ж українське суспільство. 

Хто вам дав таке право? Хто дозволив вам ви-
словлюватися про те, що «покоління глухих фактич-
но зникає», хто дозволив нав’язувати нам і всьому 
суспільству думку про те, що те, що є потрібним вам, 
буде зручним людям з порушеннями слуху? Хто доз-
волив вам закликати суспільство до дискримінації 
людей з порушеннями слуху, які мають такі ж права 
людини, як і кожна людина у світі? 

Конвенція ООН про права людей з інвалідністю за-
кликає до поваги до притаманної людині гідності, її 
особистої самостійності, зокрема свободи робити 
власний вибір, незалежності, поваги до особливос-
тей осіб з інвалідністю і прийняття їх як компонента 
людської різноманітності й частини людства. В той же 
час у сюжеті «ТСН-тиждень» «Кінець країни глухих» 
журналісти закликають суспільство до знецінювання 
людей з глухотою, називаючи їх «глухонімими» — ме-

дичним терміном, який у всьому світі вважається при-
ниженням та дискримінацією стосовно глухих людей 
та людей зі складними порушеннями слуху, зневажа-
ючи їх особистий вибір та самостійність, зумисне ви-
діляючи їх в «країну глухих» та роблячи власну оцінку 
якості життя саме в цій «країні», а не в суспільстві, в 
державі, в якій живе кожен з громадян України, що 
мають однакові конституційні права та свободи.

Ми — глухі та слабкочуючі, є членами Українського 
товариства глухих, маємо можливість за власним ви-
бором працювати на підприємствах, установах та ор-
ганізаціях як державної, так і інших форм власності, а 
також на підприємствах УТОГ чи в його організаціях. 
Кожен з нас сприймає як особисту образу слова те-
леканалу «не стане членом товариства глухих, звідки 
дорога найчастіше на одну з фабрик, де працюють за 
копійки такі ж глухонімі, не опиниться в повній залеж-
ності від керівництва, дуже схожій на рабство». Мож-
ливість для нас працювати — це можливість не про-
сити милостиню, а заробляти собі на життя самим, 
можливість реалізувати себе — отримуючи відповід-
ну професію, використовувати свої вміння та таланти.

Ми обурені словами про те, що «покоління глухих 
фактично зникає» та про те, «що наступне десятиліття 
мало б стати останнім поколінням країни глухих», які 
сприймаємо як заклик до насилля, нав’язування певної 
думки та нетерпимості до нашої гідності та особистої 
самостійності, зокрема свободи робити власний вибір 
та нашої незалежності як частини людства в Україні.

Рішуче засуджуємо дії журналістів програми ТСН 
телеканалу «1+1» та вимагаємо публічного вибачен-
ня перед нами — спільнотою глухих в Україні за ви-
словлювання в сюжеті «ТСН-тиждень» від 29 верес-
ня 2019 року телеканалу «1+1».

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ 
СЛУХУ В УКРАЇНІ, ЧЛЕНІВ УТОГ, 
СТОСОВНО СЮЖЕТУ «ТСН-ТИЖДЕНЬ»  
ВІД 29 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ  
«КІНЕЦЬ КРАЇНИ ГЛУХИХ»
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МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ГЛУХИХ

23 вересня за рішенням ООН відзначався Між-
народний день жестових мов. Саме у цей день за 
благочинного сприяння керівництва Національної 
бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого у лекційній 
залі цієї установи відбулася лекція-презента-
ція «Жес това мова. Цікавинки», яку провели Г.В. 
Замша і Н.Б. Адамюк — науковці відділу навчання 
жестової мови Інституту спеціальної педагогіки 
та психології ім. М.Д. Ярмаченка. Серед місцевої 
аудиторії були й закордонні гості — Дженіфер 
Дікінсон та Джон Пироне, педагоги з Університету 
Вермонту (США).

Тематичний захід «Україна — Америка, освіта 
глухих, професійний досвід» відбувся 24 вересня у 
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (про 
це детальніше розповідається у замітці на стор. 12).

25 вересня на території Виставкового центру 
«ВДНГ» відбулося дитяче спортивне свято «Старти 
надій», організацією якого займалися інструк-
тор-методист у справах глухих Київської організації 
УТОГ Н.В. Бадюл і член ради ГО «КМФФСГ» А.Є. 
Єгер (КМФФСГ була спонсором заходу). Близько 
50 маленьких киян з родин глухих і слабкочуючих 
залюбки взяли участь у спортивних змаганнях і 
отримали призи за успішне виконання завдань.

У цей же день у Культурному центрі УТОГ під час 
тематичного вечора для осіб похилого віку «Ми разом під 
крилом УТОГ» відбулася зустріч на тему: «Міжнародний 
конгрес глухих у Парижі. Підсумки, реалії, перспективи», 
на якій виступили І.І. Чепчина та С.В. Котельянець, які 
були у складі делегації УТОГ на Конгресі. У програмі 
вечора була також зустріч відвідувачів КЦ УТОГ з 
гостями з США — Д. Дікінсон та Д. Пироне.

Захід на тему: «Право на жестову мову для сімей 
глухих» відбувся 26 вересня у спецшколі № 9 міста 
Києва за участі вже згадуваних вище науковців Г.В. 
Замші і Н.Б. Адамюк, Дженіфер Дікінсон та Джона 
Пироне, педагогів закладу і батьків учнів.

27 вересня ще один цікавий захід на тему: «Погляд 

у майбутнє: молодь, освіта, УТОГ» провели в ККЛП 
(про це також читайте на стор.12).

Основна подія Тижня глухих відбулася у столиці 
України 29 вересня: у Центральному парку міста, біля 
Арки Дружби народів, пройшов соціальний фести-
валь «Світ глухих — яскравий!». Його головна ідея 
— популяризувати глухих як унікальних людей і же-
стову мову як обов’язкову потребу, отримала гарячу 
підтримку у гостей заходу. У фестивалі взяли участь 
Уповноважений Президента України з прав людей з 
інвалідністю В.М. Сушкевич, міністр соціальної політи-
ки Ю.С. Соколовська, керівництво Українського това-
риства глухих і сотні глухих киян та гостей міста.

Кияни й гості столиці, які відвідали фестиваль, 
мали змогу упевнитися в тому, що світ глухих — 
справді яскравий! А ще дізнатися про таланти 
й можливості глухих людей завдяки виступам 
професійного театру міміки та жесту «Райдуга» 
Культурного центру УТОГ, дитячих колективів 
спеціальних закладів для дітей з порушеннями 
слуху з Києва і Кривого Рогу, виставці робіт глухих 
художників; відвідати виставку-презентацію «Все 
про глухих та для глухих», майстер-клас «Жестова 
мова для всіх» від перекладачів Центру української 
жестової мови, локацію для дітей «Дитячі заба-
ви»; отримати консультацію, роз’яснення жестовою 
мовою для вирішення життєво важливих проблем; 
придбати жестівники, жестову абетку, літературу з 
виховання дітей з порушеннями слуху тощо.

СВІТ ГЛУХИХ — ЯСКРАВИЙ!
З 23 до 29 вересня Українським товариством глухих проводився 
цикл заходів із відзначення Міжнародного тижня глухих, який за 
закликом ВФГ проходив під гаслом «Право на жестову мову для 
всіх!». У Києві організацією цих заходів займалися спеціалісти 
виконавчого апарату ЦП УТОГ і Київської організації УТОГ, залу-
чивши до співпраці підприємства Товариства та інші організації.

Інформація «НЖ»

Більше фото — на 4-й сторінці обкладинки
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Продолжение. Начало в № 9

Вечером 3 сентября, при переполненном зале, 
начался вечер памяти «Помним!», посвященный 
нашей незабвенной Мережко Анне Михайловне. 

На поминальных мероприятиях принято зажигать 
свечу как символ человеческой души, что и сделали 
организатор этого вечера Т.П. Лапиева и ветеран-
активист из Харькова И.Т. Левин. 

Песня-реквием «Журавли» в проникновенном 
исполнении И.Т. Левина напомнила о всех, кого уже 
нет с нами… 

Затем, сменяя друг друга, выступили те, кто сказал 
доброе благодарное слово об Анне Михайловне: 
председатель УТОГ И.И. Чепчина, екс-председатель 
УТОГ Ю.П. Максименко, директор Культурного 
центра УТОГ В.М. Гончаренко, ветераны УТОГ И.Д. 
Стомаченко, В.П.Кушаков и другие. Все они от-
мечали необычайное трудолюбие и энергичность 
Анны Михайловны, ее любовь к глухим людям и 
добросовестность в работе. Она всем была как мама, 
которая по-матерински радовалась успехам, но могла 
и строго указать на ошибки. И не удивительно, что 
песня «Мамины глаза» в исполнении С.П. Лукьяновой 
вызвала слезы на глазах присутствующих.

Автор этих строк в своем выступлении назвала 
Анну Михайловну «боевым командиром», которая 
14 лет успешно руководила Всеукраинским советом 
ветеранов и возродила это важное направление 
деятельности УТОГ, упорно и неустанно отстаивая 
интересы глухих людей пожилого возраста.

 Рассказывая о совместной работе в редакции 
газеты «Наше життя», Н.Н. Каменская подчеркнула, 
что Анна Михайловна была настоящим летописцем 
нашего Общества, благодаря ей вышло много книг о 
лучших людях УТОГ и об истории нашего Общества, в 
том числе «Энциклопедический справочник Украинс-
кого общества глухих» и много других замечательных 
книг. Символично, что «лебединой песней» Мережко 
А.М. стало издание воспоминаний ветеранов УТОГ 
под названием «УТОГ — світло на перехресті»...

Грустью отозвался в душе каждого, кто был в за-
ле, видеопросмотр фотографий, на которых Анна 
Михайловна запечатлена в разные периоды ее жизни 
и работы в УТОГ.

Завершающим аккордом вечера прозвучала песня 
«Как молоды мы были…» в исполнении дуэта С.П. 
Лукьяновой и И.Т. Левина.

На третий день, 4 сентября, состоялось общее 
собрание ветеранов, на котором был переизбран 
состав Всеукраинского совета ветеранов УТОГ. 
В него вошли: Т.П. Лапиева (Киев), С.П. Лукьянова 
(Полтава), В.П. Кушаков (Черновцы), Р.И. Адамчук 
(Хмельницкий), Н.В. Середа (Житомир), Л.С. Де-
нисова (Одесса), И.В. Благосмыслова (Сумы), В.Я. 
Зибарева (Николаев), Н.И. Белова (Харьков), С.А. 
Вишневская и Д.И. Березова (Киев). Председателем 
единогласно была избрана Т.П. Лапиева, поскольку 
она с 2008 года работала вместе с А. М. Мережко и 
досконально знает ветеранскую работу.

На четвертый день состоялся заключительный 
этап Всеукраинского турнира по шашкам — на-
граждение победителей. Им были вручены грамоты, 
кубки, жетоны за призовые места. У женщин места 
распределились так: В.В. Скурчинская (Киев) 
— I место; Г.И. Кумечко (Житомир)– I I  место; 
Т.И. Скуржинская (Николаев) — III место. У мужчин: 
В.Н. Глодин (Луцк) — I место; П.Я. Слободенюк 
(Хмельницкая обл.) — II место; В.Н. Лугол (Никола-
евская обл.) — III место.

Вечером в гостях у отдыхающих были артисты 
театра «Радуга». Они показали интересную про-
грамму под руководством директора Культурного 
центра В.М. Гончаренко. Состоялось еще одно 
знаковое событие — чествование Ю.П. Максименко в 
связи с 80-летним юбилеем.

Продолжение следует

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ОТДЫХАЛИ В ПУЩЕ ВЕТЕРАНЫ
Нина БЕЛОВА, 
член ВСВ УТОГ

Члены ВСВ УТОГ: 1 ряд — Л.С. Денисова, Н.И. Белова, 
Т.П. Лапиева, С.П. Лукьянова; 
2 ряд — Д.И. Березова, В.П. Кушаков, Р.И. Адамчук,  
В.Я. Зибарева, С.А. Вишневская, Н.В. Середа
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КОНЦЕРТИ

У ДНІПРІ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«МИ ВАС ЛЮБИМО»

Дніпропетровська обласна організація УТОГ 5 жовт-
ня втретє провела фестиваль «Ми вас любимо», при-
урочений до Міжнародного дня глухих. Цього року во-
ни здійснили свій чудовий задум за рахунок місцевого 
бюджету — написали проєкт свята, подали на розгляд 
владних структур і — виграли! 

Програма фестивалю була дуже насиченою і роз-
рахованою на смаки різних вікових груп. Виступи 
місцевої самодіяльності та народного театру «Про-
метей» Одеського обласного центру культури і від-
починку УТОГ — для всіх без винятку, запальні танці 
— для молоді, оригінальний аквагрим — для дітей, 
«Пивний реслінг» — для чоловіків, «монетки на щас-
тя» від найсправжнісінького коваля — для всіх охо-
чих і ще безліч різних цікавинок.

А найголовнішою подією фестивалю став фіналь-
ний етап І Всеукраїнського дитячого конкурсу «Міні 
Міс і Містер УТОГ», в якому взяли участь 16 діток — 

учнів спецшкіл. Вони пройшли відбір у себе в облас-
тях на першому етапі конкурсу, підготували порт-
фоліо і відео, які розглянула комісія, що відібрала 
по 8 найчарівніших дівчаток і хлопчиків для участі у 
фінальному змаганні у Дніпрі. 

Конкурс, звичайно ж, нагадував свій «дорослий» 
варіант і складався із п’яти частин: візитка; дефіле в 
стилі «Осінь»; фантазія на тему «Я в майбутньому»; 
«Творчий конкурс»; «Вечірній бал». Але скільки було 
дитячої грації, вдалих творчих знахідок, фантазії та 
винахідливості не лише самих маленьких учасниць і 
учасників, а й дорослих, які допомагали їм!

Дякуємо дівчаткам та хлопчикам за подаровані 
хвилини естетичної насолоди, за їх працю над 
собою, за перемогу! Бажаємо їм нових творчих 
звершень, а організаторам конкурсу та фестива-
лю – подальших успішних проєктів! 

Отже, результати конкурсу такі: 

Інформація «НЖ»

Дівчатка:
• «Міні Міс УТОГ — 2019»  

— Мелінда Чонтош (Закарпаття); 
• «Міні Міс Чарівність УТОГ — 2019»  

— Діана Зайцева (Миколаїв);
• «Міні Міс Оригінальність УТОГ — 2019»  

— Соломія Сидорчук (Тернопіль);
• «Міні Міс Креативність УТОГ — 2019» 

— Анна Круглій (Хмельницький);
• «Міні Міс Артистичність УТОГ — 2019»  

— Вікторія Терехова (Запоріжжя);
• «Міні Міс Усмішка УТОГ — 2019»  

— Марія Бучко (Одеса); 
• «Міні Міс Елегантність УТОГ — 2019»  

— Марина Сандугей (Київ);
• «Міні Міс Ніжність УТОГ — 2019»  

— Софія П’янова (Харків);

Хлопчики:
• «Міні Містер УТОГ — 2019»  

— Максим Собчук (Волинь);
• «Міні Містер Оригінальність УТОГ — 2019»  

— Олексій Худобін (Закарпаття);
• «Міні Містер Креативність УТОГ — 2019»  

— Микита Ткаченко (Суми);
• «Міні Містер Усмішка УТОГ — 2019»  

— Давид Мишаченко (Тернопіль);
• «Міні Містер Елегантність УТОГ — 2019»  

— Андрій Павлюк (Вінниця);
• «Міні Містер Мужність УТОГ — 2019»  

— Михайло Лук’янчук (Одеса);
• «Міні Містер Інтелект УТОГ — 2019»  

— Соломон Тараданов (Київ);
• «Міні Містер Стиль УТОГ — 2019»  

— Демид Соцький (Житомир).
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8 НАШИ ЮБИЛЯРЫ

21 октября исполнилось 70 лет со дня 
рождения директора Бахмутского ПП 
УТОГ Николая Петровича Чауса.

Н.П. Чаус поступил на Бахмутское ПП 
УТОГ в 1992 году заместителем директо-
ра по коммерческим вопросам. Имея опыт 
работы в службе маркетинга, в 2004 году 
был назначен директором Бахмутского ПП 
УТОГ. Он продолжает укреплять сотрудни-
чество с другими организациями, благо-
даря чему предприятие неоднократно на-
ходило выход из очень сложного положе-
ния. Н.П. Чаус постоянно уделяет внимание 
улучшению условий работы на производ-
стве и проживания в общежитии. 

За безупречную работу в 2012 году был 
награжден нагрудным знаком Министер-
ства социальной политики «За выслугу», 
орденом «За заслуги» III степени, а в 2013 
году — нагрудным знаком Украинского об-
щества глухих «За заслуги».

ПУСТЬ НЕ ПОКИДАЮТ 
ВАС ВЕРА И НАДЕЖДА!

27 октября исполнилось 85 лет со дня рож-
дения бывшего директора (с 1983 по 2004 
год) Бахмутского ПП УТОГ Дмитрия Афа-
насьевича Щербаня. 

Д.А. Щербань приступил к обязанностям директо-
ра Артемовского (Бахмутского) УПП УТОГ «подко-
ванным» руководителем (за плечами был институт, 
флот, 20-летний стаж работы в должности главного 
механика швейной фабрики с трехтысячным кол-
лективом). С самого начала своей работы на УПП 
он поставил перед собой задачи по укреп лению 
материальной базы предприятия и улучшению ус-
ловий работы. Благодаря его хозяйской хватке бы-
ли построены гаражи, склады, проходная, комната 
«Здоровье», реконструированы актовый зал, подго-
товительный участок, склад готовой продукции, сто-
ловая, обновлено оборудование и инвентарь и т. д. 
Для бесплатного отдыха работников предприятия с 
семьями были организованы базы отдыха на бере-
гах Азовского моря и Северского Донца. 

За личный вклад и за заслуги перед Обще-
ством Д.А. Щербань в 2003 году удостоен зва-
ния «Почетный член УТОГ». 

Уважаемый Николай Петрович!
От всей души поздравляем Вас с 

юбилейным днем рождения!
За годы ответственной работы на 

посту директора Вы добились нема-
лых успехов в решении насущных 
задач, направленных на развитие 
предприятия, работаете ра-
ди его процветания, реа-
лизовываете проекты на 
благо лиц с инвалидно-
стью по слуху. Своей много-
летней деятельностью, профес-
сионализмом и активной жизненной позицией Вы заслужили 
авторитет и уважение. Сегодня Вы находитесь на самом пло-
дотворном этапе — когда богатый опыт гармонично сочетает-
ся с мудростью и знанием жизни, когда сделано очень много.

В день юбилея желаем Вам неиссякаемой энергии, муже-
ства и терпения. Пусть на протяжении всей Вашей жизни Вас 
сопровождают удача, успех и признание!

Уважаемый Дмитрий Афанасьевич!
Примите сердечные поздрав-

ления с юбилейной датой!
Ваша жизнь — яркий при-

мер того, как ум, инициатива 
и трудолюбие приносят 
человеку успех и заслу-
женное уважение. Вы 
прошли путь от техника 
до директора предпри-
ятия и многие из нас 
помнят о том, что Вы 
были инициатором преоб-
разований, гарантом де-
лового подхода и сотрудничества в решении текущих и 
перспективных задач. 

Присоединяясь к словам, которые в этот день прозву-
чат в Ваш адрес, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, добра, жизненной энергии и успехов! Пусть не-
изменными и прочными остаются дружеские связи, пусть 
заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие!

Коллектив ПОГ «Бахмутское ПП УТОГ»
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16 жовтня 2019 року відзначила свій ювілей 
Інна Борисівна СУМЦОВА,  інженер-техно-
лог ІІ категорії Харківського УВП № 2 УТОГ.

Шановна Інно Борисівно!
У цей святковий 

світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя 

Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя 

на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

З повагою колектив Харківського УВП № 2 УТОГ,  
Харків ська обласна організація УТОГ,  

обласна Рада ветеранів УТОГ 

Переводчик-дактило-
лог Константиновской 
ТО УТОГ и г. Славян-
ска Римма Ивановна          
ВЕНИАМИНОВА 21 ок-
тяб ря отметила свой 
юбилей. 

Уважаемая 
Римма Ивановна!

Сердечно поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!

С уважением коллектив Харьковской областной организа-
ции УТОГ, члены УТОГ г. Краматорска, г. Славянска 

24 октября 2019 года 
свой чудесный юбилей 
отметила прекрасная 
женщина — Екатерина 
Васильевна АЙКИНА, 
бывшая переводчица 
завода «ЗАЗ», а ны-
не переводчица завода 
«Мотор-Сич». 

Юбилей — для размышлений повод:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллективы Запорожской ТО УТОГ и Запорожского ОДК 
УТОГ, а также клуб «Берегиня»

Щиро вітаємо з ювілеєм 
Тетяну Володимирівну 
КОВБЕЛЬ з Житомира!

Нехай летять собі літа, 
Нам зупинити 

їх не вдасться…
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, 

тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!

З повагою та любов’ю чоловік, мати, Дмитро,  
внук Михайло, куми: сім’я Середа, сім’я Сергійчук,  

Віра Мархай, Надія Пасічниченко,  
колеги з Житомирського УВП УТОГ

Ми щиро Вас вітаємо! Сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Будь такой же молодой 
и яркой!

Вітаємо з ювілейним 
днем народження!
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ УТОГ

Цього року Черкаському УВП 
УТОГ виповнилося вже 75 років: 
засноване воно 1 квітня 1944 ро-
ку. Проте його історія почалася 
ще у довоєнний час, коли у 1938 
році Е.О. Чижевський, направле-
ний Київським облвідділом УТОГ, 
заснував у Черкасах для навчан-
ня глухих професійно-технічну 
школу столярного профілю. На 
базі цієї школи вже після звіль-
нення Черкас від фашистських 
загарбників почав діяти комбінат.

Внаслідок спорудження у 1959 

році Кременчуцької ГЕС територія 
підприємства, яка знаходилася у 
низині біля Дніпра, була затопле-
на, тому під виробничі площі ком-
бінату було виділено іншу ділянку 
неподалік від старої.

За всі ці роки підприємство не 
змінило свого профілю: тут і нині 
функціонує дільниця з обробки де-
ревини. У виробничому процесі за-
діяні не тільки чоловіки, нарівні з ни-
ми на верстатах працюють і жінки 
— Л.А. Сорока та Л.М. Сидорець.

Підприємство працює в штатному 
режимі й на сьогодні є беззбитковим. 
Тут дбають про будівлі та прилеглу 
територію: нещодавно на підприєм-

ВМІЄМО І ПРАЦЮВАТИ,  
І ВІДПОЧИВАТИ
Ганна ОНОЙКО, 
перекладач Черкаського УВП УТОГ

Більше фото — на 3-й сторінці обкладинки

Верстатники Людмила Сорока і Михайло Прасол

стві проведено ремонт асфальтного 
покриття території загальною пло-
щею 40 квадратних метрів.

Більшість працівників Черкасько-
го УВП УТОГ проживає у гуртожит-
ку, який введений в експлуатацію 
в 1965 році. За останні роки у гур-
тожитку замінили вікна, встанови-
ли вхідні залізні двері з магнітним 
ключем. У підвальному приміщенні 
встановлено лічильник обліку теп-
лової енергії. Також найближчим 
часом буде проведено заміну труб 
гарячого водопостачання.

Прилегла територія біля гур-
тожитку — одне з улюблених 
місць відпочинку мешканців. Є ди-
тячий майданчик, радують висад-
жені поруч квіти.  

Працівники підприємства вміють 
не тільки працювати, а й відпочива-
ти. Тісний контакт у підприємства з 
обласною організацією УТОГ і бу-
динком культури УТОГ, де наші ро-
бітники беруть участь у художній са-
модіяльності. Завдяки працівникам 
обласної організації і будинку куль-
тури, вони побували на цікавих екс-
курсіях в Полтаві та Умані.

Сподіваємося на продовження 
подальшої співпраці нашого під-
приємства з ОБК та облорганіза-
цією УТОГ на благо членів Това-
риства нашого міста і області.

4 жовтня зустрів свій 100-й день 
народження Петро Іванович 
КОНДРАТЬЄВ — людина унікаль-
на та висококультурна, яка не 
перестає дивувати своєю життє-
вою мудрістю та знаннями.

Колектив ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» 
УТОГ» щиросердо вітає почесного 
ювіляра з цією знаменною датою 
і зичить Петру Івановичу міцного 
здоров’я й ясності розуму.

Шановний Петре Івановичу!
У нас сумнівів більше немає:
Ви — унікальна людина!
Адже 100 прекрасних довгих років
Триває Ваша пісня лебедина.
Як це не звучить банально,
Здоров’я Вам кортить нам побажати —
Для будь-якого віку воно актуально.
Зичимо ще багато років жити й процвітати.
Хай сповнюються турботою 
Рідних і близьких Ваші дні,
Бажання здійсняться всі,
А біди й прикрощі проходять краєм!

100 прекрасних років!
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ЛЮДИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

В этом году Запорожскому ПП 
«Неон» исполнилось 85 лет и этой к 
юбилейной дате я хочу рассказать о 
замечательном человеке, который 
внес огромный вклад в его развитие 
и процветание. Почти 40 лет Тихон 
Иванович Орехов работал на нелег-
ком посту директора ЗПП «Неон». 

За мою трудовую деятельность 
на УПП это был уже третий руково-
дитель. Когда тяжело заболел пре-
дыдущий директор — Смола Н.С., 
мы, глухие рабочие, очень волно-
вались, кого назначат руководите-
лем предприятия: не хотелось, что-
бы это был человек, равнодушный 
к нашим нуждам и проб лемам.

И вот в один из дней октября 1979 
года состоялась встреча нашего 
коллектива с новым директором. 
Первое впечатление было очень  
приятным: высокий, стройный, ху-
дощавый, подтянутый и моложавый 
человек, который сразу нам понра-
вился. А самое главное — это его 
глаза: в них было сострадание и по-
нимание. 

У нас было много жалоб на не-
устроенность робочих мест: в ста-
ром корпусе очень тесно, два це-
ха на втором этаже разделены сет-
кой-рабицей, в раздевалках — по 3 
человека на 1 шкафчик, а еще — не-
исправный санузел, один умываль-
ник в женской раздевалке, нет душа 
и так далее. И при этом стройка но-
вого корпуса безнадёжно замерла...

Тихон Иванович внимательно нас 
выслушал и сказал лишь одно сло-
во: «Постараюсь». И вскоре всё из-
менилось к лучшему. Открыли но-
вый корпус и разгрузили старый. В 
новом помещении — просторные, 
светлые цеха, удобная раздевалка, 

современный санузел, душевая, 
комната для приёма пищи. А ста-
рый корпус, который уже букваль-
но трещал по швам, сковали скоба-
ми, отремонтировали и сделали те 
же удобства, что в новом корпусе.

Построили столовую, буфет. По-
садили деревья (самыми любимы-
ми были, конечно же, орехи) и бла-
гоустроили территорию. Так до сих 
пор и поддерживаются эта чистота 
и порядок. А еще привели в поря-
док  обжещитие, построили квар-
тиры для работников предприятия.

Со всего Союза к нам стали при-
езжать на работу люди. Они, как 
и все мы, всегда ощущали внима-
ние и заботу нашего директора, 
который в первую очередь думал о 
прос тых людях, о рабочих. Им да-
вали путевки на оздоровление, они 
ездили со своими семьями на отдых 
— у предприятия была своя база в 
Бердянске на Азовском море. Орга-
низовывали даже зарубежные по-
ездки в Болгарию и Венгрию.

Наш директор смело доверял 
грамотным глухим специалистам 
руководить цехами и участками, 
добился открытия в электротех-
ническом колледже заочной груп-
пы для глухих с переводчиком. 
Всегда при обходе предприятия 
он интересовался делами каждо-
го и сразу поручал разобраться с 
проб лемами, волнующими глухих.

Наш Тихон Иванович долгое 
время был председателем Совета 
директоров предприятий УТОГ, он 
пользуется большим авторитетом 
и уважением у своих коллег-руко-
водителей. Хотя Тихон Иванович 
сейчас на заслуженном отдыхе, 
он всегда приходит на свое род-
ное предприятие и интересуется у 
нового директора В.В. Куцова де-
лами «Неона» и его работников.

Лично от себя хочу выразить Ти-
хону Ивановичу слова огромной 
благодарности за помощь и под-
держку в трудное для меня время, 
когда из-за болезни ребенка я хо-
тела уволиться с предприятия. Но 
муд рый наш директор успокоил ме-
ня и в дальнейшем всегда поддер-
живал нашу семью. 

Кстати, часто бывая в Киеве и 
общаясь с ветеранами со всей 
Украины, убедилась, какая добрая 
слава идет о «Неоне» и Т.И. Орехо-
ве. Узнав, что я из Запорожья, лю-
ди непременно спрашивали: «Как 
там Тихон Иванович? Как дела на 
предприятии?», и я отвечала, что 
все хорошо и очень гордилась на-
шим предприятием и директором.

Ветераны Запорожского ПП «Не-
он» всегда с теплом в сердце вспо-
минают Тихона Ивановича и его 
доб рые дела, благодарят за все, что 
он сделал для предприятия и для 
его глухих работников, желают ему 
крепкого здоровья и долгих лет.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Валентина КОТЕНКО,
председатель Запорожского обласного 
совета ветеранов УТОГ

В августе 2019 года решением сессии 
Запорожского городского совета Т.И. 
Орехову присвоено титул «Почетный 
гражданин города»
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ОСВІТА ГЛУХИХ

З метою обміну досвідом було організовано відкри-
тий діалог з викладачами, перекладачами жестової 
мови та студентами з порушеннями слуху, під час 
якого представники Університету Вермонту презен-
тували свій навчальний заклад та розказали про спе-
цифіку викладання жестової мови в навчальних за-
кладах Америки. 

 Іноземних гостей очікувала насичена й цікава про-
грама: знайомство з Коледжем, ознайомлення зі спе-
цифікою підготовки студентів з порушеннями слуху 
на факультеті технологій, відвідування відкритого 
заняття «Українська жестова мова (за професійним 
спрямуванням)», підбиття підсумків конкурсу есе 
українською та англійською мовами «Толерантність 
— ознака зрілості суспільства». 

Результатом цього плідного й продуктивного дня 
стало підписання Угоди про співпрацю ККЛП з Уні-
верситетом Вермонту.

* * *
27 вересня в продовження відзначення Міжна-

родного тижня глухих відбувся інформаційний діа-
логовий захід «Погляд у майбутнє: молодь, освіта, 
УТОГ!». В актовій залі зібралася вся спільнота Коле-
джу — студенти, викладачі, випускники, щоб дізнати-
ся, поділитися й об’єднатися на шляху до розв’язання 
важливих проблем освіти осіб з порушеннями слуху. 

 Першою виступила голова Українського товари-
ства глухих Ірина Чепчина, яка розповіла про підсум-

ки XVIII Конгресу Всесвітньої федерації глухих у Па-
рижі та роботу Комісії ООН зі справ осіб з інвалідні-
стю в Женеві. 

Поділилася своїм баченням на майбутнє директор 
Коледжу Ганна Щуцька, яка розповіла про досвід від-
відин унікального навчального закладу для глухих — 
Галлодетського університету у місті Вашингтон, США, 
окреслила плани і перспективи міжнародної співпраці.

Долучилися до обговорення й американські колеги 
з Університету Вермонту — Дженіфер Дікінсон та 
Джон Пироне, які висловили свої погляди на підго-
товку українських студентів та плани щодо партнер-
ства між Україною та США у галузі освіти.

Активно взяли участь у заході й головні дійові осо-
би цього дня — студенти, які презентували відео-
звернення українською жестовою мовою. Прикрасою 
заходу стали творчі номери талановитої молоді — та-
нець, пісні жестовою мовою та пантоміма.

 

* * * 
Київський коледж легкої промисловості вкотре 

підтвердив, що є надійним другом і партнером ВГОІ 
«Українське товариство глухих», активно долучив-
шись 29 вересня до участі у фестивалі «Світ глухих 
— яскравий!». Гостям на цьому чудовому заході було 
представлено презентацію ККЛП, програму від сту-
дентів з порушеннями слуху, виставку творчих робіт.

Усі ці заходи ще раз підтвердили плідність й ефек-
тивність співпраці Коледжу легкої промисловості та  
Українського товариства глухих.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: 

МОЛОДЬ, ОСВІТА, УТОГ!
24 вересня візитом Дженіфер Дікінсон, проректора з академіч-
них питань, доцента антропології та Джона Пироне, виклада-
ча американської жестової мови Університету Вермонту у ККЛП 
було розпочато відзначення Міжнародного дня жестових мов та 
Міжнародного тижня глухих.

За матеріалами сайту 
Київського коледжу  
легкої промисловості
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ШКІЛЬНА СТОРІНКА

Минають літа, вишневим і каштановим цвітом оси-
паються весни, а наша Одеська школа-інтернат № 97 
красиво і гордо стоїть на самому березі Чорного моря. 

70 років… Скільки спогадів навіює ця дата! Зали-
шилися в пам’яті люди, які творили цю історію, жи-
ли і працювали так, що тепло їхніх сердець ще дов-
го буде зігрівати всіх нас. Вони не дожили до цього 
ювілею... Хай будуть благословенні їхні імена: По-
душкіна Л.М., Шелашова З.П., Устьянцева Н.І., Біла 
Т.В., Квічко Л.М., Плєвє Р.К., Черв’яченко З.Н., За-
городнюк З.М., Самойленко А.В., Риндіна О.В., Шеїн 
В.П., Шембранович В.О., Огороднікова Т.Я., Плачин-
да П.І., Астафьєва О.Т., Павлов В.Д., Пархомовский 
Л.Ф., Кузьменко І.Ф., Столярова В.П., Герасимова 
Н.А., Маляр Б.М., Ющенко О.В.

Одеська школа-інтернат № 97 для слабкочуючих 
дітей була організована на початку жовтня 1949 ро-
ку. Директорами школи-інтернату були: Бурлакова 
Я.З., Мельниченко М.І., Квічко Л.М., Смислов В.В., 
Ющенко В.В., Кованда В.В. З грудня 2011 року по 
сьогодні школу очолює Світлана Степанівна Куку-
рузенко. Всі керівники намагалися покращити побут 
своїх вихованців, створювали такі умови, щоб інтер-
нат для дітей був рідною домівкою.

Ровесниками шкільної історії є наші педагоги-вете-
рани: Е.С. Чупаріна, Д.О. Воротнюк, С.Ф. Совко, Г.І. 
Сухенко, Л.О. Чепурненко, Г.І. Капулер, Г.П. Степа-
нова, С.В. Удальцова, А.А. Кованда. 

Зі словами вдячності звертаємося до вчителів та 

вихователів нашої школи, яким спокій тільки снить-
ся! Вони постійно дослухаються до шкільного дзво-
ника, навчаючи учнів добра, справедливості, життє-
вої мудрості, а молодих учителів — педагогічного ре-
месла. Це наш ветеран Надія Андріївна Дерік, яка 47 
років працює в школі, а також її колеги: С.М. Кверсе-
лава, М.П. Лашкова, Н.М. Демчишина, С.Г. Задорож-
на, Л.А. Ільченко, В.В. Кованда, К.С. Радіонова, В.В. 
Купец, О.М. Синцовська, С.М. Лисенко, Л.І. Фрунза, 
О.М. Малеванчук, Н.В. Богоренко, П.М. Деордіца, 
Г.Д. Деордіца.

До рідної шкільної домівки повернулися, тепер уже 
вчителями й вихователями, колишні випускники: 
О.М. Костіч – вихователь (24 роки стажу), О.Б. Бо-
гуш – вчитель малювання та вчитель УЖМ (стаж — 
21 рік), В.Ю. Стрельченко – вчитель фізкультури, ви-
хователь (стаж — 15 років), М.О. Донська — вихова-
тель (стаж — 1 рік).

Багато випускників школи-інтернату № 97 здобу-
ли вищу та середню спеціальну освіту. З вищою осві-
тою — 118 чоловік, серед них: Л.О. Чепурненко, В.М. 
Рухлядєв, В.С. Скоморохов, Н.К. Темушкін, К.В. На-
умцев, Г.О. Головкін, С.Я. Гончар, О.Б. Богуш, Є.О. 
Мазур, Г.Г. Коєв, В.К. Білявський, В.Ю. Стрельченко, 
В.В. Кибкало, Д.Б. Кузьменко, І.І. Чорна, М.Г. Лога-
новська, К.О. Оберюхтіна, С.Г. Дюльгер, Н.В. Пугач, 
Н.В. Головченко, М.О. Донська та інші.

Закінчили Академію мистецтв і стали відомими 
художниками та скульпторами К.В. Наумцев, П.В. 
Шестопалов, С.К. Бабенко.

Зі стін школи-інтернату № 97 вийшли видатні 
спортсмени із світовим іменем: В.М. Рухлядєв, В.С. 
Скоморохов, Н.К. Темушкін. 

Олімпійські чемпіони, чемпіони світу — Г.О. Го-
ловкін (легка атлетика), С.Я. Гончар (шахи).

Призери Олімпійських ігор миру та Європи — Г.Г. 
Коєв, Р.К. Білявський, В.В. Іванченко (всі — бороть-
ба), С.Г. Дюльгер, В.Ю. Ландіна (легка атлетика), 
Ю.П. Шикін, С.В. Герасимов (футбол).

Школа не пориває зв’язків зі своїми випускниками, 
проводить зустрічі з ними.

День народження нашого закладу співпадає з чу-
довим святом — Днем працівників освіти. Тож, ша-
новні освітяни й шкільна родина, невичерпної енергії 
вам і віри, шукань, дерзань, знахідок і світлої долі!

Ольга КОВБАСЮК

СЛАВНИЙ ШКІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ
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НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…»

Окончание. Начало в № 9

Когда мы перешли в 6-й класс Одесской спецшколы 
№ 97, для нас наступило непростое время: опять сме-
нился классный руководитель, и из-за конфликтной 
ситуации мы посреди учебного года перешли в другую 
школу — № 91. Здесь нас радушно встретил директор 
— Виктор Николаевич Малий. Он нас отвёл в класс и 
познакомил с классным руководителем — учителем 
истории Еленой Павловной Борисенко. Она приняла 
нас тепло и с улыбкой. Затем в процессе обучения мы 
знакомились с другими учителями. 

И вот состоялась моя первая линейка в другой 
школе, я перешел в седьмой класс. В это время про-
изошло разделение классов на А и Б. В нашем 7-Б 
классным руководителем стала Ольга Анатольевна 
Егоркина, которая преподавала физику. 

Как только мы перешли в 7-Б, в классе состоялись 
выборы старосты. В ходе тайного голосования из-
брали меня. 

В процессе обучения мы постепенно привыкали к 
учителям, а они к нам. Скажу честно, они нас не сра-
зу полюбили: по их словам, мы — «самый сумасшед-
ший класс». 

У нас была учительница Людмила Алексеевна Деме-
никова, она преподавала украинский язык и украин-
скую литературу. Она самый замечательный педагог, 
мы с ней подружились. Я никогда не забуду, как её 
урок начинался «угрозами»: «Так! Сьогодні у вас само-
стійна за картками, списувати ви у меня не будете!». 
Я у неё научился паре интересных фраз, таким как 
«Щоб ти був здоров!», и многим другим интересным 
фразам, которые останутся в моей памяти навсегда. 

И ещё я сдружился с учительницей географии На-
тальей Васильевной Белинской. Я вообще-то не лю-
бил географию, а вот учительницу любил. И когда 

спрашивал у неё: «Зачем мне география?», она всег-
да находила ответ на этот вопрос, так что я молча 
учил нелюбимый мной предмет. 

Так я перешел в восьмой, а затем в девятый класс. 
По совету мамы экстерном сдал программу 9 класса 
и перешел в 10. Учиться экстерном было очень тяже-
ло, надо было за полгода пройти весь 9-й класс. Но 
все учителя дружным коллективом помогали мне. За 
это время у нас сменилось руководство школы, ди-
ректором стала Илона Павловна Епур, которая меня 
и выпустила, вручив мне аттестат с отличием.

 Хочу выразить огромную благодарность всем учи-
телям и воспитателям, а также медсёстрам и вра-
чам, которые лечили меня, поварам, которые кор-
мили, всем, кто способствовал моему становлению, 
кто был со мной в трудные и радостные минуты. Вы 
навсегда останетесь в моём сердце, в моей памяти. 
Ведь благодаря вам и вашим усилиям я теперь сту-
дент-первокурсник экономико-правового колледжа 
Международного гуманитарного университета. 

О студенческих годах продолжение следует…

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА КОНКУРС
Павел БАБИН, 
студент экономико-правового колледжа Международного 
гуманитарного университета, г. Одесса
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НАШІ ТАЛАНТИ

За підтримки Українського товариства глухих, фінан-
сового сприяння ГО «Криворізька фундація майбутньо-
го» і компанії «Метінвест» 15 вересня у Кривому Розі 
пройшов І Всеукраїнський фестиваль deaf-талантів 
«Без обмежень». Цей захід, приурочений до Міжнарод-
ного дня глухих, організував і провів дружний колек-
тив КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітацій-
ний центр «Сузір’я» Дніпропетровської обласної ради». 
Не повірите, але шкільний колектив на чолі з молодим 
ініціативним керівником А.О. Коломойцем та заступ-
ником директора з виховної роботи Л.М. Луценко зміг 
організувати на всеукраїнському рівні яскравий фести-
валь творчості людей, що мають проблеми зі слухом. 

На чудово оснащеному майданчику у Парку Геро-
їв виступили з великою концертною програмою, що 
налічувала аж 40 номерів, не лише учні, педагоги і 
батьки Багатопрофільного навчально-реабілітацій-
ного центру «Сузір’я» м. Кривий Ріг (вони показали 
18 номерів!), а й творчі колективи з Києва, Миколає-
ва, Запоріжжя, Полтави.

Своїми талантами жителів Кривого Рогу порадува-
ли справжні зірки утогівської естради — театр мімі-

ки і жесту «Райдуга» КЦ УТОГ, майстри оригіналь-
ного жанру з Народного цирку «Калейдоскоп» Запо-
різького ОБК УТОГ, колектив клоунади «Полтавські 
галушки» Полтавського ОБК УТОГ, а також широ-
ко відомий в Україні і за її межами творчий колектив 
«Bezslov: Deaf Dance», що складається з вихованців 
Миколаївської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату № 6.

Своїми історіями успіху із земляками поділилися 
криворіжці, які, попри проблеми зі слухом, реалізува-
лися і стали успішними на професійній ниві.

Велика подяка всім, хто долучився до організації 
цього незабутнього фестивалю!

Другий рік поспіль у місті Прилуки Чернігівської об-
ласті проводився Міжрегіональний фестиваль твор-
чості людей з інвалідністю «Прилуки-FEST». Для уча-
сті в цьому святі талантів, яке відбулося 14 вересня, 
приїхали конкурсанти з Чернігова, Полтави і Прилук. 
Звичайно, не залишились осторонь учасники худож-
ньої самодіяльності Прилуцької філії Чернігівського 
ОБК УТОГ та Народний самодіяльний художній ко-
лектив «Сузір’я» цього ж закладу культури.

Свої таланти демонстрували дорослі й діти, зага-
лом у Фестивалі взяли участь 97 учасників! 

Члени УТОГ Чернігівської обласної організа-
ції УТОГ стали лауреатами фестивалю «Прилу-
ки-FEST» та справедливо здобули нагороди:

 — у номінації «Декоративно-прикладна творчість» 
третє місце посіла Ірина Крицька, яка предста-
вила на конкурс вишиті бісером картини; 

 — у номінації «Музична творчість» друге місце роз-
ділили між собою Світлана Рябік та Наталія Ніко-

лаєнко, які виконали пісні у жестовому виконанні; 
 — в номінаціях «Хореографія» та «Циркове мисте-

цтво» Народний самодіяльний художній колек-
тив «Сузір’я» Чернігівського ОБК УТОГ здобув 
беззаперечну перемогу, виконавши танцюваль-
ні та сценічні гумористичні постановки. 

Щиро вітаємо переможців і віримо, що наступного 
року «Прилуки-FEST» об’єднає ще більше таланови-
тих людей та стане стимулом для розвитку здібностей.

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОРГАНІЗУВАВ 
ФЕСТИВАЛЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ!

СВЯТО ТАЛАНТІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
Інформація Чернігівської облорганізації УТОГ

Інформація «НЖ»
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ОГОЛОШЕННЯ

Абонент № 758 (757)

Чоловік з інвалідністю зі слу-
ху, 41 рік, з сім’ї чуючих. Зріст 
180 см, без шкідливих звичок. 
Працює, житлом і матеріально 
забезпечений.

Хоче познайомитись з жінкою 
чи дівчиною з розумною різни-
цею у віці.

Абонента можна знайти в 
інтернеті  за ніком «Вінічук 
Іван М», чи написати на мобіль-
ний за номерами 

(068) 289-27-75 
або (098) 442-86-12.
Миколаївська обл.

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Вартість оголошення в газеті без зазначення номера 
мобільного телефону становить 10 грн, із зазначенням 
мобільного телефону — 15 грн. Вартість адреси одно-
го абонента — 10 грн. Для отримання адреси абонента, 
який Вас зацікавив або для опублікування свого оголо-
шення Вам необхідно:

1. Перерахувати в будь-якому поштовому відділен-
ні 10 грн (вартість адреси одного абонента або оголо-
шення без зазначення мобільного телефону) на рахунок 
Українського товариства глухих (розрахунковий ра-
хунок 2600835829 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код 
00021344).

2. Отримати на пошті квитанцію про перерахування гро-
шей на вказаний рахунок і, разом з повідомленням номе-
ра абонента, що Вас зацікавив, або ж текстом Вашого 
оголошення, вислати до газети «Наше життя» за адре-
сою: Клуб знайомств «Веселка», вул. Велика Васильків-
ська, 74, м. Київ, 03150.

До газети «Наше життя» надійшов лист від О.М. На-
уменка з м. Дніпро:

«У 1957 році я пішов до 1 класу школи для дітей зі зни-
женим слухом, що колись діяла у с. Лівчиці Львівської 
області. У нашому класі було 10 учнів. Там я навчався до 
1963 року та перевівся до іншої школи — в м. Броди, яку 
й закінчив у 1965 році.

Володимир Михайлович Слабинський теж закінчив 
цю ж школу, але раніше — у 1961 році. Ми з ним то-
варишуємо багато років і не втрачали зв’язку один з 
одним.

У травні 2019 року я вирішив провідати свого ста-
рого друга Володимира. Під час зустрічі ми згадува-
ли шкільні роки, розповідали про те, як склалося наше 
життя. Приміром, я з 1968 року займався настільним 
тенісом, тренував дітей і молодь. Зараз я на пенсії, у 
вільний час граю з друзями у свою улюблену гру.

Ми з Володимиром хочемо знайти тих, хто навчався 
з нами в школі м. Броди з 1963 до 1965 року. Відгук-
ніться, хто знає нас — Олега Науменка та Володимира 
Слабинського.

Для зв’язку подаю свою адресу: м. Дніпро, пр. О. По-
ля, буд. 80-б, кв. 302, Науменку О.М.».

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Ліворуч – Володимир Слабинський, праворуч – Олег На-
уменко.






