




Шановні читачі!

У зв’язку з тим, що через пандемію коронавірусу та 
фінансові труднощі інформація про діяльність нашого 
Товариства у наступні періоди буде публікуватися не 
на сторінках газети «Наше життя» УТОГ у звичному 
паперовому вигляді, а в електронній версії газети, ми 
вже почали розміщення архіву газети і останніх її но-
мерів в онлайн-форматі на сайті УТОГ.

Якщо у вас немає змоги читати газету на сайті УТОГ, 
серед можливих варіантів її отримання у паперовому 
вигляді пропонуємо наступні:

• звернутися до обласної чи територіальної органі-
зації УТОГ і домовитися, що вам будуть друкувати 
газету на службовому принтері (на сайті УТОГ бу-
де передбачена функція видрукування газети);

• ті, хто працюють на підприємствах УТОГ чи є вете-
ранами підприємства, мають звернутися до керів-
ництва УВП, яке зобов’язалося друкувати їм газету 
в паперовому вигляді своїми силами (це закладено 
у бізнес-плани і програми директорів на 2021 рік);

• попросити родичів, знайомих, у яких є комп’ютер 
і принтер, видрукувати газету у паперовому вигляді.
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ДО ЗУСТРІЧІ В НОВОМУ РОЦІ НА САЙТІ УТОГ!
Таким чином, давайте й надалі підтримувати зв’язок 

один з одним, обмінюватися інформацією і, попри всі 
негаразди, жити повноцінним життям і вірити в краще. 

Не забуваймо, що у вересні чи жовтні 2021 року від-
повідно до Статуту УТОГ Українське товариство глу-
хих має провести свій черговий з’їзд, на якому його де-
легати підбивають підсумки роботи за минулий період 
і затверджують програму дій на наступні роки.

Для цього нам необхідно спільними зусиллями підготу-
вати і затвердити на з’їзді Концепцію подальшого розвит-
ку Товариства у 2021— 2026 рр., в якій охопити найбільш 
важливі напрями його діяльності. У зв’язку з цим президія 
Центрального правління УТОГ оголосила конкурс на збір 
пропозицій від усіх зацікавлених членів УТОГ щодо:

а)  напрямів діяльності Товариства у 2021–2026 рр.;
б)  змісту найважливіших заходів, які Товариство 

та його обласні організації, підприємства та за-
клади мають виконати у 2021–2026 рр.

Ваші пропозиції з цього питання просимо до 30 бе-
резня 2021 року надіслати до редакції газети «Наше 
життя» УТОГ будь-яким зручним для вас способом 
(поштова та електронна адреси зазначені вище).

З 2021 роком та Різдвом Христовим! 

Хай здоров’я зміцниться, а вірус минеться, 
Хай добро і любов в вашім серці озветься,
Буде радість в оселі, добробут в країні, 
Щоб успішно здолати карантинів руїну!

До зустрічі на сторінках газети «Наше життя» 
у наступному році!
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Завершується чи не найважчий для всіх нас рік,  
під час якого для цілого світу стали звичними слова: 
«коронавірус», «пандемія», «карантин», «ШВЛ», «локдаун»… 
Першими в Україні удар підступної хвороби відчули на собі 
Чернівці. Час минув, а пандемія не вщухає… Про те, як 
працювалося і працюється у таких надзвичайних умовах та про 
багато інших аспектів важливої роботи осередків УТОГ — наша 
розмова з ветераном Товариства, заслуженим працівником 
культури України, головою Чернівецької обласної організації 
УТОГ Людмилою Іванівною ДУБРОВІНОЮ.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ПОПРИ ВСЕ, ЗАПАМ’ЯТАЙМО ЦЕЙ 
РІК ЯК РІК ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО

Підготувала 
Наталія КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Людмилою ДубровіноюІнтерв’ю з Людмилою Дубровіною

— Перш за все, хочу ближче познайомити на-
ших читачів з Вами, Людмило Іванівно. Ваш стаж 
роботи в Українському товаристві глухих складає 
понад 54 роки. А з чого все починалося?

— Далекий 1966 рік. Я мріяла стати юристом, 
суддею. Після закінчення школи вступала до 
Львівського університету, але не пройшла за кон-
курсом. І тоді постало питання про працевлаш-
тування. В той час моя племінниця Світлана, яка 
втратила слух у дитинстві (саме вона змалечку на-
вчала мене жестової мови) запропонувала звер-
нутися до Хмельницького обласного відділу УТОГ. 
На жаль, вакансій там тоді не було, але я отрима-
ла направлення до Кам’янець-Подільського будин-
ку культури УТОГ, на роботу перекладачем-дакти-
лологом. Так розпочалася моя трудова діяльність, 
а вже за декілька місяців мене направили до Киє-
ва, на Курсову базу УТОГ, для проходження курсів 
перекладачів. 

— Яким Вам запам’ятався той час, столиця, лю-
ди? 

— Потрапити молодій 18-річній дівчині з невелико-
го провінційного містечка до столиці — це було диво-
вижно та неперевершено. На Курсовій базі я зустріла 
чудових людей: Тетяну Філяніну, Софію Кушнір, Іса-
ака Сапожникова, які навчали мене жестової мови. 
Це було дуже насичене та прискіпливе навчання, де-
яких слухачів курсів навіть відраховували. Після за-
кінчення мені запропонували роботу в Пущі-Водиці, 
в Будинку відпочинку «Сосновий бір», але я відмо-
вилась, тому що не могла зрадити тих, хто відправив 
мене на навчання і мав у мені потребу. 

— Пізніше Ви здобули освіту, навчаючись у Чер-
нівецькому культурно-освітньому училищі. Це бу-
ло заочне навчання?

— Так, я навчалася заочно. Дуже вдячна своєму 
вчителю, колишньому голові обласної організації 
УТОГ Батшеву М.Б., який майже щопівроку пере-
водив мене на різні посади з метою ознайомлення 
з різними сферами діяльності Товариства. І ось, ко-
ли мене перевели на посаду художнього керівника 
Будинку культури УТОГ, де вирувала щоденна ро-
бота: репетиції, концерти, цікаві вечори, я зрозумі-
ла, що потрібно навчатись. І саме тому вступила 
до училища, де нас навчили організовувати масові 
заходи, писати цікаві сценарії, шукати нові форми 
роботи. З того часу більшу частину своєї діяльності 
в Товаристві я пропрацювала у Будинку культури.

— Хочу наголосити, що Ви понад 46 років пра-
цювали на царині культури, пройшовши шлях від 
художнього керівника до директора обласного 
культзакладу. Здобутки очолюваного Вами ко-
лективу відомі далеко за межами Чернівців. Вар-
то згадати хоча б уславлений самодіяльний театр 
Чернівецького ОБК УТОГ. А які жанри мистецтва 
Вам найбільше до вподоби?

— Мені подобаються різні жанри мистецтва, але те-
атр — найбільше. Коли поринаєш в атмосферу дій-
ства вистави, тоді світ наче завмирає. Тебе захоплю-
ють персонажі, їхні долі, трагічні й щасливі. Ти пере-
осмислюєш життя, твій внутрішній світ стає багат-
шим, чистішим та різностороннім. 

Так, здобутки нашого театру загальновідомі, однак 
я хочу відзначити наших неймовірно талановитих акто-
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рів. Їх роботи оцінювали професіонали, і слова нашого 
відомого українського актора Івана Миколайчука я за-
пам’ятала на все життя: «Це неймовірно, мені не потрі-
бен переклад, я все зрозумів, завдячуючи їхній грі!». 

— Після того, як передчасно пішла з життя Єв-
генія Опанасівна Циганюк, Вам довелося взяти на 
себе керівництво обласною організацією… Шість 
років на цій посаді стали для Вас великим випро-
буванням, чи не так?

— Це не зовсім так. Ця посада не стала для мене ви-
пробуванням, адже, фактично, за всі роки своєї робо-
ти в Товаристві я пройшла усі щаблі різних посад: пе-
рекладач жестової мови, інструктор по роботі на селі, 
інструктор з культмасової роботи, художній керівник, 
директор будинку культури, а найголовніше — я ба-
гато років виконувала обов’язки голови міської ТО 
УТОГ. Також була членом правління та членом прези-
дії обласної організації. Виконувала багато доручень 
голів обласної організації (Комісарової С.П., Циганюк 
Є.О.), підтримувала зв’язки з місцевими органами 
влади. Я постійно знаходилась у процесі розв’язан-
ня питань, що стосувались життя обласної організації 
та членів УТОГ. Тому найголовнішим випробуванням 
тоді став мій вік, і я погодилась виконувати обов’яз-
ки тимчасово, лише на рік. Але, працюючи з чудовим, 
професійним колективом працівників та відчуваючи 
постійну підтримку Центрального правління УТОГ, не-
помітно пропрацювала вже шість років. 

— Чернівецька обласна організація УТОГ подає 
своїм колегам приклад у багатьох сферах своєї 
діяльності. Перш за все хочу відзначити Вашу тіс-
ну співпрацю з місцевою владою, а також спільну 
роботу з двома підприємствами УТОГ, які розта-
шовані у вашому місті.

— Так, справді, діяльність обласної організації 
УТОГ підтримують облдержадміністрація, міська ра-
да, департамент соціального захисту населення, об-
ласне відділення фонду захисту осіб з інвалідністю. 
Наша організація є членом Координаційної ради гро-
мадських та благодійних організацій при виконавчо-
му комітеті міської ради, а також членом комітету до-
ступності облдержадміністрації, де бере участь у роз-
робленні узгоджених програм спільної діяльності 
громадських організацій щодо соціального захисту 
осіб з інвалідністю, підвищення їх соціальної актив-
ності. Протягом останніх чотирьох років облдержад-
міністрацією виділялись кошти на підтримку програ-
ми соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху. 
Також міською радою виділялись кошти на проєкти 
нашої організації як переможця конкурсу соціальних 

проєктів громадських організацій міста. 
Що стосується підприємств — це будні нашої робо-

ти: постійні зустрічі з працівниками, проведення збо-
рів, свят, вітань ветеранів праці, допомога у розв’я-
занні виробничих питань, а також проблем соціаль-
ного захисту працівників. 

— Останнім часом у діяльності облорганізацій 
з’явилося багато нового, зокрема, зараз впроваджу-
ється така форма роботи як «соціальна послуга». Як 
справи з цим нововведенням на сьогодні?

— Ми майже рік працюємо над впровадженням со-
ціальної послуги перекладача жестової мови. У все-
українському реєстрі ми фактично зареєстровані, 
а ось на місцевому рівні ще немає органу, людей, які 
будуть відповідати за цей напрям роботи. Тримаємо 
тісний зв’язок з департаментом соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації. Нещо-
давно відбулося в онлайн-форматі засідання круг-
лого столу «Сприяння інтеграції осіб з інвалідністю 
у суспільство», в якому взяли участь представники 
ОДА, обласного центру зайнятості, обласного відді-
лення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, 
де також обговорювалось це питання. 

Продовження на 4 стор.
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Закінчення. Початок на 2 стор.

Наразі йде процес розбудови ОТГ, формування 
їхніх бюджетів, будемо шукати можливості для як-
найшвидшого розв’язання цього питання. Поки що 
збираємо заяви від членів УТОГ для надання цієї со-
ціальної послуги та чекаємо на остаточні державні рі-
шення з цього питання. 

— Ще один новий напрям діяльності стосується 
широкого застосування комп’ютерних технологій 
у роботі наших організацій, зокрема при реєстра-
ції членів нашого Товариства та наданні послуг 
перекладача жестової мови онлайн (через «Сер-
віс УТОГ»). Які є напрацювання і проблеми у цій 
сфері?

— Життя не стоїть на місці, і новітні технології 
впроваджуються на всіх рівнях. Наша обласна орга-
нізація згідно з постановою Центрального правління 
УТОГ впровадила у роботу таку програму як «Сервіс 
УТОГ», яка надає можливість глухим людям отриму-
вати онлайн послугу перекладача жес тової мови. Ця 
програма широко рекламується на інформаційному 
сайті облдержадміністрації, декілька разів демон-
струвалися ролики про роботу цієї програми на те-
левізійних каналах області та міста. Питання про ро-
боту «Сервісу УТОГ» неодноразово обговорювало-
ся під час засідання комітету доступності при міській 
раді та облдержадміністрації. У зв’язку з відсутністю 

коштів і неможливістю придбання планшетів для за-
безпечення роботи «Сервісу УТОГ» в організаціях та 
установах, ми плануємо виходити з листами на на-
ші ОТГ, які нещодавно затверджені Кабінетом Міні-
стрів, для розв’язання цього питання. 

Декілька слів про реєстрацію членів УТОГ. Якщо 
відверто, розв’язання питання гальмується у зв’яз-
ку з тим, що більшість членів УТОГ похилого віку 
не мають смартфонів, гаджетів, тому у них немає 
можливості зареєструватись. Адже кілька людей на 
один і той самий номер телефона не реєструються… 

— І, звичайно ж, ми не можемо оминути у своїй 
розмові тему пандемії. Як зараз справи в області, 
зокрема серед членів УТОГ? 

— З інформаційних джерел бачимо, що ситуація 
в нашій області залишається досить критичною: ба-
гато нових випадків зараження, виникають пробле-
ми з госпіталізацією хворих. Звичайно, ця хвороба 
не оминула й нашу організацію. В Чернівецькій об-
ласті за весь період пандемії (згідно з моніторингом 
за сільськими радами та онлайн-зв’язку з членами 
Товариства) перехворіли 7 членів УТОГ та 4 пра-
цівники обласної організації. Радує те, що леталь-
них випадків, пов’язаних з коронавірусом, не було. 
Я сподіваюсь, що моя хвороба буде кінцевою (від 
редакції: на час інтерв’ю Людмила Іванівна перебу-
вала на лікарняному). 

— Напередодні Нового року, мабуть, можна не 
питати, з якими надіями Ви зустрічаєте цей но-
вий рубіж… У всіх одна мрія — забути 2020-й як 
страшний сон і якнайшвидше повернутися до 
звичного ритму життя. Чи не так?

— Дозвольте не погодитись. Кожний рік — це рік, 
прожитий людиною, містом, країною, і хоч він дуже 
важкий, проте вніс в наше життя корективи та на-
вчив працювати в таких умовах. Цей рік, як не див-
но, не відштовхнув людей один від одного. Страх, 
який з’явився на початку пандемії, дав зрозуміти, 
що без підтримки нічого не вирішити, і людина по-
винна залишатися людиною. Цей рік навчив нас 
приділяти більше уваги кожному. Не зважаючи ані 
на які труднощі, запам’ятаймо цей рік як рік любо-
ві до ближнього. Сподіваємось на найближче закін-
чення цієї страшної хвороби. А напередодні ново-
річних і різдвяних свят бажаю усім успіхів у спра-
вах, міцного здоров’я, найяскравіших емоцій, радо-
сті та достатку!

— Дякую, Людмило Іванівно, за інтерв’ю і ново-
річно-різдвяні побажання! Вам також зичимо як-
найшвидшого одужання і подальших успіхів!
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Ось і настала радісна хвилина, яку працівники Кіро-
воградської обласної організації УТОГ так довго чека-
ли, протягом чотирьох років своїми силами у вільний 
від роботи час ремонтуючи спортзал ОБК УТОГ. Про 
те, як отримували кошти, закуповували і завозили не-
обхідний для ремонту матеріал та знаходили сили й 
час для того, щоб виконати цей великий обсяг роботи 
— можна окрему велику статтю написати. 

Основний тягар цих турбот взяла на свої тендітні 
плечі голова обласної організації УТОГ Марина Май-
стренко, а допомагав їй у всьому чоловік — Володи-
мир Майстренко, і навіть син долучався до ремонтних 
справ. Щоправда, спочатку активно допомагала май-
же вся нечуюча молодь міста, але з часом вони, ма-
буть, втомилися і приходили до Будинку культури все 
рідше… До фінішної стрічки дійшов разом з Майстрен-
ками лише двірник ОБК Анатолій Іванюта. Може, хтось 
і нудьгував на карантині, а от їм нудьгувати не було ча-
су, адже цього року вдалося виконати завершальну 
частку ремонтних робіт і довести все до кінця. 

15 грудня 2020 року у відремонтованому спортза-
лі зібралися члени УТОГ міста та почесні гості, які 
спеціально завітали, щоб взяти участь у церемонії 
відкриття оновленого спортзалу: голова УТОГ Іри-
на Чеп чина, її заступник з питань управління майном 
Сергій Котельянець та голова Житомирської облас-
ної організації УТОГ, голова Ради голів обласних ор-
ганізацій УТОГ Валерій Дем’янчук.

Те, що вони побачили, приємно вразило: нові сті-

ни, блискуча підлога, яскраві кольори свіжої фарби, 
сучасне облаштування. Потрібно відзначити, що зал 
відновлено майстерно, з великою любов’ю і турбо-
тою до зручностей спортсменів і глядачів. Тридцять 
років це приміщення не використовувалось як спор-
тивний зал, а тепер тут знову проводяться тренуван-
ня й змагання. Це радісна новина для Кіровограда, 
особливо для молоді, адже спорт — це гарантія зміс-
товного дозвілля і приклад здорового способу життя.

Керівники УТОГ взяли участь в урочистому від-
критті спортзалу, під час якого вручили почесні гра-
моти президії Центрального правління УТОГ і подяки 
Міністерства соціальної політики голові Кіровоград-
ської обласної організації УТОГ Марині Майстренко 
та глухим активістам, які брали безпосередню осо-
бисту участь у ремонті. Перекладачу жестової мови 
Н.М. Шалигіній, яка активно працює в програмі «Сер-
віс УТОГ», було вручено планшет (на фото зверху).

Гості відвідали також Кропивницьке УВП УТОГ, де під 
час зустрічі з колективом урочисто вручили директору 
підприємства Геннадію Колодьку свідоцтво та пам’ят-
ний знак про відзначення його як кращого директора за 
підсумками роботи минулого року. Присутні на зборах 
підкреслювали, що отримання керівником цієї нагоро-
ди є результатом діяльності всього колективу. Геннадію 
Колодьку було також вручено підписаний керівництвом 
ЦП УТОГ бізнес-план на 2021 рік і контракт.

Потім гості оглянули підприємство та ознайомили-
ся з продукцією, яку тут випускають.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ 
ВІДКРИТТЯ СПОРТЗАЛУ

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки

Власна інформація
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НОВИНИ ВФГ

У черговому засіданні Секретаріату 10 грудня взя-
ли участь: президент ВФГ Джозеф Мюррей, прези-
дент Товариства глухих Республіки Молдови Р.М. 
Лопатюк, голова Українського товариства глухих І.І. 
Чепчина, заступник голови Білоруського товариства 
глухих С.К. Ганеєва, президент Казахського товари-
ства глухих С.Ш. Тумбетов, президент Вірменського 
товариства глухих Г.В. Григорян, президент Всеро-
сійського товариства глухих С.О. Іванов, президент 
Союзу глухих Грузії А.М. Бататунашвілі, президент 
Товариства глухих Узбекистану Г.У. Шодієва.

На порядку денному засідання було інформування 
про діяльність товариств глухих, членів РС СЄСА за 
2020 рік, зокрема під час пандемії коронавірусної ін-
фекції, та вибори директора РС СЄСА.

Представники товариств глухих відзвітували про 
те, який стан справ у їхніх країнах у сфері забезпе-
чення прав глухих, зокрема щодо доступу до пере-

кладу національною жестовою мовою, соціального 
захисту та у сфері охорони здоров’я.

За результатами виборів на черговий п’ятирічний 
термін одноголосно обрано керівником РС СЄСА 
Григора Ваніковича Григоряна, президента Вірмен-
ського товариства глухих. 

Президент ВФГ Джозеф Мюррей у своєму висту-
пі проінформував про подальші кроки, спрямова-
ні на підвищення рівня життя і соціального захисту 
осіб з порушеннями слуху, зокрема про підготовку 
пропозицій Всесвітньої федерації глухих стосовно 
збільшення розміру зображення перекладача жесто-
вої мови на телебаченні до 33% екрану (раніше діяла 
норма — 25%). Отже, найближчим часом на підста-
ві документів, отриманих від ВФГ, всі організації глу-
хих, зокрема й УТОГ, мають працювати з телебачен-
ням своєї країни стосовно збільшення розміру зобра-
ження перекладача.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРІАТУ ВФГ КРАЇН СХІДНОЇ 
ЄВРОПИ І СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ

Як відомо, Всесвітня федерація глухих має 8 регіональних се-
кретаріатів, які співпрацюють із Секретаріатом ВФГ та звітують 
про свою діяльність. Регіональний секретаріат Всесвітньої фе-
дерації глухих країн Східної Європи і Середньої Азії, до якого 
входять товариства глухих колишніх держав СНД, був створе-
ний у травні 1995 року.

Власна інформація
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НАШІ КОНКУРСИ

Запитання на засипку: скільки 
у нас в українських соціальних ме-
режах активних глухих відеокомен-
таторів чи блогерів? Мало…

Але робота, яку вони проводять, 
є надзвичайно важливою, особливо 
в умовах карантину і соціальної ізо-
ляції. З огляду на це постає ще одне 
запитання: як навчати цій досить не-
простій справі, хто буде ділитися до-
свідом і як все це організувати?

У зв’язку з цим виникла ідея 
провести конкурс відеокоментато-
рів. Спочатку більшість сприйняла 
цю ідею критично: мовляв, їх же 
фактично немає, то хто з ким буде 
змагатися? Відповідь одна: немає 
— так будуть! Зразу будемо і на-
вчатися, і обмінюватися досвідом, 
і змагатися, хто ж кращий.

І сьогодні можна вже стверджу-
вати, що І Всеукраїнський конкурс 
відеокоментаторів УТОГ відбувся!

Не одразу його учасники зро-
зуміли, що від них вимагається. 
Коли Оргкомітет у листопаді пе-
реглянув роботи, які надійшли на 
конкурс, враження було не най-
кращим. Першою чергою, до-
велося відхилити ті відео, які не 
відповідали технічним вимогам 
(формат, якість зображення то-
що). Було також порушення Поло-
ження про конкурс у частині участі 
в ньому працівників УТОГ. Адже 
саме вони найчастіше володіють 
інформацією і виступають комен-
таторами у соціальних мережах. 
А в організаторів конкурсу була ін-
ша мета — залучити до конкурсу 
членів Товариства, які в УТОГ не 
працюють, тобто коментують події 
на громадських засадах. 

Без зауважень прийняли лише 

кілька відеоробіт, і серед них — 
сюжети, зняті Полтавською облор-
ганізацією УТОГ (відеокоментато-
ри — Ада Лук’янова і Андрій За-
харченко). Тож Оргкомітет вирішив 
подати їх за взірець, розмістивши 
ці відео на сайті УТОГ, і прийняв 
рішення про продовження терміну 
надання інших робіт. І справа зру-
шила з місця: надійшли нові цікаві 
відео, ми дізналися про нових та-
лановитих коментаторів, з’явилися 
нові обличчя й нові сюжети. 

Завдяки цьому на завершально-
му етапі, після надходження нових 
відеовиступів коментаторів, орг-
комітетом було відібрано 23 роли-
ки (про УТОГ і на задовільну тему) 
від 15 членів УТОГ. Ці роботи й бу-
ли розміщені на сайті УТОГ для 
проведення голосування серед 
членів УТОГ — відвідувачів сайту. 

Пристрасті розгорілися не на жарт! 
До останнього — до пів ночі 17 груд-
ня тривало голосування на сайті, за 
підсумком якого переможцем став 
В.О. Кравець-Мінськой, м. Запо-
ріжжя з відеороботою «Маріїнське 
училище». Він і отримає Приз гля-
дацьких симпатій. Очевидно, дуже 
сподобалася всім цікава тема його 

розповіді, що ґрунтується на його 
власних історичних дослідженнях 
з історії глухих. Саме тому й дозво-
лив Оргкомітет пропустити цю ро-
боту до конкурсу, хоча в ній є суттє-
ві порушення хронометражу (дов-
ше на 4 хвилини) і зауваження до 
якості роботи коментатора. 

Але у журі конкурсу, яке також 
визначало переможців, зовсім ін-
ша — відмінна від глядацької, точ-
ка зору. Після напружених супере-
чок, роздумів і підбиття підсумків, 
журі оголосило такий висновок:

 — перше місце — А.М. Лук’яно-
ва, м. Полтава, відеоробота 
«Людина, віддана УТОГ»;

 — друге місце — О.Є. Бобирєва, 
м. Харків, «УТОГ — наш рід-
ний дім»; 

 — третє місце —  І.А. Кава, м. Тер-
нопіль, «УТОГ — гарантія інфор-
мації».

Велика подяка всім, хто знайшов 
час і можливості для участі в конкур-
сі. Вітання його переможцям! А ми 
(і учасники, й організатори) навчає-
мося далі, враховуємо помилки і го-
туємося до наступного конкурсу.

ВЧИМОСЯ БУТИ 
ВІДЕОКОМЕНТАТОРАМИ

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки



8

НАШЕ ЖИТТЯ ГРУДЕНЬ 2020

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ

З 30 листопада до 4 грудня 2020 року у м. Києві 
проходив навчально-практичний семінар «Послуги 
перекладача жестової мови — особливості та специ-
фіка надання якісних послуг» для перекладачів жес-
тової мови Товариства глухих, задіяних у реалізації 
Всеукраїнського проєкту «Сервіс УТОГ– 24/7» — си-
стема цілодобового дистанційного відео зв’язку з пе-
рекладачем жестової мови Українського товариства 
глухих». Цей проєкт реалізовується за фінансової під-
тримки з державного бюджету України відповідно до 
Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проєктів, заходів), розроблених інститутами грома-
дянського суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Реалізація проєкту «Сервіс УТОГ– 24/7» — систе-
ма цілодобового дистанційного відеозв’язку з пере-
кладачем жестової мови Українського товариства 
глухих» передбачає налагодження та стабільну ді-
яльність в цілодобовому режимі системи відеозв’язку 
з перекладачем жестової мови для будь-якої люди-
ни з порушеннями слуху, для якої основним засобом 
спілкування є жестова мова. Саме принцип цілодобо-
вої роботи вдалося забезпечити завдяки фінансовій 
підтримці для реалізації проєкту — залучивши ква-
ліфікованих перекладачів жестової мови до роботи 

у нічний час та святкові і вихідні дні.
Разом з цим робота в онлайн-режимі — це новий 

формат та досвід роботи, який передбачає низку ме-
тодів, принципів та правил, які потребують узагаль-
нення, систематизації та подальшого поширення, що 
й було зроблено під час навчально-практичного семі-
нару, в якому взяли участь перекладачі жестової мо-
ви з більшості обласних центрів України та активісти 
з порушеннями слуху — безпосередні отримувачі по-
слуг «Сервіс УТОГ – 24/7». У зв’язку з діючими сані-
тарно-гігієнічними нормами при проведенні масових 
заходів навчально-практичний семінар було прове-
дено двічі — для двох різних груп учасників.

Під час навчально-практичного семінару слухачі 
ознайомилися з результатами роботи «Сервіс УТОГ» 
від моменту його заснування до періоду реаліза-
ції проєкту «Сервіс УТОГ – 24/7», обмінялися влас-
ним досвідом роботи у онлайн-режимі, взяли участь 
у практичній роботі в «Сервіс УТОГ – 24/7». Під час 
практикуму вони мали змогу детально проаналізу-
вати особливості роботи перекладача жестової мо-
ви в онлайн-форматі та практично попрацювати на 
тренінгу «Як зрозуміти і правильно перекласти глуху 
людину» разом з Тетяною Журковою, головою Все-
української ради перекладачів жестової мови УТОГ.

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ДЛЯ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ  
ЗА ПРОЄКТОМ «СЕРВІС УТОГ 24/7»
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ЛЮДИ НАШОГО ТОВАРИСТВА

Також для всіх учасників семінару було організова-
но відеоконференцію з колегами з Литовського цен-
тру перекладачів жестової мови — Арунасом Бражін-
скасом, членом Комітету глухих перекладачів Євро-
пейського форуму перекладачів жестової мови, та 
Рамуне Леонавічене, президентом Литовської асоці-
ації перекладачів жестової мови та керівником Цент-
ру перекладачів жестової мови, які розповіли про ли-
товський досвід організації роботи перекладачів жес-
тової мови, а також про діяльність Литовського това-
риства глухих та організацію надання послуг особам 
з порушеннями слуху у Литві. Робота перекладачів 
жестової мови в Литві має стабільну державну під-
тримку та відповідальність держави в забезпечен-
ні повного комплексу перекладацьких послуг, що 
гарантує якісний процес реабілітації глухої людини 
у суспільстві. Цікавим є литовський досвід профе-
сійної підготовки перекладачів жестової мови та за-
безпечення статусу професії, яка виведена в країні 
на рівень суспільно-важливої спеціальності, має ста-
тус професіоналів, прирівняних до перекладачів іно-
земної мови. Це, своєю чергою, сприяє високоякіс-
ній професійній підготовці при урядовій підтримці за 
професією «Перекладач жестової мови» та забезпе-
чує значну кількість перекладачів жестової мови, що 
дозволяє значною мірою задовольнити потребу у їх-
ніх послугах.

Учасників навчально-практичного семінару привіта-
ли представники Фонду соціального захисту інвалідів 
та голова Українського товариства глухих Ірина Чеп-
чина, яка вручила перекладачам жестової мови, за-
лученим до реалізації проєкту «Сервіс УТОГ– 24/7» 
у цілодобовому режимі, технічні засоби для облаш-
тування робочого місця — планшети та гарнітуру, які 
були придбані в рамках реалізації проєкту і дозволять 
забезпечувати якісний та комфортний відео зв’язок 

для всіх учасників процесу надання послуги перекла-
ду жестовою мовою в режимі відеозв’язку.

На запрошення організаторів семінару привітати 
учасників прибула також Наталія Кравцова, голова 
нещодавно створеної Всеукраїнської асоціації пе-
рекладачів жестової мови, яка пообіцяла всебічну 
професійну підтримку перекладачам жестової мови 
та готовність до кропіткої роботи над утвердженням 
статусу їхньої професії.

Під час навчально-практичного семінару також 
проведено обговорення кодексу етики перекладача 
жестової мови, який готується до затвердження.

Додатково хочемо зазначити, що реалізація Все-
українського проєкту «Сервіс УТОГ–24/7» — систе-
ма цілодобового дистанційного відеозв’язку з пере-
кладачем жестової мови Українського товариства 
глухих» дала змогу значно вдосконалити систему 
«Сервіс УТОГ– 24/7», а також почати роботу над роз-
робкою спеціального програмного забезпечення, яке 
в разі потреби дозволить значною мірою покращити 
процес взаємодії з перекладачем жестової мови че-
рез спеціально розроблені мобільні додатки.



10

НАШЕ ЖИТТЯ ГРУДЕНЬ 2020

ОСВІТА ГЛУХИХ

Цей захід планувалося провести в столичних 
спецшколах навесні 2020 року «наживо», за участі 
учнів і вчителів, проте складна епідемічна обстанов-
ка не дозволила це зробити. Отже, довелося шукати 
вихід: так виникла ідея провести не семінар, а вебі-
нар на базі програми Zoom. 

Було багато хвилювань і технічних проблем. Неда-
ремно кажуть, що «перший млинець нанівець», то-
му перший досвід такого вебінару дуже повчальний. 
Врешті, організувати таку онлайн-зустріч для 32 осіб, 
час тина з яких ніколи в Zoom не працювали — спра-
ва непроста.

Під час підготовки до вебінару було запропоновано 
відзняти відео своїх уроків вчителям праці спецшко-
ли № 9 — В.В. Стьопкіну та А.Г. Ковтун, вчителю об-
разотворчого мистецтва спецшколи № 18 Є.А. Фі-
ненку, а також запрошено поділитися багатим досві-
дом роботи О.Б. Богуш, вчительку образотворчого 
мистецтва Одеського навчально-реабілітаційного 
центру «Чути серцем» Одеської обласної ради (стара 
назва — КЗ «Одеська загальноосвітня школа-інтер-
нат № 97).

Ці відео по черзі були показані учасникам вебіна-
ру, а потім відбулося обговорення побаченого. Від 
досвідченого ока колег не сховалося нічого. Вони 
звернули увагу і на оснащення класу, і на висвітлен-
ня теми уроку, і навіть на термінологію, яку вживають 
вчитель та учні. Так, М.Ю. Поплавко — відомий ху-

дожник і досвідчений педагог, звернув увагу на не-
обхідність вживання правильних жестів, які познача-
ють такі терміни з образотворчого мистецтва як «жи-
вопис», «графіка», «пейзаж» тощо. Всі погодилися 
з його думкою, що необхідно розробити мініжестів-
нички спеціальних термінів з різних навчальних пред-
метів. Зауважимо, що ця пропозиція не раз звучала 
на зборах ОНП, але до реалізації її так і не дійшло. 

Частково ця ідея реалізована в Київському фахо-
вому коледжі прикладних наук (колишньому техні-
кумі легкої промисловості), де працює велика група 
перекладачів жестової мови, які гуртом зібралися, 
об’єднали свій досвід і видали жестівничок термінів, 
які вживаються у легкій промисловості. З ним члени 
ОНП мали змогу ознайомитися під час свого семіна-
ру, який проходив у коледжі у 2018 році. Молодці, ко-
леги з коледжу! Той семінар, який також проводився 
за підтримки київської влади, члени ОНП згадують 
з величезним задоволенням і вдячністю.

Але повернемось до цьогорічного вебінару і ще 
раз висловимо надію, що вчителі-предметники змо-
жуть об’єднатися і розробити свої невеликі жестів-
ники вузькопрофесійних термінів. Це дуже актуаль-
на проб лема для спецшкіл для дітей з порушеннями 
слуху, яка потребує свого вирішення.

За підсумками вебінару його учасникам будуть на-
діслані сертифікати. 

Велика подяка всім, хто долучився до організації та 
проведення цього заходу.

ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР ДЛЯ ЧЛЕНІВ ОНП
За підтримки Київської міської державної адміністрації 20 листо-
пада відбувся вебінар для вчителів з порушеннями слуху — членів 
Об’єднання нечуючих педагогів (ОНП) на тему: «Обмін досвідом ро-
боти вчителів-предметників з праці та образотворчого мистецтва».

Власна інформація
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ДРУГА, 
КОЛЕГИ, ПОБРАТИМА…

14 грудня 2020 року зупинилося серце Олександра 
Олексійовича Савченка – сурдопедагога, кандидата 
педагогічних наук, фізика і математика, коханого чо-
ловіка і люблячого батька, нашого друга і побратима.

Народився Олександр 22 червня 1955 року на 
Чернігівщині, де у школі для глухих працювали його 
батьки: мама, Марія Аврамівна, — вчителькою, а та-
то, Олексій Йосипович, — директором.

У 1955 році сім’я переїхала до Києва. Мама працю-
вала у педінституті на кафедрі логопедії, прищеплю-
вала синові любов до науки. Після закінчення школи 
Сашко вступив до педінституту на фізико-матема-
тичний факультет, який закінчив у 1976 році і почав 
працювати в середній школі вчителем математики. 

По завершенні служби у військах ППО на посаді 
інженера наведення ракет, Олександр почав пра-
цювати у школі-інтернаті № 18 м. Києва і знову вчи-
тися. У 1983 році він отримав диплом вчителя шкіл 
для глухих і слабкочуючих дітей. Спочатку працював 
вчителем математики, а згодом — заступником ди-
ректора. Тут познайомився з майбутньою дружиною, 
Галиною, з якою одружився у 1985 році. У родині на-
родився син, якого на честь батька назвали Олек-
сандром.

 З 2000 року Олександр Олексійович почав працю-
вати у Центрі слухової реабілітації «Аврора», де були 
створені всі можливості для його наукової та прак-
тичної діяльності. У 2004 році він захистив дисерта-
цію.

У 2000 році доля звела Олександра Олексійовича 
з професором Майклом Роддою з Альбертського уні-
верситету та вчителем Львівської школи для глухих 
Ігорем Кобелем, з якими вони у співпраці з директо-
рами шкіл, педагогами та батьками створили Україн-
сько-канадський альянс для глухих та слабкочуючих, 
метою якого була промоція української жестової мо-
ви та боротьба за її легалізацію у системі навчання.

З 2000 року під керівництвом Олександра Савчен-
ка і його команди друзів-однодумців було проведено 
30 літніх і зимових таборів «Школа української мови 
та культури глухих». Боротьба за легалізацію укра-
їнської жестової мови увінчалась у 2009 році дозво-
лом Міністерства освіти і науки викладати навчаль-
ний предмет «Українська жестова мова» в школах 

для глухих і слабкочую-
чих дітей, а у 2019 ро-
ці, з прийняттям Зако-
ну «Про функціонуван-
ня української мови як 
державної», у якому 
четверта стаття при-
свячена рідній мові глу-
хих людей, вона отри-
мала державну підтримку. 

За станом здоров’я у 2017 році Олександр Олексі-
йович змушений був звільнитися з улюбленої робо-
ти, проте завжди цікавився досягненнями сурдопе-
дагогів, вів активне громадське життя.

Олександр Савченко користувався авторитетом за 
межами України. Тривалий час він провів у відряджен-
ні в Канаді, де подорожував за підтримки доктора Ро-
мана Петришина, директора Українського центру за-
собів та розвитку Університету МакЮена і доносив 
слово про життя глухих в Україні у наукових закла-
дах і спільнотах глухих; з науковим візитом відвідував 
Сполучені Штати Америки за програмою обмінів про-
грами USAID; брав активну участь у проведенні кон-
ференцій та наукових заходів міжнародної корпорації 
з виробництва слухопротезувальної техніки «Отікон».

Завжди позитивний, усміхнений, врівнова-
жений, толерантний — таким ми знаємо те-
бе. Нам дуже тебе бракуватиме, Друже, тво-
го спокійного і розважливого голосу телефо-
ном, твоїх жартів і мудрих порад, твоїх ідей 
і планів. Ти завжди з нами, у нашій пам’яті, 
спогадах, думках і молитвах, наш Друже, Ко-
лего, Брате…

Ігор Кобель, Оксана Дмітрієва, друзі, колеги, учні

Центральне правління УТОГ, усі члени 
нашого Товариства, Об’єднання нечуючих 
педагогів глибоко сумують з тяжкої 
непоправної втрати й висловлюють 
слова щирого співчуття та підтримки 
рідним і близьким Савченка Олександра 
Олексійовича.
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НОВІ ВИДАННЯ

Як зазначається у передмові до цієї книги, «авто-
ри-укладачі видання — ветерани нашого Товариства, 
Почесні члени УТОГ Наталія Василівна Іванюшева 
та Володимир Вікторович Скурчинський — є но-
сіями й, не побоїмося цього рідко вживаного зараз 
слова, пропагандистами усталених, вивірених жес-
тів, які використовувалися не одним поколінням глу-
хих людей в Україні. Саме такі жести вже понад півві-
ку передає молодому поколінню перекладачів жесто-
вої мови справжній корифей жестового перекладу 
Н.В. Іванюшева, а визнаний знавець історії спільно-
ти глухих В.В. Скурчинський саме такою мовою ве-
де свої неоціненні розповіді та яскраво і талановито 
виступав зі сцени у спектаклях і декламаціях. Вони 
передають ці знання молодому поколінню немов ес-
тафету від попередніх поколінь, адже з раннього ди-
тинства перейняли цю мову від своїх глухих батьків 
і пронесли через усе життя».

Отже, наші ветерани продовжують щедро ділити-
ся своїми неперевершеними знаннями української 
жестової мови і багатим перекладацьким досвідом. 
А цих знань і досвіду у авторів посібника дуже бага-
то! 

Тому й запропонував Володимир Вікторович зро-
бити посібник з української жестової мови, який би 
об’єднав в єдине ціле старі «класичні» жести, безу-
мовним знавцем яких є Наталія Василівна, і нові жес-
ти до сучасних термінів, які виникли останнім часом. 
Зокрема, у посібнику наводяться жести, які познача-
ють технічні новинки, комп’ютерну термінологію тощо 
— над цим розділом працював глухий художник М.Ю. 
Поплавко.

Кожний запропонований жест має 
зображення у вигляді малюнка. Автори 
посібника відмовились від використан-
ня фотографій, традиційно вживаних 
раніше в посібниках з жестової мови, 
і переконані, що такий підхід дозволить 
передати пластичність та чіткість жесту 
з найбільшим інформаційним та змісто-

вим наповненням.
Малюнки жестів, які були у раніше виданих посіб-

никах, що зберігаються в Музеї історії УТОГ у В.В. 
Скурчинського, були доопрацьовані і змінені дизай-
нером П.В. Моргуновим у відповідності з сучасними 
вимогами. Крім того, опис жестів зроблено власний, 
авторський, з урахуванням реалій вживання жестів 
в українській жестовій мові. За це велика подяка 
С.В. Кульбіді — професору, доктору педагогічних 
наук, головному науковому співробітнику відділу 
навчання української жестової мови Інституту спеці-
альної педагогіки і психології імені М.Д. Ярмаченка.

Робота тривала не один рік, допомагали в ній ко-
лишні працівники редакції газети «Наше життя», за 
що їм усім велика подяка.

Звичайно, охопити все багатство жестової мови 
практично неможливо, тому зупинилися на найпо-
ширеніших жестах. Таким чином, у посібнику зібрано 
близько тисячі жестів за різними темами.

Посібник знайомить з найуживанішими поняттями 
української жестової мови, вводить у «світ жестової 
мови» всіх, хто займається подоланням наслідків глу-
хоти, надає практичну допомогу в оволодінні засоба-
ми спілкування з особами з порушеннями слуху. По-
сібник розрахований як для стаціонарного навчання, 
так і для самостійного вивчення.

Сподіваємось, що читачі отримають від цього ви-
дання, яке всі, хто над ним працював, готували до 
друку з великою любов’ю, не тільки користь, а й ра-
дість — радість відкриття багатої й насиченої новою 
інформацією української жестової мови.

Є ЩЕ ПОРОХ У ПОРОХІВНИЦЯХ, 
А ЖЕСТИ — У ЖЕСТІВНИКАХ!

Нещодавно вийшов посібник ветеранів УТОГ, Почесних членів 
нашого Товариства Н.В. Іванюшевої та В.В. Скурчинського «Ми-
нуле і сучасне у жестовій мові».
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НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ

Усі розуміють, що зараз через пандемію коронаві-
русу дуже змінилося наше з вами життя, але ми при-
стосовуємося до таких умов, живемо і працюємо. 

У кінці січня 2020 року в Житомирі відбулися звіт-
но-виборчі збори серед ветеранів УТОГ, де більшіс-
тю голосів обрали мене — Н.В. Середу, на посаду 
голови ОРВ. 

Г.П. Люльченко, який пропрацював багато років 
у нашому Товаристві й тривалий час був головою Ра-
ди ветеранів, через поважний вік (йому вже понад 80 
років) склав свої повноваження.

У березні, ще до оголошення карантину, Житомир 
за лінією «Інваспорту» приймав чемпіонат Украї-
ни з шашок–64 серед глухих. Приїхали спортсмени 
з різних міст України, було створено 70 команд. На-
ші ветерани та молодь активно виступили у цих зма-
ганнях.

Артисти Народного самодіяльного театру Будинку 
культури УТОГ у січні взяли участь у Всеукраїнсько-
му різдвяному флешмобі «Нова радість стала» серед 
творчих колективів міста, виступили на площі імені 
С. Корольова біля Житомирської обласної державної 
адміністрації. Ми також привітали зі святами мера міс-
та, голову облдержадміністрації, керівництво області, 
району, депутатів та меценатів, котрі нам допомага-
ють.

У лютому відбувся конкурс «Любви все возрасты 
покорны». В цьому конкурсі взяли участь 3 сімейні 

пари. Найстарша з них має 
55 років сімейного стажу, 
друга пара — 50 років сі-
мейного життя, а молод-
ше подружжя — 7 років 
разом. Конкурс пройшов 
весело. Всі пари отримали 
премії та подарунки.

Провели також виста-
ву-концерт «Масляна», 
конкурс на кращі млинці, 
вікторини, ігри та розваги 
до цього веселого народ-
ного свята.

Під час карантину, на травневі свята актив клубу 
«Ветеран» разом з головою і працівниками обласної 
організації УТОГ навідувались до важкохворих та оди-
ноких людей і привозили їм продуктові набори й ліки.

Коли скасували карантин, ветерани з великим за-
доволенням почали знову відвідувати Будинок куль-
тури УТОГ, адже дуже скучили за живим спілкуван-
ням. Щосереди вони слухали інформацію нашого го-
ловного лектора В. Римарьової про події у світі, Укра-
їні та інші новини.

Також різну інформацію ветеранам надавали пра-
цівники обласної організації УТОГ та актив ОРВ: 
О. Попроцький, М. Кумечко, Г. Люльченко та інші. 

Продовження на 14 стор.

ВЕТЕРАНИ ЖИТОМИРА 
ЗВІТУЮТЬ ПРО РОБОТУ

Вас вітає Житомирська обласна рада ветеранів УТОГ! Про-
понуємо свій звіт про роботу за рік, що минає.

Наталія СЕРЕДА, 
голова Житомирської обласної 
ради ветеранів УТОГ

Наталія СЕРЕДА
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Закінчення. Початок на 13 стор.

Серед них був і М. Цимбал, який нещодавно пішов 
з життя — цікавий оповідач, талановитий актор На-
родного театру БК УТОГ, чудовий спортсмен, який 
неодноразово посідав призові місця з шашок.

Під час карантину ветерани ділилися один з одним 
рецептами народної медицини та рекомендаціями лі-
карів, як захистити себе і свої сім’ї від коронавірусу. 

Тим, хто потребував допомоги, надавали одяг, ліки 
та продукти.

Наші хлопці допомогли одинокій жінці, ветерану 
війни С. Гермаш відремонтувати дах хати й хвіртку, 
замінити вхідні двері.

Також працівники БК УТОГ та актив клубу «Вете-
ран» привітали з 75-річним ювілеєм Н. Пасічниченко, 
відвідавши її вдома.

Голова обласної організації УТОГ В. Дем’янчук до-
поміг ветерану УТОГ Н. Макаренко дістатися до Оде-

си, де їй необхідно було прооперувати очі в клініці імені 
академіка Філатова. В. Дем’янчук також надавав допо-
могу іншим ветеранам у розв’язанні різних проблем.

Перекладач жестової мови С. Уральцева в месен-
джері Телеграм щодня інформує глухих житомирян 
про події в Житомирі, зокрема про становище через 
пандемію. 

До Дня людей похилого віку до нас в ОБК завіта-
ли мер міста та депутати міської ради, які нам завж-
ди допомагають. Разом з ними ми провели флешмоб 
«Українська жестова мова для всіх». 

До виборів органів місцевої влади також була про-
ведена велика робота. Голова нашої обласної орга-
нізації УТОГ В.С. Дем’янчук балотувався в депута-
ти обласної ради. Він отримав багато голосів містян, 
але до обласної ради не пройшов.

Ця перша спроба і цей досвід має для нас всіх ве-
лике значення. Впевнені, що надалі члени УТОГ бу-
дуть сміливіше йти в депутати, піднімаючи планку 
можливостей для глухої людини.

Попри складне становище, яке склалося в нашій об-
ласті, хочу зазначити, що ми намагаємося підтримува-
ти один одного, надавати допомогу і не падати духом. 

Наостанок хочу привітати всіх з Новим роком та 
Різдвом Христовим і побажати міцного здоров’я й 
оптимізму. Бережіть себе і свої родини!

26 грудня відзнача-
тиме свій ювілей чу-
дова жінка, ветеран 
Ужгородського УВП 
№ 2 УТОГ, передова 
швачка Ольга Юріївна 
НІРІ!!!

Якби в словах 
була пророча сила,

А в серці чарів 
полум’я цвіло,

То ми б для Вас усе в житті зробили,
Щоб дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою директор та  
колектив Ужгородського УВП № 2 УТОГ

На початку грудня приймала 
щирі вітання з ювілеєм стар-
ший інженер-технолог Дро-
гобицького меблевого під-
приємства «Карпати» УТОГ 
Марія Петрівна МАЦИГІН.

Це ерудований спеціаліст, на-
ставник і просто щира й добра 
людина, для якої майже сорока-
річний період роботи на підпри-
ємстві став частиною її життя і професійного зростан-
ня, мірилом милосердя і взаємоповаги.

Благодаті, миру і любові
Хай щодень для Вас дарує світ,
Тож бажаєм щастя і здоров’я,
І, як в нас ведеться, —
Многих-многих літ!

Колектив і первинна організація УТОГ Дрогобицького 
меблевого підприємства «Карпати» УТОГ

НЕХАЙ ЗДІЙСНЯТЬСЯ 
ТИСЯЧІ БАЖАНЬ!

БАЖАЄМ ЩАСТЯ І 
ЗДОРОВ’Я!
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НА ДОЗВІЛЛІ

Маріїнський палац, що розташований в історичній 
частині столиці України, з 4 вересня 2020 року знову 
відкритий для екскурсій (після 11-річної реконструк-
ції). Там побувало вже п’ять екскурсійних груп членів 
УТОГ, які організувала працівниця Культурного цент-
ру УТОГ Віолета Махоріна.

Маріїнський палац часто називають президент-
ським, тому що ця будівля сьогодні є церемоніаль-
ною резиденцією глави нашої держави, а зараз ще 
й музеєм, де в певні дні проводять екскурсії й де ми 
можемо «доторкнутися» до історії України.

Розпочала будівництво цього палацу імператриця 
Єлизавета Петрівна (вона особисто вибирала для 
нього місце), а закінчили будівництво за часів Кате-
рини II. Ця велична споруда побудована за проєктом 
відомого архітектора Растреллі в 1752 році, у стилі 
бароко. Для цього стилю характерний колір фаса-
ду в біло-блакитних тонах, а всередині будівлі вико-
ристовується ліпнина з натуральною позолотою, кар-
тини, скульптури та фрески.

У нашого палацу велика і навіть сумна історія. У 1819 
році, після декількох пожеж, він був зруйнований. І ли-
ше через 50 років імператор Олександр II почав віднов-
лювати його. Допомагала йому його дружина — Марія 
Олександрівна. За її ініціативи було закладено Маріїн-
ський парк, який на честь неї й отримав свою назву.

У 1917–1918 роках будівлю займали більшовики. 
Весь інтер’єр палацу був вивезений. У будівлі зна-
ходився спочатку виконавчий комітет міста, а нада-
лі тут був надзвичайний комітет (ЧК) з в’язницею, 
а парк став місцем розстрілів... Ось такі, часом непе-
редбачувані, витки історії були у цього палацу!

У роки Великої Вітчизняної війни в центральну части-
ну палацу потрапила бомба. Його знову відновлювали.

Весь цей час палац іменувався царським і тільки після 
1949 року його назвали в честь вдови Олександра III — 
Марії Федорівни, яка не тільки дбала про палац і парк 
у Києві, а й була попечителькою Санкт-Петербурзького 
училища для глухонімих дітей. 

За радянських часів будівлю палацу стали використо-
вувати для урочистих випадків. У 1991 році Україна ста-
ла незалежною державою і Маріїнський палац став офі-
ційною резиденцією глави нашої держави. Тут прово-
дяться офіційні прийоми на вищому рівні, саміти, наго-
родження.

Під час екскурсії члени УТОГ і їхні діти не лише оз-
найомилися з історією палацу, а й на власні очі по-
бачили картини, яким понад 100 років, а також по-
дарунки, вручені президентам України. З вестибюля 
підіймалися білими мармуровими сходами в зали па-
лацу, побували й у церемоніальній залі, огородженій 
червоною оксамитовою стрічкою, в центрі якої мають 
право стояти тільки глави держав, нам показали за-
ли для переговорів і вітальню-їдальню (на 6 персон).

Велика подяка працівникам музею Маріїнського па-
лацу, Віолеті Махоріній і перекладачам жестової мови: 
Наталії Якунченковій, Катерині Дятловій, Дмитру Іван-
ченку й Олександру Горлачову, за організацію і прове-
дення цих п’яти екскурсій, завдяки яким члени УТОГ 
змогли не лише дізнатися про непросту історію пала-
цу, а й оцінити його невмирущу красу і привабливість.

ПАЛАЦ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ
За матеріалами сайту КЦ УТОГ
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СВЯТКОВА СТОРІНКА

Новий рік приходить точно за календарем, і ніщо не може цьому пе-

решкодити — ані пандемія з локдаунами, ані відсутність снігу, що для 

нас уже стало звичним. Життя вносить свої корективи, але незмінним 

залишається одне — передноворічна метушня з ялинковими базара-

ми, горами мандаринів в супермаркетах і дитячим очікуванням дива. 

А як збираються зустріти Новий рік наші читачі та їхні друзі за кор-

доном? Коротке бліцопитування підтвердило, що традиції залиша-

ються незмінними. 

Підготувала 
Марина МАЛІКОВАА НОВОРІЧНІ ТРАДИЦІЇ 

ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕЗМІННИМИ!

Євдокія ЗУЄВА, Київ:

«Новий рік буду зустрічати швидше за 

все в компанії з телевізором. Якщо тіль-

ки діти не влаштують сюрприз, як колись. 

Найбільш пам’ятна зустріч Нового року 

сталася кілька років тому. Сиджу перед 

телевізором, в гордій самоті (діти свят-

кують у своїх сім’ях). Дзвінок у двері. 

Відчиняю. Ввалюється натовп клоунів, 

гномів, зайчиків на чолі з Дідом Мо-

розом та Снігуронькою! Дзвенять 

бубонцями, закидають мене і квар-

тиру серпантином, конфеті, співа-

ють здравиці, підносять подарун-

ки! Я від щастя не знала, куди 

їх всіх посадити. Таким кар-

навалом син прикрасив мою 

самотність! Чекаю сюр-

призу й у цю новорічну 

ніч! Всіх з прийдешнім 

2021!»

Олена БОБИРЄВА, Харків: 
«Новий рік традиційно будемо зу-
стрічати в колі сім’ї, адже 1 січня 
— день народження моєї матусі. 
Тому зберемося всією нашою ве-
ликою родиною біля новорічної 
ялинки».

Віктор ЛЮХАНОВ: 
«Новий рік зустрі-
чатиму в Ужгороді. 
Майже з сім’єю. І таке 
буває...».

Василь КОМЕНДАНТ, Крим: 
«Застілля новорічні з їх рясним 
«узливанням» не люблю, а за-
звичай їду в гори, кататися на 
лижах». 

Райса АРИСТАНОВА, 
Казахстан: 
«У цьому році у нас через каран-
тин не проводяться ніякі заходи 
в Товаристві глухих, отже буде-
мо сидіти вдома. Це найкра-
ща традиція — зустрічати 
Новий рік у колі сім’ї». 






