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Всесвітня федерація глухих (WFD) констатує, що ді-
яльність багатьох організацій глухих у всьому світі по-
страждала від пандемії коронавірусу. Наразі вжива-
ються необхідні заходи для запобігання розповсюд-

женню небезпечної хвороби — школи й робочі міс-
ця закриті, а громадські збори обмежені.

Ми маємо повідомлення, як проводиться 
роз’яснювальна робота у наших національ-
них організаціях глухих з метою забезпечен-
ня доступу глухих людей до суспільно важли-

вої  інформації за допомогою національних пе-
рекладачів жестової мови. 

ВФГ висловлює безумовну підтримку в цій важли-
вій роботі членам організацій глухих і національним 
спільнотам глухих людей. У найближчі тижні, будь лас-
ка, слідкуйте за інформацією та інструкціями від ВФГ, 
щоб забезпечити повний доступ членів організацій 
глухих до важливої інформації жестовою мовою.

Від пандемії коронавірусу постраждали глухі люди 
в усьому світі. Ми скасували зустрічі, збори й зали-
шилися в наших будинках. Але ми будемо терплячі як 
спільнота! Зв’язуймося один з одним і перевірмо, як 
хто почувається, через відеозв’язок. Приділимо особ-
ливу увагу найбільш уразливим членам нашої грома-
ди — людям похилого віку і малозабезпеченим, по-
дбаємо, щоб вони були в безпеці й надамо їм необхід-
ну підтримку. Подбаймо, щоб глухі діти підтримували 
зв’язок один з одним через відеочати! 

Разом ми будемо залишатися на зв’язку. Разом ми 
будемо залишатися згуртованими й сильними!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ ДЖОЗЕФА МЮРРЕЯ  

З ПРИВОДУ СИТУАЦІЇ У СВІТІ ГЛУХИХ У ЗВ’ЯЗКУ  
З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ COVID-19
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Для нашої газети вже стало певною традицією запрошувати 
до розмови активних й ініціативних людей, які не обмежують-
ся у житті чимось одним, а встигають проявити себе у багатьох 
сферах. Безсумнівно, яскравим прикладом є вчителька жесто-
вої мови Полтавської спецшколи-інтернату, а за сумісництвом 
— художній керівник Полтавського ОБК УТОГ Ада Миколаївна 
Лук’янова.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ТОДІ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Підготувала  
Наталія 
КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Адою Лук’яновою

— Кажуть, що найщасливіша частина життя — 
дитинство. Ви згодні з цим? Які Ваші найяскраві-
ші дитячі враження? 

 — Я зростала у великій сім’ї і рахувала так: «Сім 
Я» — це нас семеро: тато, мама, 4 сестри і брат. А ще 
у нас були дід та бабуся. Тобто це була велика сім’я, 
де всі й усе робили разом. Старші сестри допомагали 
батькам доглядати за мною і меншим братом. Спога-
дів, звичайно, дуже багато: як разом їздили на мо-
ре, як гуляли і гралися, як разом працювали на городі 
та відпочивали на дачі… Коли ми підросли, було тро-
хи сумно, навіть незвично, що тепер кожен окремо 
будує своє життя. Добре, що зараз є можливість час-
тіше спілкуватися завдяки інтернету, мобільним те-
лефонам, смартфонам. 

— Ада-школярка… Якою Ви були в школі? Чим 
захоплювалися, про що мріяли? 

— Навчалася я в Миргородській спецшколі-інтер-
наті для слабкочуючих дітей. Спочатку навчання 
давалося мені дуже важко, бо я починала вчитися 
в масовій школі російською мовою. Пам’ятаю свою 
першу вчительку Валентину Іванівну з Миргород-
ської школи, яка часто залишала мене після уро-
ків і вимагала, щоб я не лише гарно писала, а й 
вчила українську мову. Читати я не любила, тому 
що не розуміла зміст прочитаного. Українська мо-

ва на той час для мене була, на жаль, як іноземна... 
Згодом, коли перейшла до середніх класів, поча-
ла цікавитися географією, а пізніше — алгеброю, 
українською мовою, літературою, історією. Хочу 
сказати спасибі викладачам, які навчали мене і до-
помагали. В школі, як і всі учні, я займалася спор-
том, брала участь у художній самодіяльності, мала 
друзів.

Про що мріяла?.. На той час було важко обрати 
професію, вибір був обмежений: або піти працювати 
на УВП УТОГ, або працювати ще десь поза межами 
УТОГ.

— Зараз Ви — вчителька. Коли й чому з’явилась 
така думка і як легко було її реалізувати? 

— Коли обирала професію вчителя, а точніше — 
вихователя, ретельно все обдумала — «за» і «про-
ти». Мене на той час підтримав директор шко-
ли Іван Петрович Дем’яненко, який сказав: «Тоді 
не здавайся…» Хоча з першого разу я до педуні-
верситету не вступила, згодом все-таки стала його 
студенткою і закінчила навчання у 2009 році. Моїми 
однокурсниками були Ольга Біланова, Ірина Куче-
рявенко, Сергій Дяків, Віталій Радько, Ірина Гурак 
та інші. 

— Сцена, клуб, творчість — це для Вас що? 
—  Я думаю, всі добре знають мою маму — Світ-

лану Петрівну Лук’янову, людину, яка багато років 
працює на посаді заступника директора Полтав-
ського ВП «Універсал» УТОГ, — як патріота нашо-
го Товариства, активістку художньої самодіяль-
ності, спортсменку. Саме вона подала нам, своїм 
дітям, гарний приклад — бути активними, небай-
дужими, займатися спортом, брати участь у ху-
дожній самодіяльності.

У БК УТОГ я прийшла, коли мені було 14 років, 
я попросила на це дозволу у мами, бо хотіла співа-

Завжди буде слово «хочу», 
але щоб воно стало 

реальністю, я повторю те,  
що мені свого часу сказав  
мій директор:  
«Тоді не здавайся…»
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Відео — на сайті газети. Фото — на 2-й сторінці обкладинки

ти гарно жестовою мовою. Мама завжди була і бу-
де для мене першою вчителькою. Хочу подякува-
ти й колишньому керівнику Полтавського БК УТОГ 
Марині Олегівні Марчук — за надання допомоги 
у відборі гарних пісень та постановці жестів на ре-
петиціях.

—  На сцені Ви така яскрава, весела і смішна. Як 
виник цей образ? Хто є для вас взірцем й етало-
ном у творчості? 

— Своїм сценічним образом я завдячую Наталії Бо-
рисівні Адамюк, яка керувала нашим гуртком клоуна-
ди — це вона «розкрила» мене, коли почала залуча-
ти до гри у сценках та клоунаді. Також хочу подякува-
ти нашим акторам з колективу клоунади «Полтавські 
галушки» — Марині Кулинич, Івану Пономаренку, 
Геннадію Валюху, Леоніду Усенку, Олександру Бов-
канюку. Якби не вони, я б не була такою, яка зараз є. 

— Щодня Ви заходите в клас і дивитеся в облич-
чя тих, хто завтра прийде нам на зміну. Якими ви 
їх бачите і чому б хотіли їх навчити? 

— У школи, де я зараз працюю майже 20 років, 
були різні періоди у її діяльності — і падіння, і зле-
ти. Зараз тут гарний колектив. Разом з колегами 
ми працюємо для наших дітей, намагаємося дати їм 
щось нове, незвичне. Учні охоче беруть участь у різ-
них заходах, таких, як нещодавня вистава «Наймич-
ка» до дня народження Т.Г. Шевченка — за ідеєю 
вчительки української мови та літератури Т.В. Іван-
кової. До Нового року за ідеєю іншої моєї колеги 
— вчительки фізики Г.А. Дубини, у школі провели 
«Фестиваль казок», під час якого діти активно, ра-
зом з вчителями та вихователями, обирали казки 
і показували їх на сцені. Було дуже весело та кре-
ативно.

 Зараз я працюю вчителем УЖМ та класним керів-
ником 8 класу, а до цього була вихователькою. Ка-
зати правду — важка робота, але водночас цікава 
та творча. В класі у мене 2 хлопці та 6 дівчат. Діти 
різні, кожен особливий та цікавий по-своєму. Ми ра-
зом беремо участь у різних заходах, їздимо на екс-
курсії. Разом вчимося на помилках, разом радіємо 
та плачемо. Я б не проміняла їх на інший клас. Чи 
вони наша зміна на майбутнє? Для цього їм ще тре-
ба вчитися і вчитися. У мене в класі є діти — спорт-
смени, є одна дівчинка, яка хоче бути дизайнером, 
хтось ще думає, ким бути, коли виросте. Так що спо-
діваємося…

— Ви — мама маленької донечки. Якою Ви бачи-
те її у майбутньому? 

 — Так, я мама… Але не така вже вона й маленька, 
моя донечка. Хоча всі діти для своїх матерів завжди 
в душі будуть маленькими. Сара навчається в 4 кла-
сі, в тій самій школі, де я працюю. Цікавиться читан-
ням, малює, як і всі діти, грається телефоном. 

Яке її майбутнє? Нехай закінчить 4 клас, потім 5, 
6... Важко сказати, ким вона буде, але я підтримаю 
її вибір і той шлях, який вона обере. 

— За буденними турботами ми іноді забуваємо 
про головне. А що для Вас найголовніше?

 — Що для мене зараз найголовніше, що я зараз 
хочу? Багато. Хочу, щоб закінчилася війна в Україні. 
Хочу, щоб рідні були здорові. Хочу, щоб наші діти ма-
ли мету у житті. Хочу, щоб школи-інтернати не закри-
вали. Хочу, щоб організація УТОГ ще довго існувала 
та процвітала. 

Завжди буде слово «хочу», але щоб воно стало ре-
альністю, я повторю те, що мені свого часу сказав 
мій директор: «Тоді не здавайся…»
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Інформаційні матеріали щодо стану дотримання прав і свобод 
осіб з інвалідністю, зокрема осіб із порушеннями слуху
Дотримання соціальних прав 
Право на пільги

Секретаріатом Уповноваженого з прав людей з інва-
лідністю  було здійснено моніторинг стану забезпечен-
ня осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації, в тому числі й спеціальними засобами 
для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Моніторингом встановлено, що за даними органів со-
ціального захисту населення, у 2018 році потребувало 
забезпечення засобами реабілітації 959 659 осіб, а фак-
тично було забезпечено 346 094 особи (36%, які мали 
потребу). У 2019 році ця потреба становить 553 237 осіб, 
та фактично забезпечено (за інформацією Мінсоцполі-
тики станом на 01.06.2019) 134 692 особи.

Стосовно стану забезпечення осіб з інвалідністю 
по зору та слуху спеціальними засобами для орієн-
тування, спілкування та обміну інформацією повідом-
ляється, що у 2018 році їх потребувало 33 682 осо-
би, а фактично було забезпечено лише 2 054 осо-
би (6% від потреби). У 2019 році цю потребу мали 
31 156 осіб, а  фактично було забезпечено 2 047 осіб.

Тож є ймовірність того, що й надалі не всі особи 
з інвалідністю по зору та  слуху будуть забезпечені 
спеціальними засобами для орієнтування, спілкуван-
ня та обміну інформацією.

Більшість місцевих бюджетів не спроможні забез-
печити повне та належне фінансування гарантованих 
законами України пільг громадянам, зокрема й з оп-
лати проїзду у транспорті загального користування. 

Як наслідок, компенсація автоперевізникам втрат від 
перевезення пільгових категорій громадян  не забез-
печується повною мірою, пільгове перевезення здійс-
нюється з обмеженнями.

Відтак, проблемне питання пільгового проїзду на-
селення має системний характер.

Право на охорону здоров’я
Окремо варто зазначити про особливі потреби осіб 

з інвалідністю зі слуху, які потребують слухопротезу-
вання. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Укра-
їни від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Дер-
жавної типової програми реабілітації інвалідів» та від 
03.12.2009 № 1301 «Про затвердження  Порядку за-
безпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та ін-
шими засобами» забезпечення осіб з інвалідністю і ді-
тей з інвалідністю технічними засобами, зокрема слу-
ховими апаратами, здійснюється на підставі медично-
го висновку за рахунок та в межах коштів державного 
та місцевих бюджетів, передбачених для цієї мети.

Облік осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які 
мають право на безоплатне забезпечення технічни-
ми засобами ведуть територіальні органи охорони 
здоров’я за місцем проживання (перебування) осіб.

Зауважимо, що особи з інвалідністю і діти з інвалід-
ністю мають право на отримання слухових апаратів 
за рахунок державних  бюджетних коштів від держав-
ної установи «Інститут отоларингології ім. професора 
О.С. Коломійченка НАМН України» (далі — Інститут), 
який є головним розпорядником коштів державного бю-
джету в частині централізованої закупівлі систем імп-
лантаційного слухопротезування та слухових апаратів.

Безкоштовне забезпечення пільгових категорій здійс-
нюється слуховими апаратами, що закуповуються 
за кошти державного або місцевих бюджетів. Ці питання 
розглядаються при плануванні бюджетних призначень 
на відповідний рік, а також у разі наявності слухових апа-
ратів у зазначеному вище Інституті. У 2019 році в міру 
надходження коштів і закупівлі слухових апаратів такі 
особи забезпечувалися згідно з чергою. 

Далі буде 

ЗА ПІДСУМКАМИ КРУГЛОГО СТОЛУ
Інформація «НЖ»Продовження. Початок у № 1, 2

Моніторингом встановлено, 
що за даними органів со-

ціального захисту населення, 
у 2018 році потребувало забез-
печення засобами реабілітації 
959 659 осіб, а фактично бу-
ло забезпечено 346 094 особи 
(36%, які мали потребу).
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СУРДОПЕДАГОГІКА

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СУРДОПЕДАГОГІКИ

Закінчення. Початок у № 2

Найвизначнішим закладом освіти, з найбагатшою 
історією та досвідом у навчанні дітей з порушеннями 
слуху є Львівська спеціальна загальноосвітня шко-
ла-інтернат Марії Покрови. Цей заклад є одним з не-
багатьох в Україні, який пережив буремні часи рево-
люції та воєн і вже 190 років продовжує свою роботу. 

Час заснування школи сягає 1828 року, коли не-
відомий доброчинець надав первісний капітал — 
16000 флоринів. Дослідники встановили, що цим 
анонімним доброчинцем був австрійський єпископ 
Ян Міхал Леонгард. Галицький приватний інститут 
глухонімих Святої Трійці, у якому навчалися 10 вихо-
ванців, відкрився 4 жовтня 1830 року. 

Першим опікуном закладу був губернатор Га-
личини князь Лобковіц;  першим директором 
(1830–1836 рр.) — о. Ян Гоффман; першим вчителем 
та вихователем — випускник Празького інституту 
глухонімих, чех Домінік Віхітіль. 

З 1833 року Галицький заклад глухонімих розта-
шувався у власній кам’яниці. Через її невідповідність 
до потреб виховного закладу її «замінили» на зе-
мельну ділянку по вул. Личаківській, 35. 1841 року 
на ній було споруджено власний будинок, розрахова-
ний для прийому 60 вихованців. Будинок оточував чу-
довий парк, який виконував кілька функцій: декора-
тивну, навчально-виховну, розважальну. 

1880 року будівля була реставрована, 1894 року бу-
ло добудовано два крила, 1899 року з добудовою тре-
тього поверху значно збільшилася корисна площа. 

Із зростанням кількості вихованців зростала кіль-

кість вчителів: тоді як 1830 року був лише один вчи-
тель, то наприкінці ХІХ ст. — вже 13. З роботою 
в закладі пов’язана діяльність сурдопедагогів Ан-
тонія та Елеонори Мейбаумів. З 1895 до 1916 року 
А. Мейбаум був директором школи та зробив знач-
ний внесок у її діяльність. 

У 1919–1935 рр. керівником закладу був Франці-
шек Шайнер, який працював у ньому від 1898 року. 
Йому вдалося зберегти школу, незважаючи на нелег-
кі умови тривалої післявоєнної кризи. 

В період Другої світової війни вихованці закладу 
були вивезені директором школи Мічеславом Кем-
пою спочатку до с. Гребенів Сколівського району, 
а потім до м. Вроцлав (Польща). Заклад відновив ро-
боту в липні 1944 року. 

Нині в приміщенні унікального навчального закла-
ду для дітей з порушеннями слуху на вул. Личаків-
ській, 35 функціонує Львівська спеціальна загаль-
ноосвітня школа-інтернат Марії Покрови. Тут навча-
ються діти з порушеннями слуху зі Львова та області. 
Окрім загальноосвітніх дисцип лін, учні навчаються 
основам професій; заклад пишається спортивними 
здобутками своїх вихованців. 

Протягом 20 років незмінним керівником школи був 
Юрій Крамар, який спільно із колективом однодум-
ців зробив великий внесок у розвиток закладу та на-
вчально-виховної роботи. 

Отже, ми маємо пам’ятати славні сторінки нашої іс-
торії. Вони підтверджують те, що спеціальні заклади 
для навчання дітей з порушеннями слуху на теренах 
України роблять значний внесок у розвиток вітчизня-
ної сурдопедагогіки.

Галицький приватний 
інститут глухонімих Святої 

Трійці, у якому навчалися 
10 вихованців, відкрився 
4 жовтня 1830 року.

Володимир ШЕВЧЕНКО, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
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Минули, наче мить, десятки літ...
Вони — як дощик по тоненькій шибці,
Вони — як ніжний яблуневий цвіт, 
Вони — як тонкі струни в першій скрипці.
То ж хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком,
Міцне здоров’я, щастя і любов! 

З повагою президія ЦП УТОГ, Рада директорів підприємств УТОГ, 
президія Чернігівської обласної організації УТОГ, колективи Чернігівської 

обласної організації УТОГ, ОБК УТОГ, Чернігівського УВП УТОГ,  
Рада ветеранів Чернігівської обласної організації УТОГ

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Березень місяць для чернігівської утогів-
ської сім’ї яскравий двома подіями. В цьо-
му місяці відзначають свій ювілей дві чарів-
ні жінки, дві керівниці — Людмила Петрів-
на ЗУБРИЦЬКА (директорка Чернігівського 
УВП УТОГ) та Тетяна Василівна БИСТРЕВ-
СЬКА (директорка Чернігівського обласного 
будинку культури УТОГ), які впевнено кро-
кують з успіхом у кожній справі, поєднують 
у собі розум і красу, терпіння і пристрасть 
до роботи, натхнення та старанність, ба-
дьорість та оптимізм, виважено підходять 
до вирішення кожного завдання. Це керів-
ники з високим професіоналізмом, з якісним 
підходом до роботи й чуйністю до своїх під-
леглих, які, відчуваючи це, поважають та ці-
нують їх.

З нагоди ювілею хочеться їм побажати 
зберегти свою красу і жіночість, яка гар-
монійно поєднується з твердістю керівни-
ка та людяністю. Бажаємо вам, дорогі наші 
ювілярки, терпіння і мудрості, сил, ділових 
успіхів. Нехай ваші ідеї успішно втілюються 
в життя, а рішення будуть вірними. Бажаємо 
своєю красою осяювати сірість буднів, сво-
їми стараннями й здібностями домагатись 
високих результатів у роботі. 

НЕХАЙ ЖИТТЯ КВІТУЄ БУЙНИМ 
ЦВІТОМ!

ОБОМ — ПО 90 РОКІВ!

У березні 2020 року двом членам Уманської 
ТО УТОГ — Анні Захарівні Голуб та Марії Іванівні 
Демчук, виповнилося кожній 90 років! Вони є най-
старшими членами нашої територіальної організації 
УТОГ.

Анна Захарівна і Марія Іванівна провели свої роки 
в селі. Щоб заробити на шматок хліба, вони випасали 
корів, згодом разом ходили до Уманської школи для 
глухих, працювали вони також в місті Умань. 

Анна Захарівна має трьох дітей, сім внуків, вісім 
правнуків і трьох праправнуків — її можна вважати 

найбагатшою людиною серед глухих в Уманському 
районі. 

Марія Іванівна ж дітей не має, але на 60-му році 
свого життя вона вийшла заміж і має хоч і маленьке, 
але своє щастя.

Дорогі наші, любі Анно Захарівно та Маріє Іванівно, 
вітаємо вас з вашими поважними ювілейними дата-
ми, бажаємо вам міцного здоров’я, радості, любові 
близьких, щасливого довголіття та нехай тепло й за-
тишок завжди панують у ваших домівках. Нехай со-
нячне світло зігріває вас у будь-яку погоду, а бажан-
ня здійснюються — тільки-но ви про це подумаєте. 

Лілія СОЛДАТОВА, 
Почесний член УТОГ, ветеран Уманської ТО УТОГ
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На цьому заводі Людмила Василівна розпочала 
свою трудову діяльність з грудня 1999 року. Спочатку 
була прибиральницею службових приміщень житло-
во-комунального відділення підприємства і водночас 
виконувала функції бригадира дільниці, де працюва-
ли робітники з порушеннями слуху, а потім була май-
стром цієї ж дільниці в управлінні соціальних питань.

За активної участі Людмили Василівни протягом 
короткого часу на підприємство було працевлашто-
вано понад 80 осіб з інвалідністю зі слуху, які про-
довжують свою трудову діяльність досі. Завдяки 
її вимогливості і високому почуттю відповідальності, 
адміністрацією підприємства їм були забезпечені на-
лежні умови для праці. 

На заводі «Зоря» — «Машпроєкт»  у 2000 році була 
створена первинна організація УТОГ, до складу якої 
входило понад 120 осіб з порушеннями слуху. Голо-
вою одноголосно була обрана саме Лойтер.

Первинна організація УТОГ заводу завдяки організа-
торським здібностям Людмили Василівни стала однією 

з найактивніших у розв’язанні питань щодо збору член-
ських внесків та передплати на газету «Наше життя».

У сумлінному і відповідальному ставленні до ви-
конання своїх службових і громадських обов’язків  
Людмила Василівна є прикладом для всіх. Працівни-
ки з інвалідністю зі слуху цінують Людмилу Василівну 
і дуже вдячні їй за старання та небайдужість до їхніх 
проблем. Вона безвідмовна, докладає максимум зу-
силь для швидкого та якісного розв’язання виробни-
чих питань. Займає активну позицію у захисті прав 
глухих працівників підприємства. 

Життєвій енергії Людмили Василівни можна позаз-
дрити. Вона завжди була і до сьогодні є активним учас-
ником художньої самодіяльності обласного Будинку 
культури УТОГ. До участі у заходах, які проводять Мико-
лаївська обласна організація УТОГ, міська територіаль-
на організація УТОГ та Миколаївський будинок культури 
глухих, вона залучає не лише осіб з порушеннями слуху, 
які працюють на підприємстві, але й молодь міста.

ЮВІЛЯРУ — НАШІ ВІТАННЯ!

Щиро вітаємо з днем народження свого друга — Олександра ЧАЛЕНКА, чудо-
вого й успішного футболіста!

Хочемо побажати йому ніколи не втомлюватися, завжди досягати своїх цілей 
і прагнути до великих перемог. Бажаємо оптимізму душі й міцного здоров’я, 
відмінної форми тіла, успіхів у футбольній справі і, як тренеру, передати свій 
досвід та футбольний талант молодим.

Футболісти Дефолімпійської збірної України 2009–2013 років. 
Футбольна команда «Інваспорт», м. Одеса. 

Футболісти команди «Інваспорт», м. Миколаїв. 
Футболісти Веселинівщини.

БАЖАЄМО ВЕЛИКИХ ПЕРЕМОГ!

Шановна Людмило Василівно!
З усього серця бажаємо Вам, щоб життя Ваше 

було завжди світлим і радісним, а щиросердечні 
привітання від рідних та друзів додали життєвої 
наснаги у скарбничку Вашої душі. Людська ша-
на нехай буде подякою за Вашу працю, мудрість, 
уміння творити й дарувати оточенню добро. Не-
хай доля буде прихильною до Вас, а успіхи та до-
сягнення приносять тільки здоров’я.

З повагою колектив членів УТОГ  п/о «Зоря»—
«Машпроєкт», Миколаївська облорганізація УТОГ, 

обласна Рада ветеранів УТОГ та ОБК УТОГ

14 березня відзначила 
свій ювілей — 70-річ-
чя з дня народження — 
прекрасна жінка Люд-
мила Василівна ЛОЙТЕР, 
бригадир в непро-
мисловій групі 
управління соціаль-
них питань Ми-
колаївського 
заводу «Зоря» — 
«Машпроєкт».
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НАША МОЛОДЬ

СТАЖУВАННЯ В ОФІСІ ОМБУДСМЕНА: 
ПРОДОВЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ШЛЯХУ

Нечуюча студентка Київського фахового коледжу прикладних 
наук групи ЛПш-2-18 Катерина Тиха пройшла стажування в офісі 
Омбудсмена

Ця можливість відкрилася перед Катериною після 
навчання в першій в Україні школі політичної участі 
для дівчат і жінок з інвалідністю «Лідерка», де вона 
показала себе активною та цілеспрямованою грома-
дянкою, яка готова брати участь у державотворчих 
процесах і боротися за права людини. 

Стажування тривало тиждень і проходило у відділі 
Комітету з питань гуманітарної та інформаційної полі-
тики. Протягом усього періоду молоду лідерку супро-
воджували перекладачі жестової мови Коледжу: Ва-
лентина Іванченко, Ілона Соцька, Оксана Терещенко. 

За період стажування Катерина ознайомилась із 
законодавчою базою у сфері охорони здоров’я, оп-
рацювала фінансову звітність у цій сфері та сфері 

соціального захисту прав людей 
з інвалідністю. Було дуже при-
ємно відзначити виконану робо-
ту комітету, швидке реагуван-
ня та реально надану допомогу 
нуж денним.

Особливо важливим етапом 
стажування стало ознайомлення 
Катерини з законопроєктом про 
українську жестову мову, який 
розглядався Комітетом гумані-
тарної та інформаційної політики 
наприкінці лютого. Молода акти-
вістка отримала змогу поділити-

ся своїми думками щодо питань організації вивчен-
ня міжнародної жестової мови та інших можливостей 
розвитку осіб з порушеннями слуху, внести пропо-
зиції до законопроєкту. Завершальним етапом нав-
чання стало вивчення документації про трудові права 
громадян в Україні. Катерина поглибила свої знання 
про трудовий і цивільно-правовий договори, наслідки 
нелегальної праці, а також проаналізувала звернен-
ня громадян щодо порушення їхніх прав.

Дякуючи програмі «Fight For Right» («Боротьба 
за права»), Катерина Тиха відкрила для себе чудо-
ву можливість розвивати лідерський потенціал, допо-
магати громадянам своєї країни і змінювати суспіль-
ство на краще.

Інформація Київського 
фахового коледжу прикладних 
наук

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 18 лютого 2020 року за № 232 Державний ви-
щий навчальний заклад «Київський коледж легкої 
промисловості» перейменовано на Київський фахо-
вий коледж прикладних наук.

Щиро бажаємо колективу уславленого навчаль-
ного закладу освіти, який більш ніж 60 років є флаг-
маном вищої освіти для осіб з порушеннями слуху 

в Україні, в його новому статусі — доброго здоров’я, 
творчого натхнення та нових здобутків у благородній 
справі підготовки фахівців з порушеннями слуху.

Нагадуємо, що Київський фаховий коледж при-
кладних наук запрошує на навчання випускників 
з порушеннями слуху на базі неповної 
та повної загальної освіти. Інформація 
для вступників — на сайті УТОГ за по-
силанням: https://goo.su/0lhS

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ДВНЗ 
«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Інф. «НЖ»
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КАСТИНГ, КАСТИНГ, КАСТИНГ…

26 лютого 2020 року відбувся кастинг Всеукраїнського конкур-
су краси «Міс і Містер УТОГ– 2020». Чому кастинг, а не «жи-
вий» конкурс? По-перше, тому що терміни були дуже стислі. Вже 
на 6 лютого потрібно було повідомити про підсумки відбору в Че-
хію, оргкомітету Міжнародного конкурсу краси. А по-друге, на кі-
нець року заплановано ще один загальноукраїнський конкурс 
краси, тепер вже у вигляді традиційного конкурсного відбору, 
переможці якого візьмуть участь у конкурсі «Глуха Міс і Глухий 
Містер світу, Європи та Азії» в Таїланді на початку 2021 року. 
Там теж мало часу на проведення повного циклу конкурсного 
відбору, тому й запланували провести його наприкінці 2020 ро-
ку, щоб була можливість спокійно підготуватися і знайти кошти 
для цієї поїздки.

Щоправда, коронавірус вніс свої корективи у проведення бага-
тьох заходів, але сподіватимемося на краще…

 Отже, у кастингу в лютому взяли участь 26 представників об-
ласних організацій УТОГ, зокрема 14 дівчат та 12 юнаків.

Дівчата: Марина Матосян (Дніпро); Альона Савчук (Житомир); 
Ірина Рибачок (Івано-Франківськ); Вікторія Булай (Київ); Лє-
на Венгерак (Львів); Діана Фещук (Миколаїв); Альбіна Діденко 
(Полтава); Тетяна Cурженко (Суми); Катерина Кравченко (Хар-
ків); Анна Чижевська (Херсон); Дарія Задорожня (Херсон); Ельві-
ра Мелаєва (Херсон); Ольга Черняховська (Хмельницький); Ка-
рина Астратян (Чернігів).

Юнаки: Владислав Карпук (Волинь); Юрій Сенатор (Волинь); 
Антон Cторожук (Житомир); Артем Павленко (Івано-Фран-
ківськ); Євген Микитюк (Київ); Володимир Мандрик (Київ); Анд-
рій Єфімович (Одеса); Ростислав Корнет (Полтава); Артур Тім-
ченко (Суми); Вадим Бахтієв (Харків); Михайло Харик (Херсон); 
Осман Охоцький (Хмельницький).

Фотографії та відеоролики учасників кастингу оцінювало жу-
рі, до складу якого увійшли: Тетяна Кривко, перший заступник 
голови УТОГ; Мар’яна Люханова, переможниця конкурсів кра-
си попередніх років, спортсмен-інструктор з сноубордингу; Юрій 
Щербак, директор Сумського будинку культури УТОГ, член Все-
української молодіжної ради УТОГ; Петро Мендришора, «Глухий 
Містер Європи — 2019», студент Чернівецького національного 
університету ім. О. Федьковича; Олена Біла, член Всеукраїнської 
молодіжної ради УТОГ; Кіра Дорожинська, заступник начальника 
відділу організаційної та видавничої роботи ВА ЦП УТОГ.

За результатами проведення кастингу переможцями Конкур-
су стали у номінаціях: «Міс УТОГ — 2020» — Лєна Венгерак 
(Львів) та «Містер УТОГ — 2020» — Євген Микитюк (Київ).

Щиро вітаємо переможців і бажаємо їм успіху на Міжнародно-
му конкурсі краси у Чехії.

Інформація відділу організаційної та видавничої роботи ВА ЦП УТОГ

МІС І МІСТЕР УТОГ– 2020
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Анатолій Василенко 
народився 15 березня 
1941 року в м. Костянти-
нівка Донецької області. 
Слух втратив у дитин-
стві після менінгіту.

Навчався у Маріупольській спецшколі-інтернаті для 
глухих дітей, а потім був переведений до Одеської 
спецшколи-інтернату № 91, яку закінчив у 1958 році.

Трудову діяльність розпочав учнем з пошит-
тя головних уборів на Одеському УВК № 2 УТОГ, 
а в 1960 році був переведений на роботу з пошиття 
виробів за індивідуальними замовленнями.

У 1963 році Анатолій Василенко переїхав до Києва 
і працював слюсарем-складальником у цеху вимірю-
вальних приладів Київського УВК № 1 УТОГ, потім 
перейшов на бавовняно-прядильну фабрику.

У вільний час він брав активну участь у художній 
самодіяльності Одеського будинку культури УТОГ, 
а після переїзду до Києва продовжував виступати 
у драмгуртку. Про його яскравий талант свідчить на-
городження золотою медаллю на Всеукраїнському 
конкурсі художньої самодіяльності УТОГ.

У 1968 році А.О. Василенко вступив до політехні-
куму Ленінградського відновлювального центру ВОГ 
на культурно-просвітнє відділення за денною формою 
навчання. Коли в 1969 році було оголошено конкурс-
ний набір акторів до новоствореного театру «Райду-
га» УТОГ, Анатолій Василенко пройшов відбірковий 
конкурс і був зарахований до штату театру на посаду 
актора. ЛВЦ ВОГ він закінчив у 1973 році заочно.

27 років працював він у театрі «Райдуга» як різно-
жанровий актор, виконував ролі практично в усіх ви-
ставах і концертах. Протягом тривалого часу був не-
замінним партнером в акробатичних номерах.

Крім того, брав активну участь у громадському житті 
театру, довгі роки обирався головою первинної та проф-
спілкової організації театру «Райдуга» УТОГ, був чле-
ном художньої Ради Київського палацу культури УТОГ. 
У 1997 році Анатолій Олексійович вийшов на пенсію, але 
продовжував працювати в театрі гримером-пастижером. 
Вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, тривалий 
час передавав свій багатий сценічний досвід молоді, ке-
руючи гуртком клоунади і пантоміми при КЦ УТОГ.

За великий внесок у розвиток театрального мис-
тецтва й активну громадську позицію Анатолій Олек-
сійович був нагороджений медалями «На відзнаку 
1500-річчя Києва» і «Ветеран праці», почесними гра-
мотами президії ЦП УТОГ та президії УРК профспі-
лок. Йому присвоєно звання «Почесний член УТОГ».

Нехай буде рідна земля пухом талановитому акто-
ру, чий талант і виконавська майстерність назавжди 
залишаться в пам’яті вдячних глядачів.

Президія ЦП УТОГ, керівництво і колектив Центрального 
правління УТОГ, Культурного центру УТОГ, театру міміки 

і жесту «Райдуга», Всеукраїнська та обласна ради ветеранів, 
шанувальники театрального мистецтва

Театральне мистецтво глухих понесло тяжкі непоправні втра-
ти: 3 березня 2020 року закінчився життєвий шлях ветерана те-
атру «Райдуга» ШАХОВА Володимира Олександровича, а через 
десять днів всіх шанувальників мистецтва приголомшила звіст-
ка про те, що пішов з життя його колега — ВАСИЛЕНКО Анато-
лій Олексійович. Обидва ветерани сцени — це справжні зірки, 
які прийшли в театр ще в 1969 році і багато років дарували шану-
вальникам театрального мистецтв свій яскравий талант.

У СУЗІР’Ї «РАЙДУГИ» 
ЗГАСЛИ ДВІ ЗІРКИ…



11

НАШЕ ЖИТТЯБЕРЕЗЕНЬ 2020

Свого часу режисер театру «Райду-
га» М. Казаков приводив на спектаклі 
своїх колег з театрального інституту 
імені Карпенка-Карого — не стільки 
для того, щоб похвалитися своєю ро-
ботою, скільки для того, щоб показати 
їм гру Шахова.

Володимир Шахов, безумовно, за-
слуговував багатьох високих звань 
і нагород, але все ж для Артиста з ве-
ликої літери головне не це. Головна 
подяка для нього — оплески глядачів 
і схвальна реакція залу на його гру.

Багато років, вже після виходу на за-
служений відпочинок, Шахов продовжу-
вав виступати — тепер вже не на про-

фесійній, а на аматорській сцені. І як і раніше, створені 
ним образи мали теплий відгук у глядачів, а кожен йо-
го жест був лаконічний і точний. А ще він брав участь 
у фестивалях і конкурсах. Це про нього сказав голо-
ва журі фестивалю клоунади О.М. Зайцев у своєму ін-
терв’ю: «Його номери брали за душу, я ніби опинявся 
на його місці, переживав і сміявся разом з ним».

І ось тепер Шахов пішов. Назавжди... Три дні не до-
жив він до свого 80-річного ювілею. 

Завжди будемо пам’ятати талановитого, над-
звичайно працелюбного і різнопланового артиста, 
з яким пов’язано багато цікавих сторінок з історії 
театру міміки і жесту «Райдуга». Висловлюємо щи-
рі співчуття родині, рідним і близьким Володимира 
Олександровича. 

Керівництво і колектив Центрального правління УТОГ, 
Культурного центру УТОГ, театру міміки і жесту «Райдуга», 

Всеукраїнська та обласна ради ветеранів,  
шанувальники таланту 

 Шахов Володимир Олександрович 
був прийнятий до театру «Райдуга» се-
ред перших, оскільки приїхав на кон-
курс з добору акторського складу для 
театру вже сформованим актором.

Корінний ленінградець, Володи-
мир почав свої перші кроки на сцені 
ще у себе на батьківщині, під керів-
ництвом З. Стурової — відомої в місті 
на Неві жінки-міма.

За своїм акторським покликанням 
Шахов був саме мімом і професійно 
володів азами класичної пантоміми, 
був дуже пластичним і тонко переда-
вав за допомогою рухів всю гаму по-
чуттів. Але його можливості не обме-
жувалися тільки цим: він старанно опановував тан-
ці, навчався жонглювати, пізнавав секрети фокусів, 
а згодом непогано виступав і в конферансі.

Працьовитості і дисциплінованості Володимира міг 
би позаздрити сам Євген Євстигнєєв, з яким йому 
пощастило працювати пліч-о-пліч на зйомках фільму 
«Смиренний цвинтар» в ролі Мовчуна (в цій картині, 
знятій на «Мосфільмі», грали такі зірки кіно, як Воло-
димир Висоцький і Лев Дуров).

У Шахова-актора було багато ролей, йому вдава-
лося протягом 35–40 хвилин «тримати публіку в ру-
ках» своїм неперевершеним сольним виступом. Гра 
Володимира сильно впливала на глядачів.



12

НАШЕ ЖИТТЯ БЕРЕЗЕНЬ 2020

ШКІЛЬНА СТОРІНКА

СВІТ ПОЧИНАЄТЬСЯ  
З ЛЮБОВІ…

Вже стало традицією, що щороку в лютому педа-
гоги Кам’янської школи-інтернату збирають в актовій 
залі численну аудиторію, аби продемонструвати свої 
знання і вміння з володіння жестовою мовою, а та-
кож, звичайно, засяяти розмаїттям талантів. Цього-
річний конкурс «Співочі руки–2020» — особливий. 
По-перше, він рекордний за кількістю учасників: май-
же 40! По-друге, весь період підготовки відзначався 
особливою атмосферою взаємодопомоги, співпра-
ці, взаємовиручки. Та й питань складних, як таких, 
не виникало, бо, мабуть, додав впевненості нещо-
давно складений педагогами школи залік на рівень 
опанування жестовою мовою. 

Мета, яка об’єднує педагогів — це удосконалюва-
ти знання і вміння з володіння рідною мовою глухих. 
Вони вважають, що це питання — з розряду етичних: 
адже вивчати жестову мову — це поважати своїх ви-
хованців. І чим більше педагогів будуть мати базові 
навички спілкування жестовою мовою, тим комфорт-
нішим буде життя дітей з порушеннями слуху в школі.

Цього разу всі феєричні виступи на фестивалі були 
поєднані темою: «З любов’ю в серці». 

Любов до рідного краю, до своєї батьківщини, 
до неньки-України майстерно донесла до глядачів 
Я.І. Кузьминська в пісні «Україна-вишиванка».

Про материнську любов, найсвятішу у світі, про ди-
тячі долоньки, про сина і доньку, яким потрібна лю-
бов мами й тата, про любов до сестри, яку нам поси-
лає Бог, про щиру і безкорисливу любов бабусі роз-
повіли душею і серцем, красномовним жестом і ви-
разною мімікою І.В. Китманова («Мальви»), Н.В. Вай-
ло («Малесенькі долоньки»), К.А. Марченко («Моя 
сестра»), Ю.В. Геращенко («Батькам»), Т.В. Миша 
(«Пісня про бабусю»).

Яке воно насправді, кохання? Тихе і спокійне, тре-
петне і ніжне, вірне і зрадливе, неповторне, нерозді-
лене і єдине на все життя! Всю гаму таких прекрасних 
і непростих почуттів жестами передали Н.В. Пилипен-
ко («Палала»), М.В. Кабаченко («Вільний птах»), Ю.В. 
Марущак, А.О. Тимчура, В.О. Роман, О.Г. Золотарен-
ко («Ой, у гаю при Дунаю»), С.В. Квас («Фантастична 
жінка»), Т.М. Волкова і В.Г. Квас («Мати каже прав-
ду»), Т.С. Кущ («Але ж я тебе любила»), О.І. Колосо-

ва, А.С. Штаній (« Я не можу жити без тебе»).
Як можна передати словами те, що живе у найпо-

таємніших куточках серця, що очищує душу, напов-
нює її різнобарв’ям почуттів? Це складне завдання 
вдалося виконати і донести до вдячної публіки на-
шим колегам: Л.В. Кравченко («Не питай»), Я.І. Кузь-
минській («Свята»), С.В. Чураковій («Я закохалась»), 
І.Ю. Квас, В.В. Савенко, О.О. Гречко, К.Г. Квас («Ти 
ж мене підманула»).

Півтори години феєричного дійства промайнули як 
мить. Та вдячні глядачі не втомлювались аплодува-
ти, посміхатись, радіти, сміятись, а ще — виражати 
свої глядацькі симпатії: шквал емоцій викликав ви-
ступ Є.О. Терновського і С.С. Мітічкіної («Цьомаю»).

Були на цьому заході й дебютанти: вперше пере-
клад текстів жестовою мовою здійснили Н.В. Полон-
нік, А.Ю. Марков, О.С. Гонтар, О.Д. Савенко. 

Директор школи-інтернату Г.В. Панченко постій-
но наголошує, що знання вчителями і вихователя-
ми жестової мови дає їм можливість спілкуватися 
з дітьми, що мають проблеми зі слухом, на їх рідній 
мові. Такі свята теж потрібні. Дуже важливо, що діти 
сприймають жестову пісню як словесний ряд, живо 
реагують на слова, їх значення, сприймають жести, 
тим самим стають активними учасниками цього дій-
ства. Робота по удосконаленню педагогами знань 
і вмінь з володіння жестовою мовою буде продовжу-
ватись і надалі. 

…Стихли оплески, діти повернулись до клас-
них кімнат, особливе пожвавлення спостерігалось 
в імпровізованій фотозоні. Та ще довго у свідомості 
на всі лади та смаки тихо, але стверджуюче звучало 
як рефрен: «Світ починається з любові»…

Л. КВАС, 
вчитель Кам’янської школи-інтернату (Запорізька обл.)

Повний текст — на сайті газети. Більше фото — на 3 стор. обкладинки.
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Одразу після закінчення виступів почалось жваве обговорення, обмін думками і враженнями серед учнів, 
особливо старшокласників, а також працівників школи.

Юлія МАШКІНА, учениця 12-А класу:
«Серед нечуючих є багато артистичних людей. 
А от наші чуючі педагоги точно і майстерно мовою 
жестів передали настрій і особливості пісень. Було 
дуже цікаво. Не хочу нікого образити, але найбільше 
вразили виступи Ірини Вікторівни, Світлани Сергіївни 
і Євгена Олександровича, а також сподобалась ак-
торська гра педагогів у пісні «Ти ж мене підманула».

Олександра ВЕДМЕДЬКО,  
учениця 12-А класу:
«Сподобалось все: виступи, образи, костюми. Всі ду-
же старались. Люблю вас!»

Каміла КАМЧІЄВА, учениця 9-Б класу:

«Наші вчителі й вихователі — супер! Всі виступи ду-
же гарні та зрозумілі».

Т.П. НАКОНЕЧНА, заступник директора 
з навчально-виховної роботи:
«Отримала море задоволення, вражена талантом ко-
лег. Бажаю подальших успіхів! Всім — браво!»

Г.В. АБРАМОВИЧ, голова профспілкового 
комітету закладу:
«Разом ми — сила. Пишаюся колективом, який реа-
лізує завдання будь-якої складності. Подібні свята й 
зустрічі не тільки змінюють наше ставлення до світу 
тиші, вони якісно змінюють світ навколо нас, напов-
нюючи його розумінням, співчуттям, добром».

О.П. КОСМАН, заступник директора з АГЧ:

«Щороку з великим задоволенням відвідую виступи 
педагогів і дітей з піснями у жестовому виконанні. Цьо-
го разу навіть не сподівалась, що тему кохання мож-
на розкрити за допомогою жестів так чуттєво, лірично, 
тонко. За час концерту я пережила бурю емоцій. Са-
ме в такі миті розумієш, що найщиріша любов на все 
життя — це любов до мами, тата, брата, сестри, дідуся, 
бабусі. Ірина Вікторівна так проникливо виконала піс-
ню «Мальви», що присутні в залі не стримували сліз. 

Близькі моїй душі теми розкрили К. Марченко і Т. Ми-
ша у піснях про сестру і бабусю. Єднання сердець, не-
стримне бажання розчинитися у своїй другій половин-
ці, відчути тепло обіймів передали за допомогою мімі-
ки і жестів С. Мітічкіна і Ж. Терновський з піснею «Цьо-
маю». Для себе я зробила висновок, що для життя лю-
бов — це основа основ, це світло, яке допоможе здо-
лати труднощі. Хочу подякувати організаторам, всім 
учасникам. Добре, що такі заходи стали у нас доб рою 
традицією, бо саме вони додають нашому життю світ-
ла, тепла, бажання зробити світ кращим».

О.В. ЛЕБІДЬ, лаборант школи: 

«Безкрайнє море задоволення отримала від виступу 
наших працівників. Тематичний концерт пісень у жес-
товому виконанні промайнув, як одна мить. Дякую 
талановитим артистам. Велика вдячність організато-
ру і консультанту І.В. Китмановій».

С.В. ГАМАШОВА, шеф-кухар школи:

«Вражена виступами педагогів. З кожною піснею пе-
режила всю гаму почуттів, емоцій. Були сльози і сміх, 
захоплення і подив. Дуже сподобалось. Дякую!»

О.В. БРИК, працівниця школи:

«Виступ вчителів і вихователів викликав багато емо-
цій, додав заряд позитиву. Слів бракує. Все було су-
пер!»

Н.В. АДАМЕНКО, працівниця школи:

«Я була в захваті від майстерності педагогів у вико-
нанні жестових пісень. Деякі виступи розчулили сер-
це. Велика вдячність І.В. Китмановій, ініціатору таких 
потрібних заходів».

С.В. МАРУЩАК, бухгалтер:

«Скільки чудових пісень за допомогою жестів вико-
нали педагоги школи! Прекрасне свято краси, добра, 
ніжності подарували нам у переддень свята всіх за-
коханих. Браво учасникам, вдячність їх наставнику 
І.В. Китмановій!

ГЛЯДАЧІ ПРО ФЕСТИВАЛЬ ПІСНІ  
В ЖЕСТОВОМУ ВИКОНАННІ  
У КАМ’ЯНСЬКІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ
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КУЛЬТМАСОВІ ЗАХОДИ В УТОГ

ЗИМОВІ СВЯТА 
В ЧЕРКАСАХ

На початку цього року з ініціативи Черкаської 
ТО УТОГ відбулися дві зустрічі з активістами — вете-
ранами Товариства.

16 січня Черкаська територіальна організація УТОГ 
разом з облорганізацією, ОБК та Радою ветеранів 
організували й провели вшанування з нагоди 60-річ-
чя з дня народження ювіляра — Тетяни Вікторівни 
Круковес, ветерана Товариства та працівниці Чер-
каського БК УТОГ. На цей захід були запрошені гості 
— діти та друзі ювілярки; оформлена стіннівка з фо-
тографіями іменинниці, фотозона з привітаннями, 
шарами, квітами та подарунками.

27 лютого влаштували довгоочікувану зустріч 

«В гості на чай» з нагоди святкування Масничного 
тижня. На гостей чекали розважально-пізнавальна 
програма, конкурс на кращу масляну ляльку, конкурс 
на любителів млинців та вареників. Гості смакували 
національними стравами, власноручно приготовле-
ними вдома: смачними млинцями, варениками з кар-
топлею та капустою, пирогами з яблуками, сирника-
ми, оладками. Не обійшлося і без традиційного ласу-
вання — спеціального вареничного меню, а сюрпри-
зом стало ворожіння.

29 лютого свято продовжили походом у міський 
парк «Сосновий бір», де відбулося святкове гуляння.

Людмила МИХАЛЬЧЕНКО, 
голова Черкаської ТО УТОГ

Фото на 4 сторінці обкладинки

ВІДШУМІЛА 
МАСЛЯНИЦЯ

Відшуміло-відгуділо свято Масляниці 
в КЦ УТОГ.

Клуб «Ветеран» попрацював на сла-
ву: спільно з працівниками Культурного 
центру УТОГ проводили репетиції пісень 
та танців, закуповували продукти.

На заході відбувся конкурс на найкра-
щий, найсмачніший млинець. Хотіли обрати 
одного переможця, та не вийшло! Одразу 
три чарівні жіночки отримали призи. Смако-
ві якості їхніх млинців вразили поважне жу-
рі, до складу якого увійшли голова Всеукра-
їнської ради ветеранів  УТОГ Т.П. Лапієва 
та в.о. голови Київської організації УТОГ 
Т.І. Котова. Привітала гостей свята перший 
заступник голови УТОГ Т.О. Кривко.

Зробили свято Масляниці  справді 
яскравим та незабутнім В.З. Скурчинська 
(Масляна), ведучі Д.І. Березова та О.С. 
Мар’янич, В.Ф. Зварич (Скоморох), само-
діяльні виконавці С.А. Вишневська, О.В. 
Спорадько, К.О. Олійник.

Інформація КЦ УТОГ

ПРИЄМНА МІСІЯ: 
ЛАСУВАТИ МЛИНЦЯМИ

12 лютого, якраз на Свято Трьох Святителів, ветерани 
Львова вирішили провести в приміщенні Центру культури 
і дозвілля УТОГ конкурс «Чиї млинці найсмачніші?»

Свої вироби на конкурс приготували п’ять наших найак-
тивніших ветеранів: Стефанія Семочко, Ірина Бондар, Пет-
ронеля Опинишева, Галина Гладченко, Любов Підківка.

Про Любов Підківку хочемо сказати окреме слово. Пані 
Любов, попри те, що вже відсвяткувала своє 80-річчя, завж-
ди бере активну участь у всіх заходах серед ветеранів. Щиро 
бажаємо їй здоров’я, наснаги, довголіття.

Але повернемося до розповіді про наш конкурс. Оцінювало 
майстерність його учасників журі, яке складалося з глухих 
працівників ЦКіД. У них була приємна місія: ласувати млин-
цями з різними начинками і визначити, які більше до смаку.

Потім учасниці поділились своїми рецептами приготуван-
ня млинців, а після закінчення конкурсу кожна з них отрима-
ла приз. Ну, а після всього було журі набагато авторитетніше 
і кількісне — всі присутні добре поласували млинцями та чаєм. 

Ветерани залишилися дуже задоволені проведеним за-
ходом. Висловлюємо вдячність ЦКіД УТОГ Н.Б. Підгайній 
за організацію свята, а голові Львівської обласної організації 
УТОГ В.В. Балдизі — за виділення коштів на призи.

Львівська обласна рада ветеранів УТОГ
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ УТОГ

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УВП УТОГ: 
НАВЧАННЯ ЩОДО ДІЙ У 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цей матеріал надійшов до редакції 6 березня, коли ми ще тільки 
почали дізнаватися про те, що це таке — коронавірус. Ми й гад-
ки тоді не мали, що термін «надзвичайна ситуація» вже через два 
тижні торкнеться і нас... Сьогодні ми випускаємо цей номер газе-
ти саме в умовах складного епідеміологічного стану і зичимо, щоб 
навички, яким навчалися працівники Чернівецького УВП УТОГ, 
їм у житті не знадобилися. Але вміти запобігти лиху і знати, як ді-
яти у надзвичайних ситуаціях — при пожежі, стихійних катакліз-
мах, у різних складних обставинах — ніколи не завадить.

З цією метою на Чернівецькому УВП УТОГ 
24 лютого 2020 року відбулися тренування колекти-
ву підприємства щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 
Участь у навчанні спільно з бійцями Державної по-
жежно-рятувальної частини № 3 взяли 17 працівни-
ків підприємства. Керівником тренування від Черні-
вецького УВП УТОГ був призначений головний інже-
нер А.В. Сидорук.

Оскільки сучасна система безпеки життєдіяльності 
населення як в Україні, так і в світі в цілому пов’язана 
з підготовкою населення до дій в умовах небезпеки, 
стихійного лиха тощо, одне з основних завдань ци-
вільного захисту — це навчання населення способам 
дій в разі виникнення надзвичайних, несприятливих 
побутових і нестандартних ситуацій та організація 
тренувань. Саме про це говориться в Законі України 
«Про правові засади цивільного захисту».

Тренування, організоване на підприємстві, здій-
снювалося шляхом проведення занять за місцем ро-
боти та участі в навчанні, тренуванні та інших плано-
вих заходах із цивільного захисту, а також індивіду-
ального вивчення способів захисту від небезпек.

Головними завданнями проведення тренування 

з працівниками Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій (ДСНС) було:

— набуття навичок самостійно та швидко прийма-
ти правильне рішення щодо гасіння і ліквідації поже-
жі, аварії, користування вогнегасником на практиці;

— відпрацювання дій щодо запобігання можливим 
аваріям, пошкодженню обладнання та травм персо-
налу під час пожежі;

— організація рятування та евакуації людей і мате-
ріальних цінностей;

— набуття навичок чітких та швидких дій з переми-
кання (знеструмлення) технологічного обладнання;

— визначення безпечних та ефективних методів га-
сіння пожежі на обладнанні, особливо в електроуста-
новках, що перебувають під напругою та набуття на-
вичок застосування первинних засобів пожежогасіння;

— набуття навичок надання першої домедичної до-
помоги потерпілим від пожежі та від отруєння про-
дуктами горіння;

— чітка взаємодія з працівниками ДСНС;
— відпрацювання дій щодо оповіщення ДСНС, пра-

цівників підприємства та всіх причетних до ліквідації 
аварій та надзвичайних ситуацій.

О.В. МАМЧУР, 
помічник директора 
Чернівецького УВП УТОГ
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ОГОЛОШЕННЯ

Абонент № 761 
Жінка з інвалідністю зі слуху, 78 років, висока, 

струнка, енергійна, жвава. Любить куховарити, 
поратися в городі, шити. 

Хоче познайомитись з глухим чоловіком віком 
75–80 років, без шкідливих звичок, який прожи-
ває без сім’ї.

Згодна на переїзд у межах м. Києва та Київ-
ської області.

Можна написати лист на адресу редакції для пе-
редачі абонентці.

м. Київ

 Абонент № 762 (759) 
Жінка з інвалідністю зі слуху, 56 років, невисо-

ка, худорлява, зі світлим волоссям. Житлом за-
безпечена, на переїзд до іншої місцевості не згод-
на.

Хоче познайомитись з чоловіком віком близько 
60 років, без шкідливих звичок.

Абонентці можна написати на мобільний за но-
мером: 095 168 31 46.

м. Київ

Абонент № 763 
Глухий чоловік, 38 років, зріст 175 см, без шкід-

ливих звичок, хоче познайомитись з жінкою чи 
дів чиною з розумною різницею у віці.

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Вартість оголошення в газеті без зазначення номера 

мобільного телефону становить 10 грн, із зазначенням 

мобільного телефону — 15 грн. Вартість адреси одного 

абонента — 10 грн. Для отримання адреси абонента, 

який Вас зацікавив або для опублікування свого оголо-

шення Вам необхідно:

1. Перерахувати в будь-якому поштовому від-

діленні 10 грн (вартість адреси одного абонен-

та або оголошення без зазначення мобільного те-

лефону) на рахунок Українського товариства глу-

хих (ЄДРПОУ 00021344, розрахунковий рахунок 

UA153348510000000002600835829 в АТ «ПУМБ»).

2. Отримати на пошті квитанцію про перерахування 

грошей на вказаний рахунок і, разом з повідомленням 

номера абонента, що Вас зацікавив, або ж текстом Ва-

шого оголошення, вислати до газети «Наше життя» за 

адресою:  Клуб знайомств «Веселка», газета «Наше 

життя», вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150.

Абонентові можна написати на мобільний за но-
мером: 068 979 09 48.

м. Запоріжжя

Абонент № 764 (749)
Слабкочуючий, 44 роки, з сім’ї чуючих. Прожи-

ває в селі. Взагалі не вживає алкоголь, веде здо-
ровий спосіб життя, працьовитий.

Хотів би познайомитися з жінкою віком до 52 ро-
ків, бажано без дітей, щоб любила готувати смач-
ні страви, не боялася сільської праці та була згод-
на на переїзд у село.

Йому можна писати СМС за мобільним номе-
ром: 050 650 78 76. Тим, хто відгукнеться, вишле 
фото і повну домашню адресу.

Запорізька обл.

Кам’янське ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ пропонує роботу
Підприємство запрошує на роботу осіб з інвалід-

ністю 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 гур-
тожитку підприємства.

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

Нам можна написати:
на електронну адресу: kadry.utog@ukr.net 
та на тел./факс: (05692) 3-25-13.






